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La present publicació és una reedició, actualitzada de l’anterior compendi de la Normativa 
Urbanística Metropolitana de desembre de 2004.

El nucli original d’aquestes normes jurídiques és el de les Normes urbanístiques del PGM 
de Barcelona aprovat el 14 de juliol de 1976 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 19 de juliol de 1976 i el “Text refós de la modificació de determinats articles de 
les Normes de PGM”, de 8 d’agost de 1988.   
 
Complementàriament a les esmentades Normes urbanístiques es van aprovar el 15 de juny 
de 1978 les Ordenances metropolitanes d’edificació, el 18 d’abril de 1985 l’Ordenança 
metropolitana de rehabilitació i l’1 d’octubre de 1987 l’Ordenança metropolitana de publicitat, 
les quals des de la primera edició de 1990 es van incorporar en aquesta publicació.

Tot plegat constitueix el cos normatiu de l’urbanisme metropolità, amb les Normes i les OME 
actualitzades fins a la data de desembre de 2009. La seva publicació conjunta facilitarà la 
localització i la lectura de les diferents normes tant pel que fa a la regulació urbanística com 
a l’edificatòria.

Aquest recull normatiu és l’expressió de la plena maduresa d’un pla que ha estat el marc 
orientador dels esdeveniments urbanístics, a l’àrea metropolitana de Barcelona, en els darrers 
34 anys. És en aquest sentit el resultat de la història recent. Però a la vegada, haurà de ser 
també una referència ineludible per a la definició del planejament urbanístic metropolità del 
futur.

Amb tot, cal tenir en compte el recent marc jurídic en aquestes matèries com la Llei 31/2010, 
del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, entre d’altres, que nodreixen el recull 
normatiu metropolità.  

Advertiment:

Les referències que es fan a la Corporació Metropolitana en l’articulat de les Normes i Ordenances, en 
l’assenyalament de competències, gestió i disciplina urbanístiques, s’han d’entendre per les que es determinen 
a la legislació urbanística, territorial i d’organització de Catalunya:

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
- Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya
- Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal 

de Catalunya
- Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries
- Llei 7/1987, del 4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de 

Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa en tot allò que no estigui derogat.
- Llei 5/1987, de 4 d’abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Capítol I
De l’àmbit, aplicació i vigència del 
Pla General

Art. 1. Àmbit territorial del Pla.
1. L’objecte d’aquest Pla General és l’ordenació ur-

banística del territori que integra l’Entitat Municipal 
Metropolitana de Barcelona, definit a l’article 2.1 
del Decret llei 5/1974, de 24 d’agost.

2. Aquestes Normes urbanístiques juntament amb 
els altres documents exigits per l’article 12.3 de 
la Llei del sòl, integren el Pla general d’ordenació 
urbana del territori a què es refereix el número 1 
d’aquest article.

3. La referència a la Llei del sòl, feta tant en aquest 
article com en els successius, ha d’entendre’s 
que remet a la Llei sobre règim del sòl i orde-
nació urbana, text refós, aprovat pel Reial Decret 
1346/1976, de 9 d’abril.

Art. 2. Àmbit temporal del Pla.
1. Aquest Pla entrarà en vigor el dia següent de la 

publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Ofi-
cial de la Província i mantindrà la vigència indefi-
nidament mentre no es revisi. S’estableix com a 
termini mínim de vigència el de setze anys, sens 
perjudici de la revisió anticipada quan concorri 
alguna de les circumstàncies que s’estableixen a 
l’article següent o quan, encara que no s’escai-
guin aquestes circumstàncies, sigui procedent la 
seva revisió amb subjecció al que disposa l’article 
47.2 de la Llei del Sòl.

2. Quan algun dels municipis dels compresos a 
l’àmbit de l’Entitat Municipal Metropolitana de 
Barcelona entengués que concorren circumstàn-
cies justificades per a la revisió d’aquest Pla, ho 
haurà d’exposar a la Corporació Metropolitana, en 
una moció raonada i justificada.

3. Si la iniciativa partís de la Corporació Metropoli-
tana es donarà audiència prèvia als ajuntaments 
que la integren.

Art. 3. Circumstàncies justificatives de la revisió.
1. La revisió d’aquest Pla, amb l’estudi corresponent 

previ, la justificaran:
 a. L’alteració o variació substancial de les previsions 

de població, renda o ocupació a l’àmbit territorial a 
què es refereix l’article 1 d’aquestes Normes.

 b. Les exigències majors d’equipaments comu-
nitaris conseqüència del desenvolupament eco-
nòmic i social.

 c. La concurrència d’altres circumstàncies sobre-
vingudes respecte a factors bàsics del planejament.

 d. L’ampliació de l’àmbit metropolità aconsellada 
per circumstàncies urbanístiques, sociològiques o 
de serveis, llevat que fos objecte d’un Pla general 
separat.

2. En compliment de l’article 48 de la Llei del sòl, el 
programa d’actuació serà objecte de revisió cada 
quatre anys.

Art. 4. Modificació del Pla.
1. L’alteració o variació substancial de les previsions 

de població, renda i ocupació i la seva distribució 
espacial haurà de tractar-se mitjançant una re-
visió global del Pla, per tal de mantenir els objec-
tius que fonamenten l’ordenació urbanística que 
aquest conté.

2. Només podrà modificar-se el Pla quan la variació 
d’alguna de les seves determinacions no alteri la 
coherència entre previsions i ordenació de manera 
que faci necessària una revisió global.

3. Les propostes de modificació, a iniciativa de qual-
sevol dels municipis integrats a l’àmbit territorial 
definit per l’article 1, o les que promogui la Cor-
poració Metropolitana, hauran de basar-se en un 
estudi justificatiu de la modificació i de la seva in-
cidència en l’ordenació general. A aquestes pro-
postes de modificació és aplicable el que estableix 
l’article 2 d’aquestes Normes als seus punts 2 i 3.

Art. 5. Caràcter vinculant de les determinacions 
del Pla.

1. Les determinacions d’aquest Pla vincularan l’Ad-
ministració i els particulars.

2. Els ajuntaments, amb l’informe favorable previ de 
la Corporació Metropolitana de Barcelona, podran 
accedir a l’ocupació temporal per l’Administració 
de terrenys per a usos o edificacions de caràcter 
provisional, que estiguin en desacord amb el Pla, 
quan no en dificultin l’execució i l’ocupació estigui 
justificada per una necessitat pública de caràcter 
transitori. Aquesta autorització s’entén sens per-
judici de la del titular del terreny o, arribat el cas, 
de les mesures coactives legítimes que pugui 
adoptar l’Administració.

Art. 6. Obligatorietat de l’observança del Pla.
1. L’obligatorietat de l’observança d’aquest Pla com-

porta les limitacions que estableix l’article 58 de la 
Llei del Sòl.
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2. Amb caràcter excepcional, i sempre que hi con-
corrin tots i cadascun dels requisits que diu el 
paràgraf següent, els ajuntaments podran, amb 
l’informe favorable previ de la Corporació Metro-
politana de Barcelona, autoritzar usos o obres no 
previstos al Pla.

3. Perquè puguin autoritzar-se usos i obres no pre-
vistos al Pla, hauran de concórrer els requisits se-
güents:

 1r. Tenir un caràcter provisional i no naturalesa o 
finalitat permanents.

	 2n. No dificultar l’execució del Pla general o 
dels plans que, en desenvolupament d’aquest, 
s’aprovin.

	 3r. L’autorització prevista als apartats anteriors 
s’haurà d’atorgar a precari. Els usos i les obres 
hauran de cessar o d’enderrocar-se sense dret 
a indemnització quan l’administració atorgant 
acordi la revocació de l’autorització. No podran 
iniciar-se les obres o els usos sense que s’hagi 
formalitzat prèviament, en document públic, que 
s’ha fet constar al Registre de la Propietat l’ator-
gament de l’autorització, la seva naturalesa i el 
caràcter no indemnitzable de la revocació de la 
llicència i del cessament i demolició dels usos i 
obres. Les despeses de formalització del do-
cument públic i del seu accés registral aniran a 
compte de l’autoritzat.

Art. 7. Projectes de l’Administració relacionats 
amb el Pla General.

1. Quan hom pretengui realitzar algun projecte d’obres 
o serveis disconforme amb aquest Pla, els mu-
nicipis ho posaran en coneixement de la Corpo-
ració Metropolitana de Barcelona perquè aquesta 
exerceixi les facultats que li atribueix el Decret llei 
5/1974, sens perjudici que aquells adverteixin l’or-
ganisme de què es tracti, de la disconformitat del 
projecte amb el Pla General.

2. El que es disposa a l’apartat anterior és d’apli-
cació, també, a les actuacions que pretengui re-
alitzar o realitzi qualsevol entitat pública, local o 
estatal, o organisme de les administracions públi-
ques.

Art. 8. Interpretació de les Normes.
Les Normes d’aquest Pla s’interpretaran tenint en 
compte el seu contingut i amb subjecció als objectius 
i finalitat d’aquest Pla expressats al capítol de la Me-
mòria referent a aquestes Normes. En casos de dubte 
o d’imprecisió, prevaldrà la solució més favorable a 
l’edificabilitat menor i a la dotació major per a equipa-
ments comunitaris.

Art. 9. Codi d’identificació.
Per a les finalitats previstes en aquest Pla, el codi 
d’identificació als plànols és el següent:

Concepte Clau

Sistemes

Sistema portuari

    - Sector portuari       1 a
    - Sector de l’entorn portuari    1 b
    - Zona marítimo-terrestre 1 c
Sistema aeroportuari   2
Sistema ferroviari  3
Sistema de serveis tècnics 4
Sistema viari bàsic    
    - Xarxa viària bàsica    5
    - Vies cíviques 5 b
Parcs i jardins urbans      
    - Actuals de caràcter local       6 a
    - De nova creació de caràcter local 6 b
    - Actuals i de nova creació d’àmbit metropolità  6 c
Equipaments comunitaris i dotacions
    - Actuals                              7 a
    - De nova creació de caràcter local      7 b
    - Actuals i de nova creació d’àmbit metropolit 7 c
Protecció de sistemes generals 9
Parcs forestals
    - De conservació     27
    - De repoblació     28
    - Reserva natural          29
Cementiris comarcals         25
Zones en sòl urbà

Centre direccional 11
Nucli antic
    - De substitució de l’edificació antiga 12
    - Conservació del centre històric    12 b
En densificació urbana  
     - Intensiva      13 a
    - Semiintensiva  13 b
Remodelació física  
    - Remodelació pública         14 a
    - Remodelació privada  14 b
Conservació de l’estructura urbana i edificatòria        15
Renovació urbana: rehabilitació 16
Renovació urbana: transformació de l’ús existent 17
Subjecta a ordenació volumètrica específica  18
Ordenació en edificació aïllada 20 a
   Subzones plurifamiliars
    - Subzona I 20 a/6
    - Subzona II         20 a/5
    - Subzona III         20 a/7

Concepte Clau

    - Subzona IV        20a/9 
20 /9b

    - Subzona V   20 a/8
   Subzones unifamiliars
    - Subzona VI                     20 a/9u
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    - Subzona VII  20 a/10
    - Subzona VIII  20 a/11
    - Subzona IX   20 a/12
Industrial  22 a
Verd privat protegit    8 a
Zones en sòl urbanitzable

Centre direccional         11
Desenvolupament urbà, Intensitat 1    19
Desenvolupament urbà, Intensitat 2       20 b
Desenvolupament urbà opcional, Intensitat 3     21
Desenvolupament industrial            22 b
Sòl no urbanitzable

Verd privat d’interès tradicional  8 b
Rústic protegit de valor agrícola     24
Lliure permanent     26
Àrees forestals     30

Capítol II
Del desenvolupament del Pla 
General

Art. 10. Competència.
1. El desenvolupament d’aquest Pla General, per 

mitjà dels instruments jurídics urbanístics proce-
dents segons la classe de sòl i l’objectiu pretès, 
correspon a la Corporació Metropolitana i als ajun-
taments, en llurs respectives esferes de compe-
tència.

2. Els particulars podran promoure plans per al de-
senvolupament de les previsions d’aquest Pla 
General. La Corporació Metropolitana i els ajunta-
ments facilitaran a les corporacions i associacions 
i als particulars la participació en els procediments 
d’elaboració del planejament urbanístic.

Art. 11. Respecte al Pla General. 
1. Els plans que s’aprovin en desenvolupament d’a-

quest Pla General hauran de respectar les previ-
sions que s’hi contenen.

2. Als esmentats plans no es podran incloure redis-
tribucions d’edificació entre zones, encara que es 
respecti l’aprofitament mitjà o es mantinguin per al 
sector coeficients d’ocupació i edificabilitat iguals 
a les mitjanes de les zones d’aquest.

Art. 12. Normes de compliment obligat.
1. Quan la Corporació Metropolitana de Barcelona 

promulgui les normes sobre redacció de plans, 
projectes, reglaments, ordenances i d’altres do-
cuments integrants del planejament, segons dis-
posa l’article 19 del Decret 3276/1974, l’elabo-
ració dels instruments d’ordenació urbana a què 
es refereix aquest capítol s’hi ajustarà.

Art. 13. Plans Parcials d’Ordenació.
1. Per al desenvolupament de les previsions d’a-

quest Pla General en sòl urbanitzable programat, 
s’elaboraran Plans Parcials d’Ordenació, amb 
subjecció a les seves determinacions.

2. Els Plans Parcials d’Ordenació contindran les de-
terminacions establertes per la Llei del sòl i les dis-
posicions dictades per al seu desenvolupament i 
aplicació i, a més, com a mínim les següents:

 a. El tipus o els tipus d’ordenació, d’entre els regu-
lats en aquestes Normes, que es triïn per a la zona 
o zones de l’àmbit territorial del Pla. Quan aquest 
Pla General fixi el tipus d’ordenació a aplicar a la 
zona de què es tracti, el pla parcial haurà de res-
pectar aquesta previsió.

 b. Delimitació de les zones i, si escau, subzones 
en què es divideix el territori del Pla Parcial segons 
les previsions contingudes en aquest Pla General.

 c. Condicions d’edificació que, arribat el cas, 
completin les previstes amb caràcter general en 
aquestes Normes.

 d. Característiques dels serveis.
3. Els Plans Parcials comprendran els documents 

especificats a l’article 13.3 de la Llei del Sòl i, si és 
el cas, els que es fixin reglamentàriament.

4. Quan el corresponent pla parcial no estableixi una 
regulació detallada d’usos i de condicions d’edifi-
cació, s’aplicaran, com a ordenances, les normes 
contingudes al Títol IV sense que això impliqui un 
increment de l’edificabilitat prevista en aquest Pla 
General per al sòl classificat com a urbanitzable.

Art. 14. Pla d’etapes.
1. El Pla d’etapes és el document integrant dels 

Plans Parcials i dels Plans de Reforma Interior que 
estableix el desenvolupament ordenat de la urba-
nització de manera escalonada, amb subjecció a 
unes prioritats i a un calendari.

2. El Pla d’etapes fixarà els terminis per a l’execució 
de la urbanització en cada un dels polígons, dins 
de la previsió temporal d’aquest Pla General. Els 
terminis per a l’execució de la urbanització en ca-
dascun dels polígons i en la totalitat del sòl com-
près a l’àmbit del Pla Parcial o del Pla Especial, 
es determinaran, en cada cas, d’acord amb els 
mitjans i les finalitats.

3. Com a termini màxim ordinari per a la total exe-
cució dels Plans es fixarà el de deu anys, comp-
tant des de la publicació de llur aprovació defini-
tiva. No obstant això, pot establir-se un termini 
major als plans de reforma interior referents a les 
zones de renovació urbana o de remodelació, o 
en aquells que comportin la realització d’opera-
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cions de reforma que pels mitjans disponibles o 
per l’envergadura de l’operació i la seva reper-
cussió social necessiten una actuació temporal 
superior als deu anys.

Art. 15. Estudis de Detall.
1. S’elaboraran i aprovaran Estudis de Detall quan 

calgui per a algun dels objectius o finalitats pre-
vistos a l’article 14 de la Llei del Sòl.

2. L’Estudi de Detall contindrà les determinacions 
necessàries per a la finalitat pretesa. La documen-
tació mínima de l’Estudi de Detall serà la següent:

 a. Memòria justificativa
 b. Plànol d’informació
 c. Plànol d’ordenació.
3. L’Estudi de Detall no alterarà l’edificabilitat que 

preveu per a cada zona i tipus d’ordenació el Pla 
General.

 
Art. 16. Plans de reforma interior. 
1. Els ajuntaments interessats i la Corporació Me-

tropolitana en els supòsits previstos a l’article 16 
del Decret 3276/1974, de 28 de novembre, pro-
mouran les operacions de reforma interior pre-
vistes en aquest Pla General en regular les zones 
de sòl urbà i les no previstes, que autoritza l’article 
23 de la Llei del sòl, quan la dinàmica del procés 
urbà ho requereixi. Quan la reforma interior re-
quereixi la modificació de l’estructura fonamental 
d’aquest Pla, no podrà realitzar-se sense fer la re-
visió del Pla, o, si és el cas, la modificació prèvia o 
simultània de les determinacions del Pla General.

2. Les determinacions i els documents que hauran 
de contenir els Plans especials de reforma interior 
seran els previstos a l’article 23 en relació amb el 
13 de la Llei del Sòl, i a més, els següents:

 a. Memòria tècnica justificativa de la reforma
 b. Memòria jurídica sobre la validesa legal de les 

solucions propugnades
 c. Estudi justificatiu que la reforma no incideix ne-

gativament en la densitat congestiva i en la do-
tació d’equipaments comunitaris i espais lliures.

Art. 17. Descongestió i dotació d’equipaments.
Les operacions de reforma interior que incrementin 
les superfícies de sòl per a vies o places públiques, 
parcs i jardins públics, zones esportives públiques, 
d’esbarjo i expansió, centres culturals i docents, cen-
tres assistencials i serveis d’interès públic i social, 
s’entendran compreses a l’article 23.3 de la Llei del 
sòl, encara que no estiguin previstes especialment 
en aquest Pla General. Aquestes operacions podran 
dur-se a terme mitjançant la redacció del Pla de re-

forma interior, sense modificar prèviament o simultània 
el Pla General, ja que responen als mateixos objectius 
de descongestió i dotació d’equipaments comunitaris 
que inspi ren aquest Pla General sense que donin lloc 
a augment d’edificabilitat zonal.

Art. 18. Àmbit territorial dels Plans de reforma 
interior.

1.  Els Plans de reforma interior comprendran sectors 
que constitueixin unitats funcionals de planejament.

2. No obstant això, quan el desenvolupament d’aquest 
Pla General i el compliment dels seus objectius ho 
aconsellin, el Pla de reforma interior podrà limi-
tar-se a una unitat de zona de les delimitades en 
aquest Pla General.

Art. 19. Desenvolupament del Pla en sòl 
urbanitzable no programat.

1. Per al desenvolupament de les previsions d’aquest 
Pla General en sòl urbanitzable no programat, la 
Corporació Metropolitana o els ajuntaments podran 
anar a la promoció pública o a la promoció privada, 
indiferentment, seleccionada mitjançant concurs.

2. Les bases del concurs respectaran les condicions 
mínimes establertes a l’article 146 de la Llei del sòl 
i, a més, les següents:

 a. Delimitaran, dins dels àmbits previstos al Pla, 
els sectors objecte d’actuació

 b. Establiran les superfícies objecte d’actuació ur-
banística

 c. Hauran de complir els límits d’edificabilitat i els 
estàndards d’equipaments establerts en aquestes 
Normes. Podran, això no obstant, reduir-se 
aquells límits o augmentar-se els equipaments co-
munitaris.

Art. 20. Protecció dels valors artístics, històrics, 
arqueològics, típics i tradicionals.

1. La Corporació Metropolitana de Barcelona i els 
ajuntaments de l’àrea que abraça aquest Pla 
promouran, en l’exercici de llurs competències, 
la inclusió al catàleg o catàlegs dels edificis o 
construccions, o dels conjunts d’interès artístic, 
històric, arqueològic, típic o tradicional que la jus-
tifiquin.

2. També promouran i, arribat el cas, aprovaran 
plans especials per a la protecció dels valors que 
s’esmenten a l’apartat anterior i per a la protecció 
de paisatges, jardins, indrets, racons i elements 
d’interès artístic, arqueològic, històric, tradicional 
o típic, encara que no hi sigui expressament pre-
vista en aquest Pla General aquesta operació de 
protecció.
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Art. 21. Promoció de Plans Parcials.
1. Els Plans Parcials d’ordenació per al desenvolupa-

ment d’aquest Pla General, en sòl urbanitzable pro-
gramat, podran ser d’iniciativa pública o privada.

2. Per facilitar la formació dels plans d’iniciativa pri-
vada, els promotors podran:

 a. Sol·licitar autorització prèvia a la Corporació 
Metropolitana o ajuntament interessat. Aquesta 
autorització comportarà l’obligació, per part de la 
Corporació Metropolitana i dels ajuntaments, de 
facilitar al promotor les dades o informacions ne-
cessàries per a la formació del Pla

 b. Formular avanços de pla que serveixin d’orien-
tació per a la formació del Pla Parcial d’ordenació.

3. La Corporació Metropolitana, amb l’audiència 
prèvia a l’ajuntament corresponent, podrà de-
clarar d’interès metropolità el planejament parcial 
de sectors de sòl urbanitzable programat quan 
així ho exigeixi el compliment del Programa d’ac-
tuació del Pla General Metropolità.

Art. 22. Contingut dels plans de promoció 
privada.

1. Els Plans Parcials d’ordenació, promoguts per 
persones privades contindran les determinacions 
mínimes i la documentació que s’estableixen en 
aquestes Normes per als Plans Parcials, en general 
i, a més, les que s’indiquen a l’article següent.

2. Els propietaris de sòl urbanitzable programat ob-
jecte d’un Pla Parcial de promoció privada estan 
obligats, com a mínim, a les cessions i càrregues 
d’urbanització que s’estableixen amb caràcter ge-
neral per a aquest sòl.

Art. 23. Documentació específica dels plans de 
promoció privada.

1. Els Plans Parcials que tinguin per objecte urbanit-
zacions d’iniciativa particular hauran de contenir 
un annex a la Memòria del Pla que comprengui els 
punts següents:

 a. Justificació de la necessitat o conveniència de 
la urbanització, en relació amb la programació del 
Pla General.

 b. Relació de propietaris afectats, amb nom, cog-
noms i adreces.

 c. Mode d’execució de les obres d’urbanització 
i implantació dels serveis assenyalant el sistema 
de compensació, i justificació de la potencial su-
ficiència tècnica i financera del promotor, en re-
lació amb l’avaluació econòmica de l’execució de 
les obres d’urbanització i de la implantació dels 
serveis, indicant els recursos propis i les fonts de 
finançament.

 d. Determinació del promotor si aquest és una 
persona deslligada de la titularitat dominical dels 
terrenys compresos a l’àmbit del Pla Parcial, amb 
el nom, cognoms i adreça.

 e. Compromisos que hagin d’establir-se entre el 
promotor i l’ajuntament, d’una banda, i entre el 
promotor i els propietaris, d’una altra. Si la pro-
moció no fos una iniciativa de la propietat del sòl, 
els compromisos seran assumits per ambdues 
parts alhora i de manera solidària. Aquests com-
promisos es referiran a:

	 1r.	Terminis d’execució de les obres d’urbanització 
i, si hi escau, d’implantació de serveis.

	 2n. Construcció, si és procedent, d’edificis desti-
nats a dotacions comunitàries de la urbanització, 
no incloses entre les obligacions generals impo-
sades per la Llei.

 3r. Conservació de la urbanització, amb expressió 
de si anirà a càrrec de l’ajuntament, dels futurs 
propietaris de parcel·les o dels promotors, indi-
cant en aquests dos darrers supòsits el període 
de temps al qual s’estendrà l’obligació de conser-
vació, explicitant l’exigència de constituir l’entitat 
urbanística de conservació corresponent si aquella 
obligació fos a càrrec dels futurs propietaris.

 4t.	 Formes de constitució de la garantia. Podrà 
prestar-se en metàl·lic, aval bancari, hipoteca, va-
lors públics o en qualsevol altra forma avalada pel 
dret.

 5è.	 Compromís de complementar la garantia, si 
escau, un cop aprovat definitivament el projecte 
d’urbanització i en els supòsits previstos per l’ar-
ticle 7.5 de la Llei de protecció de la legalitat urba-
nística.

 6è. Compromís de no procedir a la parcel·lació 
urbanística de l’àmbit del Pla Parcial ni mitjançant 
document públic ni privat translatiu del domini, fins 
que no s’hagi obtingut la llicència de parcel·lació.

 7è. Compromís que un cop obtinguda la llicència 
de parcel·lació, tant als documents públics com 
als privats translatius del domini de les parcel·les 
resultants, es farà constar l’existència de la junta 
de compensació o Conservació, quan sigui proce-
dent, i l’adhesió del comprador als seus Estatuts.

 8è. Compromís de constituir la Junta de compen-
sació a excepció de quan tots els terrenys perta-
nyin només a un propietari. Aquesta situació es 
mantindrà mentre durin les obres d’urbanització i 
aquest propietari únic sigui el promotor. No obs-
tant això, si el propietari i el promotor són per-
sones diferents, serà obligatòria la constitució de 
la Junta a la qual s’haurà d’incorporar el promotor 
com a empresa urbanitzadora.
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 9è. Compromís de no alienar parcel·les i de no 
iniciar cap obra d’urbanització sense que s’hagi 
complert el que disposa el paràgraf anterior, si 
escau.

 10è. Compromís de no iniciar cap obra d’urba-
nització al sector objecte d’actuació sense que 
s’hagi constituït una garantia equivalent al 12 per 
100 del cost que resulta per a la implantació dels 
serveis i execució de les obres d’urbanització, se-
gons l’avaluació econòmica del mateix Pla.

 f. Pla d’etapes per a l’execució de les obres d’ur-
banització i, arribat el cas, de l’edificació.

2. Prèviament a l’aprovació d’aquests plans de pro-
moció privada, haurà de formalitzar-se el com-
promís del promotor d’executar i conservar la ur-
banització segons el Pla, i com les garanties reals 
o obligacionals que n’assegurin el compliment, 
d’acord amb el que disposa la legislació urbanís-
tica.

3. Justificació de la idoneïtat de l’emplaçament pro-
posat, si escau pel Pla Parcial per al sòl correspo-
nent al 10 per 100 de l’aprofitament mitjà.

4. L’incompliment, per part del promotor, de les obli-
gacions contretes i de la realització de la urba-
nització amb subjecció al pla d’etapes, facultarà 
l’administració, segons l’entitat i transcendència 
de l’incompliment, per a l’adopció d’alguna o al-
gunes de les mesures següents: 

 a. Imposició de sancions pecuniàries.
 b. Realització de les garanties.
 c. Suspensió dels efectes del Pla. 
 d. Subrogació de l’Administració en l’execució, 

amb indemnització de la quantia estricta del valor 
del sòl segons la seva qualificació immediata an-
terior a l’aprovació del pla i de l’obra útil realitzada.

5. L’Administració també podrà expropiar els ter-
renys compresos a l’àmbit del pla incomplet, amb 
subjecció al que disposa l’article 124.2 de la Llei 
del Sòl.

Capítol III
De l’execució del planejament

Art. 24. Administració actuant.
1. L’execució d’aquest Pla, i dels plans que s’aprovin 

en desenvolupament seu serà realitzada pels 
ajuntaments i la Corporació Metropolitana, en llurs 
respectives esferes de competència, de confor-
mitat amb el que s’estableix a l’article 8 del Decret 
llei 5/1974, de 24 d’agost, i a les disposicions que 
el desenvolupen.

2. Les actuacions, obres i serveis que portin a terme 

l’Estat o la Província per dotar el territori d’aquest 
Pla d’algun dels sistemes generals, o dels seus 
elements, o d’equipaments comunitaris són ope-
racions d’execució de l’esmentat Pla o dels que 
s’aprovin en desenvolupament de les seves previ-
sions generals.

3. Els ajuntaments o, si és el cas, la Corporació Me-
tropolitana podran assumir l’exercici de l’acció 
expropiatòria dels béns afectats, quan cooperin 
en l’execució de les obres i serveis que realitzin 
l’Estat, la Província o altres entitats públiques per 
a la dotació de sistemes generals, o dels seus 
elements, o d’equipaments comunitaris, d’acord 
amb les previsions d’aquest Pla.

Art. 25. Societats d’economia mixta.
Les societats d’economia mixta que es constitueixin 
entre la Corporació Metropolitana i les entitats públi-
ques o les persones privades, o entre la Corporació 
i els ajuntaments i les persones privades, o bé entre 
aquestes i els ajuntaments per a finalitats compreses 
a la política urbanística, podran executar aquest Pla o 
els que en desenvolupament seu s’aprovin, dins llur 
esfera de competència.

Art. 26. Concessions per a equipaments.
Sobre el sòl destinat a equipaments comunitaris que 
l’Administració hagi adquirit per qualsevol títol de 
dret civil o administratiu, inclosa la cessió obligatòria 
gratuïta, l’administració titular podrà atorgar una con-
cessió perquè aquest sòl sigui destinat a l’equipament 
comunitari previst al Pla. Aquesta concessió no podrà, 
en cap cas, tenir una durada superior a cinquanta 
anys, ni conferir cap dret de renovació al concessi-
onari.

Art. 27. Execució de sistemes generals i locals.
1. Els terrenys qualificats de sistemes generals o de 

sistemes locals i els seus elements podran ser 
adquirits per l’administració actuant per qualsevol 
títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries im-
posades per la Llei i, si no n’hi ha, per expropiació 
forçosa.

2. El cost dels terrenys podrà repercutir-se, se-
gons sigui procedent, entre els altres propietaris 
d’acord amb el que disposa la Llei i, arribat el cas, 
mitjançant contribucions especials.

Art. 28. Sistema d’actuació en sòl urbà.
Per a l’execució d’aquest Pla General en sòl urbà per 
mitjà de Plans Especials mitjançant polígons o uni-
tats d’actuació, és considera sistema preferent el de 
compensació, sens perjudici de l’elecció que l’admi-
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nistració actuant podrà efectuar d’acord amb el que 
preveu l’article 119.2 de la Llei del Sòl.

Art. 29. Actuació poligonal. 1

1. Per a l’execució del planejament en sectors de 
reforma interior es delimitaran, al pla especial, po-
lígons o unitats d’actuació urbanística.

2. El que disposa el paràgraf anterior no és obstacle 
perquè l’administració competent pugui realitzar 
actuacions aïllades en sòl urbà, sense la delimi-
tació d’un polígon, quan aquestes actuacions es-
tiguin previstes en aquest Pla General, en un Pla 
Especial o en un Estudi de Detall, i quan no es 
requereixi la distribució de les càrregues de la ur-
banització entre els propietaris del sector.

3.  L’ajuntament o, si escau, la Corporació Metropo-
litana també podran delimitar un polígon limitat a 
un sistema general executable mitjançant expro-
piació forçosa. Quan els propietaris d’un sector o 
d’una zona, o d’un àmbit territorial determinable, 
resultin especialment beneficiats per aquest sis-
tema general, l’administració actuant delimitarà 
l’extensió compresa al benefici als efectes de la 
repercussió del cost de l’expropiació sobre els 
propietaris beneficiats.

Art. 30. Polígons.
1. Els polígons per a l’execució urbanística en sòl 

urbà hauran de comprendre, si més no, una unitat 
de zona.

2. La unitat de zona es defineix a l’article 64, i l’àrea 
de referència a l’article 65 d’aquestes Normes.

Art. 31. Sistema d’actuació en sòl urbanitzable 
programat.

Sens perjudici de l’elecció que l’administració actuant 
podrà efectuar d’acord amb el que preveu l’article 
119.2 de la Llei del sòl, per a l’execució d’aquest Pla 
General en sòl urbanitzable programat, es considera 
sistema preferent el de compensació, llevat el previst 
a l’article 89.

Art. 32. Delimitació de polígons.
1. La delimitació dels polígons per a l’execució del 

planejament al sòl urbanitzable programat es farà 
al pla parcial d’ordenació i abraçarà, com a mínim, 
una unitat de zona.

2. L’àmbit territorial del Pla Parcial podrà coincidir amb 
el polígon o bé comprendre dos o més polígons.

3. Els polígons hauran de tenir la superfície adient 
per tal que puguin fer-se efectives les cessions 
obligatòries i llur distribució equitativa entre els 
seus propietaris. Amb aquesta finalitat, a la me-
mòria del Pla, a més de justificar-se l’elecció de la 
divisió poligonal i el que diu l’article 117.2 de la Llei 
del sòl, s’explicarà com s’aconsegueixen aquelles 
finalitats.

Art. 33. Sistema d’expropiació per a l’actuació en 
sòl urbanitzable programat.

1. Quan el sistema d’actuació triat per a l’execució 
d’un polígon del Pla Parcial d’ordenació sigui el 
d’expropiació forçosa, es determinarà el preu del 
sòl d’acord amb el noranta per cent de l’aprofi-
tament mitjà del sòl urbanitzable programat, amb 
subjecció al que estableix l’article 105 de la Llei del 
Sòl.

2. Tots els terrenys del polígon, qualsevol que sigui 
la seva destinació dins l’ordenació, es valoraran 
d’acord amb el que es disposa al número anterior.

Art. 34. Contingut de la propietat del sòl 
urbanitzable programat.

1. Aquest Pla General reconeix a la propietat privada 
en sòl urbanitzable programat un aprofitament 
d’edificabilitat expressat en m2 de sostre / m2 de 
superfície, el qual es fixa a l’article 83.

2. Per als diferents sectors de l’actuació urbanística, 
el planejament, mitjançant plans parcials d’orde-
nació, reconeix com a aprofitament d’edificabilitat 
el que es regula a l’esmentat article 83. Això no 
obstant, quan l’aprofitament per al sector sigui su-
perior o inferior s’observaran les regles següents:

 a. Quan sigui superior, l’excés es materialitzarà en 
sòl que se cedirà obligatòriament i gratuïta a l’en-
titat actuant.

 b. Si és inferior, la diferència s’avaluarà d’acord 
amb els criteris urbanístics valoratius. L’entitat ac-
tuant participarà en les càrregues d’urbanització 
en una quantia determinada la qual passarà a dis-
minuir l’aportació dels propietaris del sector a la 
urbanització.

Art. 35. Efectivitat de la contribució sobre 
l’aprofitament.

1. Per a totes les finques del sector objecte d’un pla 
parcial d’ordenació sobre el sòl urbanitzable pro-
gramat, el pla fixarà l’aprofitament, expressat en 
m2 de sostre/m2 de superfície. Aquest aprofita-
ment serà el resultat d’aplicar l’aprofitament mitjà 
del sector a la superfície de la finca sigui quina 
sigui la seva destinació a l’ordenació. 

1. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 
146 Veure modificació per al Municipi de L’Hospitalet de 
Llobregat a la pàg. 323
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2. Com a una de les càrregues d’execució del pla-
nejament, el deu per cent d’aquest aprofitament 
ha de cedir-se obligatòriament i gratuïta al muni-
cipi i, si escau, a l’Entitat Metropolitana actuants. 
Aquesta aportació obligatòria es materialitzarà en 
sòl que hom posarà a disposició de la corporació 
o municipi. La transmissió d’aquest sòl es realit-
zarà de la manera com s’estableix en aquestes 
Normes per a les altres cessions gratuïtes segons 
el sistema d’actuació triat.

Art. 36. Transmissió del sòl de cessió obligatòria 
quan se segueix el sistema de 
compensació.

1. La transmissió al municipi del sòl de cessió gratuïta 
i obligatòria destinat a sistemes i equipaments, en 
els límits establerts en aquestes Normes, i de les 
obres d’urbanització realitzades, es produirà per 
ministeri de la Llei en els supòsits de sistema de 
compensació, quan sigui efectiva l’execució del 
projecte d’urbanització.

2. Conclosa l’obra d’urbanització, serà rebuda per 
l’Administració, de la qual cosa se’n deixarà cons-
tància en acta administrativa o notarial, indistinta-
ment, en la qual intervindran la representació de la 
Junta de Compensació i la representació municipal.

Art. 37. Transmissió del sòl de cessió obligatòria 
quan se segueix el  sistema de 
cooperació.

1. Quan s’executés el Pla per mitjà del sistema de 
cooperació, la transmissió dels terrenys de cessió 
obligatòria i gratuïta, previstos al Pla segons la 
classe de sòl, es produirà per ministeri de la Llei 
per aprovació del Projecte de reparcel·lació.

2. Si la reparcel·lació fos innecessària, perquè la dis-
tribució dels beneficis i de les càrregues resultés 
prou equitativa, la transmissió es produiria amb el 
mateix efecte des de la publicació de l’acord en 
què es declarés la seva innecessarietat.

3. L’administració actuant procedirà a estendre 
actes administratives o notarials, indistintament, 
a les quals, amb referència al pla i pel que fa al 
projecte, es delimiti el sòl cedit.

4. Quan sobre el sòl de cessió gratuïta existeixin 
edificacions, instal·lacions o ocupants s’aplicarà 
el que estableixen la Llei del sòl i les disposicions 
que la desenvolupen.

Art. 38. Transmissió dels terrenys de cessió 
obligatòria en les promocions privades.

1. Als plans de promoció privada sobre terrenys que 
pertanyin a només un titular, o a més d’un que 

actuïn sota formes privades associatives o comu-
nitàries, la cessió del sòl destinat a vials, parcs i 
jardins públics i a sistemes o equipaments que 
s’hagin de transferir obligatòriament i gratuïtament 
a l’Administració es produirà per ministeri de la Llei 
per l’aprovació definitiva del Pla.

2. Això no obstant, l’ocupació d’aquest sòl quedarà 
diferida a l’efectiva execució del projecte d’urba-
nització, o de cadascuna de les seves etapes o 
fases.

Art. 39. Càrregues d’urbanització en el sistema 
de cooperació.

Les càrregues d’urbanització assumides pels propie-
taris en el sistema de cooperació comprendran totes 
les obres d’urbanització i les que, per realitzar-les, si-
guin necessàries, com les d’esfondrament, enderroc 
o destrucció d’edificacions o construccions. Aquestes 
operacions d’urbanització hauran de ser costejades 
pels propietaris i a aquest efecte s’hi inclouran les 
despeses dels projectes, les indemnitzacions a sa-
tisfer, les valoracions de les obres i, en definitiva, tots 
els conceptes originats per raó de la urbanització.

Capítol IV
De la vigilància del Pla General

Art. 40. Vigilància del Pla.
1. La vigilància del Pla General tendirà tant a la seva 

defensa per al manteniment de l’ordre urbanístic, 
sancionant, si escau, les infraccions, com a la di-
recció o adequació del planejament a les finalitats 
que persegueix, amb el propòsit de corregir les 
desviacions provocades per l’aparició de circum-
stàncies noves o pel tractament de les estimades 
en un principi. La Corporació Metropolitana i els 
ajuntaments, cadascun dins la seva esfera de 
competència, promouran la revisió o la modifi-
cació del Pla quan es donin les circumstàncies 
justificatives suficients, i amb subjecció al que es 
disposa als articles 3 i 4 d’aquestes Normes.

2.  La Corporació Metropolitana mantindrà els serveis 
d’informació i d’estudis necessaris per a aquesta 
vigilància, i recaptarà dels municipis compresos 
dins de l’àmbit territorial d’aquest Pla la informació 
i estudis que puguin facilitar-li.

Art. 41. Vigilància defensiva.
1. La Corporació Metropolitana i els ajuntaments vet-

llaran pel compliment del planejament, exercint les 
potestats que són de llur incumbència. S’adop-
taran, com a mesures defensives del Pla, la sus-
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pensió de les obres o dels actes, la invalidesa dels 
actes contra el Pla, la imposició de sancions i la 
responsabilitat patrimonial dels infractors.

2. La Corporació Metropolitana facilitarà als ajunta-
ments, i aquests a la Corporació, la informació i 
col·laboració que se sol·licitin per a la vigilància 
defensiva del Pla i l’adopció de les mesures re-
pressives necessàries.

Capítol V
De les llicències urbanístiques

Art. 42. Actes subjectes a les llicències.
1. Estan subjectes a llicència municipal prèvia: les 

parcel·lacions; les obres d’urbanització; els movi-
ments de terres (buidat, excavació i rebaix, terra-
plenament i cales d’exploració; les obres d’edifi-
cació, tant les de nova planta com les d’ampliació 
o reforma; les de conservació, reparació o millora, 
amb excepció pel que fa a aquestes últimes, de 
les obres interiors que no representin canvis a 
les obertures, parets, pilars o sostres ni a la dis-
tribució interior de l’edifici; la primera utilització 
dels edificis i la modificació del seu ús; els en-
derrocaments i les demolicions, totals o parcials; 
l’extracció d’àrids i l’explotació de bòbiles: la tala 
d’arbres; l’establiment de jardins, quan no es tracti 
dels privats complementaris de l’edificació de la 
parcel·la; la modificació de les característiques físi-
ques del sòl; la col·locació de cartells de publicitat 
o de propaganda, visibles des de la via pública; la 
instal·lació de xarxes de serveis o llur modificació; 
i, l’obertura, modificació, ampliació o transfor-
mació d’establiments comercials o industrials.

2. La subjecció a llicència prèvia abraça totes les 
operacions indicades a l’apartat anterior, realit-
zades dins l’àmbit territorial d’aquest Pla, fins i tot 
a les zones marítimo-terrestres, turístiques o de 
centres que hagin obtingut aquesta qualificació i, 
en general, a tot el terme municipal corresponent, 
encara que sobre l’acte de què es tracti, s’exigeixi 
autorització d’una altra administració.

Art. 43. Actes de l’Estat o de les Entitats de dret 
públic.

1. També estaran subjectes a llicència municipal els 
actes relacionats a l’article anterior que es promo-
guin per òrgans de l’Estat o entitats de dret públic, 
sens perjudici d’allò que disposa l’article 180.2 de 
la Llei del Sòl.

2. L’òrgan de l’administració de l’Estat o l’entitat de 
dret públic que pretengui realitzar algun dels actes 

que es relacionen a l’article anterior, sol·licitarà 
la llicència municipal amb subjecció a les regles 
de competència i als procediments generals en 
aquesta matèria, i haurà de fer-ho saber a la Cor-
poració Metropolitana de Barcelona.

Art. 44. Contingut normal de la sol·licitud de 
llicència.

1. La sol·licitud de llicència haurà de contenir, com a 
mínim, les indicacions següents:

 a. Nom, cognoms i domicili dels interessats i a més 
a més, si escau, el de la persona que el representi.

 b. Situació de la finca i índole de l’operació, obra o 
instal·lació per a la qual se sol·licita la llicència.

 c. Les altres circumstàncies que, segon l’índole 
de l’operació, obra o instal·lació, es disposen als 
articles següents.

 d. Lloc, data i signatura.
 e. Corporació o autoritat a què es dirigeix.
2. Juntament amb la sol·licitud de llicència es pre-

sentaran els documents següents:
 a. Projecte tècnic, adient a l’operació, obra o 

instal·lació, i integrat per:
	 a.1. Memòria on es descrigui l’operació, obra o 

instal·lació amb la precisió i l’abast suficients per 
valorar, juntament amb els altres documents, la 
procedència de la llicència.

	 a.2. Plànols de situació i d’emplaçament a escales 
1:2000 i 1:5000, respectivament o, excepcional-
ment, més reduïdes si les mides del dibuix ho exi-
gissin.

	 a.3.	Plànol d’informació a escala 1:500 o, excep-
cionalment, més reduïda si les mides del dibuix ho 
exigissin.

	 a.4. Plànol o plànols que representin el que hom 
pretén realitzar, a escala no inferior a 1:100 o, ex-
cepcionalment, més reduïda si les mides del di-
buix ho exigissin.

 Quan la naturalesa de l’operació, obra o instal-
lació no requereixi l’elaboració d’un projecte tècnic 
amb el contingut que s’expressa en aquest article, 
o quan aquesta naturalesa o les circumstàncies 
del que se sol·licita no permetin o no justifiquin la 
redacció del projecte amb el contingut expressat 
o amb les precisions d’escala establertes, s’expli-
carà a la memòria la raó del contingut que es dóna 
al projecte.

 b. Cèdula de qualificació urbanística que defineixi 
les condicions d’edificabilitat i ús de la finca, ex-
pedida pel servei corresponent, de l’ajuntament o 
de la Corporació Metropolitana. Quan no estigui 
establerta aquesta cèdula, així s’expressarà a la 
sol·licitud de llicència.
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 c. El altres documents que, segons l’índole de 
l’obra, instal·lació o operació s’estableixen als arti-
cles següents.

3. El que es disposa en aquest article no és aplicable 
a les obres menors, les quals es regularan pel que 
s’estableix a l’article 9è del Reglament de serveis 
de les corporacions locals i a les Ordenances mu-
nicipals.

Art. 45. Llicències de parcel·lació.
1. A més del que es preveu a l’article anterior, a les 

sol·licituds de llicències de parcel·lació s’expres-
sarà:

 a. Referència al Pla que estableix les condicions 
de la parcel·lació.

 b. Característiques de la parcel·lació pretesa amb 
expressió de les superfícies de les parcel·les i de 
llur localització.

2. El projecte de parcel·lació estarà integrat, com a 
mínim, pels documents següents:

 a. Memòria en què es descrigui la finca a parcel·lar, 
s’hi justifiqui jurídicament i tècnicament l’operació 
de parcel·lació i s’hi descriguin les parcel·les resul-
tants.

 b. Cèdula o cèdules urbanístiques de les finques a 
què es refereixi la parcel·lació.

 c. Plànol de situació a escala no inferior a 1:2000 
o, excepcionalment, més reduïda, si les mides del 
dibuix ho exigissin.

 d. Plànol d’informació a la mateixa escala.
 e. Plànol de parcel·lació a escala 1:100.

Art. 46. Edificacions de caràcter artístic, històric, 
tra di cional o típic.

1. Quan la sol·licitud de llicència es refereixi a demo-
lició, reparació, reforma o ampliació d’un edifici 
o construcció de caràcter artístic, històric, típic o 
tradi cional, o d’un edifici o construcció que formi 
part d’un grup d’aquest caràcter, expressarà, a més 
de les circumstàncies de l’article 44, les següents:

 a. Si l’edifici o la construcció, o el grup està inclòs 
al catàleg previst a l’article 25 de la Llei del Sòl, o 
si re sulta afectat per un pla especial per a la pro-
tecció o ordenació de recintes i conjunts artístics 
o per plans o normes vigents del departament mi-
nisterial corresponent.

 b. Destinació de la finca i, si és el cas, el que es 
pretén donar-li, un cop enderrocada, reformada, 
reparada o amplia da.

2. Juntament amb la sol·licitud de llicència es pre-
sentaran, a més dels documents que s’esmenten 
a l’article 44 i els que, amb caràcter general, s’exi-
geixen per l’índole de l’obra, els següents:

 a. Memòria en què es descrigui i justifiqui l’obra a 
realitzar. 

 b. Autorització, si escau, del Departament minis-
terial d’Educació i Ciència, en aquells casos en 
què per la naturalesa de l’edifici o construcció o 
del grup, s’exigeixi a les disposicions específiques 
en la matèria.

 c. Plànol o plànols representatius de l’estat actual 
de l’edificació. 

 d. Fotografia o fotografies que mostrin, des de les 
diferents perspectives precises, l’estat actual de 
l’edificació.

Art. 47. Plànols de situació.
1. Els plànols de situació que es presentin per sol-

licitar llicències de parcel·lació; obres majors 
d’edificació; obres de buidatge, excavació o re-
baix; enderrocs i demolicions; modificació de les 
característiques físiques del sòl i extracció d’àrids 
en terrenys situats dins de l’àmbit te rritorial d’un 
pla par cial d’ordenació o d’un pla especial, hauran 
de reflectir les determinacions gràfiques d’aquests 
plans que afectin la finca on es projecti realitzar 
l’obra o operació.

2. Quan es tracti de llicències d’obres i existeixi 
aprovat estudi de detall es complirà també el que 
disposa el paràgraf anterior.

Art. 48. Procediment per a l’atorgament de 
llicències.

1. El procediment d’atorgament de les llicències 
s’ajustarà al que preveu la legislació de Règim 
Local.

2. Si els actes d’atorgament de llicències, a més de 
noti fi car-se al sol·licitant i a les persones compa-
reixents al procediment, es publiquen al butlletí 
o gaseta d’informació municipal, s’indicaran les 
dades següents:

 a. Nom i adreça del peticionari de la llicència. b . 
Situació de la finca.

 c. Índole de l’operació, obra o instal·lació auto-
ritzada, amb expressió, quan es tracti d’obres 
d’edificació, de les característiques de la cons-
trucció projectada (nombre de plantes, superfície 
edificada i totes les altres, que s’estimin proce-
dents). 

 d. El recurs que sigui procedent, amb expressió 
de l’òrgan davant el qual s’haurà de presentar, i 
termini per a interposar-lo.

Art. 49. Contingut de les llicències.
1. Tot el que es disposa en aquestes Normes pel que 

fa a condicions d’edificabilitat i ús i, si és el cas, 
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pel que fa a condicions estètiques, higièniques o 
de qualsevol altra me na, s’entendrà inclòs al con-
tingut de l’acte d’atorgament de la llicència. Els 
titulars de llicències hauran de respectar el con-
tingut exprés de les clàusules d’aquestes i, a més 
a més, el contingut implícit, que és el definit en 
aquestes Normes, segons la classe i destinació 
del sòl i les condicions d’edificabilitat i d’usos.

2. Les vulneracions d’aquestes Normes no podran 
justificar-se en el silenci o insuficiència del con-
tingut de la llicència. El promotor, l’empresari o 
el tècnic director de les obres podran dirigir-se a 
l’administració que concedeix la llicència en sol-
licitud d’informació, la qual haurà de facilitar-se en 
el termini de quinze dies.

Art. 50. Condicions de l’atorgament.
1. Les llicències s’atorgaran amb subjecció al que 

disposen aquestes Normes pel que fa a la classe 
de sòl i destinació, i a les condicions d’aprofita-
ment, edificabilitat i ús que s’hi preveuen.

2. Quan l’obra o edificació requereixi la urbanització 
prèvia i els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta 
no hagin estat entregats a l’Administració, no 
podrà atorgar-se la llicència d’edificació fins que 
no es compleixin els deures de cessió de terrenys 
i finançament de la urbanització que legalment 
siguin procedents, sens perjudici del que preveu 
l’article 83 de la Llei del Sòl.

Art. 51. Llicència condicionada a completar la 
urbanització.

1. Per atorgar la llicència d’edificació cal que la 
parcel·la reuneixi tots els elements d’urbanització 
definits en aquestes Normes, sens perjudici del 
que preveu l’article 83 de la Llei del Sòl.

2. Això no obstant, s’atorgarà la llicència, condici-
onada a l’execució de les obres d’urbanització, 
quan concorrin les circumstàncies següents:

 1a. Que l’element d’urbanització que falti no sigui 
cap dels següents:

	 a.  accés rodat
	 b.  proveïment d’aigües 
	 c.  evacuació d’aigües
	 d.	 xarxa elèctrica de baixa tensió
 2a. Que s’asseguri l’execució simultània o suc-

cessiva de la urbanització, en un termini que no 
excedeixi de tres mesos des de l’acabament de 
l’edificació, mitjançant la constitució de caució en 
metàl·lic o fons públics, dipositats a la Caixa Ge-
neral de Dipòsits, o a les de la corporació local, 
aval bancari o hipoteca. La garantia no serà de 
quantia inferior a l’import calculat de les obres 

d’urbanització pendents imputables al sol·licitant 
i, amb aquesta finalitat, en el procediment d’ator-
gament de la llicència, els tècnics municipals infor-
maran sobre aquests extrems.

 Mentre la garantia no sigui constituïda i acredi-
tada en el procediment municipal, l’eficàcia de la 
llicència quedarà demorada.

Art. 52. Edificació en sòl urbanitzable.
1. Al sòl urbanitzable programat o no programat, no 

podrà atorgar-se llicència d’edificació mentre no 
s’hagi executat la urbanització i l’administració ac-
tuant no hagi rebut els terrenys de cessió gratuïta 
obligatòria i les obres d’urbanització, en el cas que 
l’execució del pla parcial s’hagi realitzat pel sis-
tema de compensació.

2. Quan el sistema d’actuació hagi estat el de coo-
peració o el d’expropiació, no podran atorgar-se 
llicències d’edificació fins que no s’hagi ultimat la 
urbanització.

Art. 53. Revisió de l’acte tàcit de legalització 
d’obres.

El transcurs del termini d’un any sense exercitar les 
facultats que regula l’article 185 de la Llei del sòl, no 
impedirà a la Corporació Metropolitana o als ajunta-
ments de procedir a la revisió de l’acte tàcit de legalit-
zació de l’obra seguint l’article 187 de la mateixa Llei, 
en aquells casos en què hi hagi infracció manifesta de 
les normes d’aquest Pla, relatives a parcel·lacions, ús 
del sòl, alçada, volum i situació de les edificacions i 
ocupació de parcel·la.
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TÍTOL II
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Capítol I
Disposicions comunes

Art. 54. Classificació del sòl.
1. El sòl comprès a l’àmbit del Pla es classifica en sòl 

urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.
2. El Programa d’actuació del Pla General Metropo-

lità de ter mina, d’acord amb les seves previsions, 
el sòl urbanitzable programat i el no programat. 
Les successives revisions de l’esmentat programa 
podran alterar aquesta determinació, d’acord 
amb el que disposa l’article 48 de la Llei del sòl.

3. La delimitació del tipus de sòl es fa als plànols b-1 
a escala 1/10.000, als quals s’hauran d’incorporar 
variacions resultants de les revisions del Programa 
d’actuació que es realitzen successivament.

4. La conversió del sòl urbanitzable en sòl urbà 
s’operarà per l’execució del corresponent pla par-
cial, a mesura que es realitzin tots els elements 
d’urbanització exigits pel mateix pla. La Corpo-
ració Metropolitana de Barcelona, per mitjà dels 
seus serveis tècnics, mantindrà actualitzats els 
documents referents a la classificació del sòl.

5. L’alteració de la classificació del sòl no urbanit-
zable, per passar-lo a sòl urbanitzable, només 
podrà fer-se per mitjà de la revisió del Pla General, 
tal com disposen els articles 2 i 3 d’aquestes 
Normes.

Art. 55. Destinació del sòl en l’ordenació.
1. El sòl, per la seva destinació en l’ordenació del ter-

ritori, s’afecta en aquest Pla General a algun dels 
objectius següents:

 a. Sistemes generals de comunicació i les seves 
zones de protecció. 

 b. Espais lliures destinats a parcs públics, zones 
verdes i parcs forestals.

 c. Equipaments comunitaris i centres públics.
 d. Instal·lacions per a serveis tècnics d’interès ge-

neral. 
 e. Zones de protecció de sistemes, diferents de 

les esmentades a l’apartat a).
 f. Sistemes viaris, d’estacionaments i d’espais 

lliures de caràcter local i dotacions comunitàries 
d’aquest mateix caràcter.

 g. Edificació i usos públics, privats o col·lectius, un 
cop el sòl compti amb tots els elements d’urbanit-
zació i se l’hagi dotat dels sistemes corresponents.

2. La concreció de la destinació del sòl reservat a 
equipaments, a què es refereix l’apartat c), s’efec-
tuarà d’acord amb el que es determina a la secció 
2a del capítol 4t del títol III, i la localització i pre-
cisió de les determinacions dels apartats f) i g) es 
realitzarà, al sòl urbanitzable, mitjançant els plans 
parcials o especials que, en desenvolupament 
d’aquest Pla general, s’elaborin i s’aprovin.

Art. 56. Sistemes generals.
1. L’estructura general i orgànica del territori definit 

a l’article 1 d’aquestes Normes és integrada pels 
elements determinants del procés urbà següents:

 a. Sistemes generals de comunicacions. 
 b. Espais lliures destinats a parcs urbans, parcs 

forestals i espais verds.
 c. Equipaments comunitaris.
 d. Serveis tècnics d’abastament d’aigua, energia 

elèctrica i altres.
 e. Espais de protecció de sistemes generals.
2. L’alteració d’algun dels sistemes generals o les 

modificacions en la intensitat dels usos exigirà 
la revisió o la modificació del Pla General, llevat 
els supòsits concretament previstos en aquestes 
Normes.

Art. 57. Sistemes locals.
1. L’estructura orgànica del territori, en aquesta àrea 

local del procés urbà, es com plementa, en l’àmbit 
local, amb els elements determinants següents:

 a. sistema viari local
 b. espais lliures i jardins públics
 c. estacionament
 d. dotacions comunitàries.
2. La previsió d’aquests elements, designats genè-

ricament en aquestes Normes amb el nom de 
sistemes locals, completa, en l’àmbit local, els 
sistemes generals, i, prolonga, en aquest àmbit, 
la continuïtat dels objectius assignats als sistemes 
generals en una ordenació coherent.

Art. 58. Determinació del sòl adscrit a sistemes 
locals.

La determinació dels sòls adscrits al que en aquestes 
Normes és qualificat com a sistemes locals es farà, si és 
el cas, als plans especials i als plans parcials, amb sub-
jecció als estàndards o exigències mínimes establertes 
en aquestes Normes per a cada zona. L’edificació haurà 
d’ordenar-se de manera que deixi lliures els terrenys ne-
cessaris per a la creació dels sistemes locals.

Art. 59. Cessions de sòl per a sistemes locals.
Les cessions gratuïtes de sòl per al que en aquest Pla 
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és qualificat com a sistemes locals públics, es regiran 
pel que disposa la Llei del Sòl i pel que, en la seva 
subordinació, es disposa en aquestes Normes per a 
les actuacions en els diferents tipus de sòl i sistemes 
d’execució.

Art. 60. Determinació dels sistemes generals i 
locals.

1. Els sistemes generals i els locals en sòl urbà estan 
dibuixats als plànols b-2 i b-3 a escala 1:5000 i 
1:10.000, respectivament.

2. Els sistemes locals són els de les ordenacions 
anteriors que es respecten; els determinats en 
aquest Pla General; els previstos als estàndards 
regulats en aquestes Normes, necessitats de pre-
cisió en el planejament de detall ulte rior; i aquells 
que, respectant el mínim establert en aquest Pla 
General s’estableixin als Plans Parcials i als Plans 
Especials.

Art. 61. Titularitat i afectació de sòl a sistemes 
locals.

1. El sòl en què el Pla afecta el sistema local viari i els 
espais lliures o jardins públics serà de la titularitat 
demanial del municipi, després de la seva adqui-
sició per aquest mitjançant expropiació, cessió 
gratuïta segons la Llei o qualsevol altre títol.

2. El que es disposa al paràgraf anterior serà també 
d’aplicació als sòls en què el Pla afecta els es-
tacionaments o equipaments comunitaris, llevat 
que per la seva naturalesa siguin compatibles 
amb la titularitat privada com està previst a la 
secció 2a del capítol 4t, del títol III, si bé sempre 
quedaran vinculats a aquella afectació o desti-
nació.

Art. 62. Complementació de l’estructura del 
territori.

L’estructura del territori d’aquest Pla General, deter-
minada pels sistemes generals, es completa mitjan-
çant la zonificació en el sòl urbà i en el sòl urbanitzable 
programat; la previsió de sòl per a operacions futures, 
dins d’unes línies generals d’ordenació, coherents 
amb la total ordenació del conjunt, i la preservació de 
l’altre sòl, el qual se sotmet a protecció per evitar la 
seva degradació i incorporació a l’àrea edificada.

Art. 63. Zones.
1. Als efectes d’orientar el procés d’urbanització i 

el d’edificació, el Pla General qualifica el sòl urbà 
i el sòl urbanitzable programat en “zones”, sens 
perjudici del sòl que és destinat a sistemes ge-
nerals i locals. S’entén per “zona” l’extensió de 

sòl, contínua o discontínua, sotmesa a un règim 
uniforme. Quan els objectius urbanístics ho han 
exigit, el Pla ha fet distinció, dins cada “zona”, de 
subzones, per establir una gradació en l’edificabi-
litat així mateix en sòl urbanitzable, tipus basats en 
l’ordenació de l’edificació.

2. L’acció urbanística, mitjançant programes d’actu-
ació en sòl urbanitzable no programat, podrà jus-
tificar l’aplicació dels conceptes de “zona”. El Pla 
General, conforme amb la seva funció en aquesta 
classe de sòl, no adopta a priori una qualificació 
zonal.

Art. 64. Unitat de zona.
S’entén per unitat de zona tota superfície homogèni-
ament qualificada per aquest Pla General i delimitada 
per sòls de diferent qualificació urbanística i individua-
litzada per una mateixa àrea de referència.

Art. 65. Àrea de referència d’unitat de zona.
1. L’àrea de referència d’unitat de zona és la super-

fície base per al càlcul de les cessions de sòl per 
a sistemes per aplicació dels estàndards urbanís-
tics de cada zona i per al càlcul del sostre edifi-
cable per aplicació de l’índex d’edificabilitat bruta 
o zonal. Delimita també la superfície a la qual, 
un cop deduït el sòl destinat a sistemes locals, 
s’aplica l’índex d’edificabilitat net.

2. Delimiten l’àrea de referència de qualsevol unitat 
de zona les línies de separació fixades als plànols 
entre sòls de diferent qualificació, excepte els 
vials de menys de 30 m que no creen límits en els 
trams els frontals dels quals estan sotmesos a una 
mateixa zonificació.

3. La superfície de l’àrea de referència inclou tots els 
vials que no constitueixen límit d’aquesta unitat, i 
fins a l’eix en els trams de vial que constitueixen 
límit d’aquesta unitat.

4. Quan tot o part del sòl d’un vial s’obtingui per ex-
propiació o per un altre mecanisme independent 
del procés urbanitzador de la zona, l’àrea de refe-
rència no inclourà l’esmentada porció de vial.

5.  L’àrea de referència de cada unitat de zona in-
clourà i comptabilitzarà, a tots els efectes, les 
superfícies destinades a zones verdes i dotacions 
que vinculades als sectors de planejament figuren 
als plànols normatius d’aquest Pla General.

Art. 66. Regles per a la precisió dels límits de les 
zones.

1. La precisió dels límits de les zones realitzada al Pla 
Especial o al Pla Parcial ha de respectar les regles 
següents:
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 a. No pot alterar la superfície de la zona delimitada 
als plànols b-2 a escala 1:5000, en més del vuit 
per cent d’augment o disminució.

 b. No pot alterar substancialment la forma de les 
unitats de zona.

2. Els límits determinats per un Pla Parcial i els preci-
sats en aquest Pla General coincidents amb aline-
acions o límits de zonificació anteriors, no poden 
ser objecte de modificació.

Art. 67. Ajustos en els límits de les zones.
1. La divisió del territori en zones i la delimitació 

d’aquestes es realitza en aquest Pla General.
2. Els Plans Especials o els Plans Parcials, en els 

seus casos respectius, poden corregir els límits 
de les zones en els termes assenyalats a l’article 
anterior quan es tracti d’ajustos deguts a:

 a. Les alineacions o línies d’edificació actuals.
 b. Les característiques topogràfiques del terreny.
 c. Els límits de les propietats.
 d. L’existència d’arbrat, vegetació o altres ele-

ments naturals o artificials d’interès que justifiquin 
la correcció.

Art. 68. Àmbit de les condicions d’edificació de 
les zones.

Les condicions d’edificació establertes per a les dife-
rents zones regeixen per als edificis o obres de nova 
planta. Les obres d’ampliació o reforma s’han d’ajus-
taran al que disposa l’article 222.

Art. 69. Tipus d’ordenació de l’edificació.
1. Els tipus d’ordenació física de les zones esta-

blertes en aquest Pla General són els següents:
 1. Edificació segons alineacions de vial. Correspon 

a una edificació entre mitgeres, al llarg dels carrers 
o vials, regida bàsicament per l’alçada reguladora 
màxima segons l’amplada del carrer o vial i per la 
profunditat edifi ca ble.

 2. Edificació aïllada. Edificació aïllada, establerta 
en atenció a la forma i superfície de parcel·la i re-
gulada bàsicament atenent als factors següents: 
alçada màxima, ín dex d’intensitat d’edificació, 
percentatge màxim d’ocupació de parcel·la i dis-
tàncies mínimes a les seves llindes.

 3. Composició de volums o edificació volumètrica 
especí fica. Tipus d’ordenació en què l’edificació 
es determina mitjançant un coeficient d’edificabi-
litat zonal o neta. La concreció per a cada unitat 
de l’edificació es precisarà al Pla Parcial, al Pla Es-
pecial o, si és el cas, en l’estudi de detall, per mitjà 
de la composició de volums.

 4. Edificació tridimensional. Model d’ordenació en 

què s’interrelacionen els espais públics i privats, 
a diferents nivells i amb diferents destinacions i 
usos. La determinació d’aquest tipus d’ordenació 
es fa al Pla Parcial o al Pla Especial.

Art. 70. Caràcter dels màxims de volum.
1. Els paràmetres de cada tipus d’ordenació fixen, 

de forma conjunta i interdependentment, les en-
voltants màximes dels volums d’edificació que 
permeten aquestes Normes.

2. Les envoltants de volum estableixen uns límits que 
no poden depassar-se i que no són obligatoris fins 
als seus valors màxims, tant en les obres de nova 
planta com en les d’ampliació, llevat dels supò-
sits en què una norma es pe cí fica imposi el deure 
d’edificar fins als esmentats extrems màxims.

Art. 71. Conceptes sobre edificabilitat. 2

1. Els conceptes sobre edificabilitat expressats sota 
els noms d’”índex d’edificabilitat zonal o bruta”, 
“superfície de sostre edi ficable”, “envoltant mà-
xima d’edificació”, “índex d’edificabilitat neta” i 
“índex d’edificabilitat complementària zonal”, em-
prats en aquestes Normes, són els que es defi-
neixen a continuació:

2. S’entén per índex d’edificabilitat zonal o bruta el 
límit màxim d’edificabilitat, expressat en m2st/
m2s (metre quadrat sostre edificable/metre qua-
drat sòl) de l’àrea de referència de cada unitat de 
zona.

3. La superfície de sostre edificable és la suma de 
totes les superfícies cobertes, corresponents a 
les plantes que, de conformitat amb les normes 
sobre ordenació, tinguin la consideració de baixes 
i pisos.

 Es computaran també per al càlcul d’aquesta 
superfície les corresponents als cossos sortints 
tancats o semitancats, les de les edificacions o 
cossos d’edificació auxiliars i les de les edifica-
cions existents que es conservin.

 No es computaran les superfícies d’accessos pú-
blics sota pòrtics o porxades obertes i les superfí-
cies de sostre per a dotacions públiques.

4. L’envoltant màxima d’edificació és la que resulta 
segons els paràmetres o constants en cada tipus 
d’ordenació.

5. L’índex d’edificabilitat neta és la relació existent 
en tre la superfície de sostre edificable i la màxima 
superfície de sòl per a usos privats, un cop de-
duïts els sòls de cessió obligatòria en cada zona, 
en sòl urbanitzable.

2. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 151
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6. L’índex d’edificabilitat complementari zonal és el 
límit màxim d’edificabilitat, expressat en metres 
quadrats de sostre per metre quadrat de sòl (m2 
sostre/m2 sòl), de l’àrea de referència de cada 
unitat de zona, que en algunes zones s’addiciona 
a l’edificabilitat zonal per destinar-la exclusivament 
a usos comercials i d’oficina. El sostre resultant 
d’aquesta edificabilitat podrà concentrar-se o dis-
tribuir-se homogèniament quan sigui desitjable 
i d’interès general destinar una superfície major 
de sostre a usos comercials o d’oficina. L’excés 
sobre l’edificabilitat complementària haurà de 
detreure’s, o substituir-se en cas d’edificacions 
o usos ja existents, de l’edificabilitat resultant de 
l’aplicació de l’índex d’edificabilitat zonal.

Art. 72. Tipus d’ordenació aplicables a cada zona.
1. El tipus o els tipus d’ordenació aplicables a cada 

zona són els establerts a les Normes específiques 
que regulen les zones.

2. Els conceptes de les constants o paràmetres que 
determi nen les característiques de l’edificació i el 
mode de mesurar-los es regulen al capítol 2n del 
Títol IV d’aquestes Normes.

3. A àrees determinades, el caràcter i la identitat ur-
bana de les quals sigui interessant mantenir, po-
dran establir-se, mitjançant l’aprovació de plans 
especials, tipus d’ordenació de l’edificació deri-
vats o diferents dels previstos amb caràcter ge-
neral en aquestes Normes, que resultin més ben 
adaptats a les peculiaritats de les edificacions i al 
seu entorn, i que permetin solucions de flexibilitat 
major a les necessitats d’ordenació del sector.

 Els Plans Especials definiran les condicions d’edi-
ficació aplicables en aquests sectors que podran 
diferenciar-se de les establertes amb caràcter ge-
neral per a la zona, i es respectaran, en tot cas, les 
condicions següents que constitueixen les condi-
cions bàsiques del planejament a la zona:

 a. Tipus d’ordenació de l’edificació.
 b. Edificabilitat màxima zonal.
 c. Densitat màxima d’habitatges.
 d. Limitació d’usos aplicables segons la regla-

mentació de la zona.

Art. 73. Protecció del medi ambient.
La protecció del medi ambient i la conservació i pro-
tecció de la naturalesa i del paisatge, en el marc del 
planejament urbanístic en general, es realitzarà mit-
jançant la preservació del sòl de tot procés de degra-
dació, per mitjà de mesures limitatives i prohibitives 
adients que excloguin els usos que generen efectes 
perjudicials.

Art. 74. Denegació de llicències motivada per la 
protecció del medi ambient.

1. L’Administració municipal denegarà la llicència 
que habiliti per a l’edificació, instal·lació o ús, quan 
per les característiques de l’activitat a desenvo-
lupar-hi o per la disposició de l’edificació i de les 
seves instal·lacions, o pels efectes de o sobre 
l’entorn, o sobre la trama urbana i la de serveis de 
circulació, es puguin generar situacions nocives 
per al medi ambient, com són les de contaminació 
atmosfèrica, pertorbacions per sorolls i vibracions, 
risc d’explosions i incendis, riscos mecànics i si-
milars, desfiguració de la perspectiva del paisatge 
o trencament de l’harmonia paisatgística o arqui-
tectònica.

2.  Els ajuntaments o, si escau, la Corporació Me-
tropolitana reglamentaran els supòsits en què, 
segons el paràgraf ante rior, es generen situacions 
perjudicials per al medi ambient.

Art. 75. Protecció dels conjunts històric artístics i 
elements naturals i paisatgístics.

Els objectius indicats a l’epígraf d’aquest article 
s’aconsegueixen per mitjà del respecte a totes 
les normes locals, promulgades, si és el cas, pels 
municipis per mitjà d’ordenança i, a més, per les 
previsions específiques contingudes en aquestes 
Normes a propòsit de l’edificació i els usos i per la 
institució del Catàleg regulat a l’article 25 de la Llei 
del sòl.

Art. 76. Condicions que han de complir els jardins 
públics.

Els jardins públics, quan es defineixen en plans es-
pecials o parcials, han de complir amb caràcter pre-
ceptiu, pel que fa a percentatges de concentració, 
dimensions mínimes, mesurades pel radi de circum-
ferència inscriptible en tots els punts de la seva super-
fície, segons la seva zona i extensió, el que s’estableix 
a la taula següent: (Veure	Taula	1)

Art. 77. Aplicació de les Normes del títol IV.
1. Les ordenances reguladores de l’edificació i dels 

usos en sòl que s’ordeni mitjançant Plans Parcials 
hauran d’ajustar-se a les disposicions comunes 
contingudes al capítol 2n del títol IV d’aquestes 
Normes. Quan calgui establir una reglamentació 
especial, s’haurà d’incorporar a la memòria del 
Pla Parcial un estudi que en justifiqui la necessitat 
o conveniència.

2. Sempre que no estableixin cap altra cosa, les 
normes co munes contingudes al títol IV seran 
d’aplicació al sòl urbanitzable, programat o no 
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programat que, mitjançant plans Parcials o Pro-
grames d’Actuació i Plans Especials, s’incorpori a 
l’urbà.

Capítol II
Règim del sòl urbà

Art. 78. Sòl urbà.
1. Aquest Pla General classifica com a sòl urbà el que 

per la seva situació dins del nucli urbà o per la seva 
urbanització segons ordenacions anteriors o la seva 
inclusió legítima en àrees consolidades per l’edi-
ficació, mereix aquella qualificació. La delimitació 
d’aquest sòl es fa als plànols b-1, a escala 1:10.000.

2. En relació amb l’ordenació existent per al sòl urbà, 
aquest Pla:

 a. Modifica el planejament anterior, quant a localit-
zació de sistemes generals, per atendre, especial-
ment, les exigències majors d’espais lliures, xarxa 
viària i equipaments, conseqüència del desenvo-
lupament econòmic i social.

 b. Respecta les determinacions sobre sistemes 
locals o complementaris de plans anteriors, se-
gons que preveu l’article 167, amb les modifica-
cions i perfeccionaments que figuren als plànols 
d’ordenació.

 c. Manté les ordenacions de volums individualit-
zades a cada sector, provinents de plans parcials 
o d’ordenacions d’illa anteriors, mitjançant la qua-
lificació d’aquestes com a zona subjecta a orde-
nació volumètrica específica anterior.

 d. S’estableix una correlació entre la zonificació de 
1953 i la del Pla present, amb les modificacions 
que, quant a delimitació de zones es representen 
als plànols d’ordenació, i respecte al règim urba-
nístic resulten del títol IV d’aquestes Normes, per 
complir l’objectiu de la revisió.

3. En relació amb el desenvolupament d’aquest Pla 
General per al sòl urbà, s’hi assenyalen:

 a. Àmbits que requereixen operacions de reforma 
interior amb la finalitat d’incrementar els estàn-
dards d’espais verds i equipaments, la seva deli-
mitació apareix als plànols b-1 a escala 1:10.000 
amb la indicació (SRI).

 b. Unitats d’actuació per a l’execució del Pla, ex-
pressament assenyalades als plànols b-1 a escala 
1:10.000.

 c. Sectors on la naturalesa de les modificacions 
introduïdes pel Pla obliga a acomodar l’ordenació 
física mitjançant estudis de detall o plans espe-
cials de reforma interior, són indicats als plànols a 
escala 1:2.000.

Art. 79. Cessions gratuïtes al sòl urbà.
1. Les cessions gratuïtes obligatòries al sòl urbà en 

les actuacions poligonals de reforma interior o de 
remodelació, es deter minaran al pla especial i tin-
dran l’extensió següent:

 a. el sòl destinat a l’obertura, ampliació o eixam-
plament de vials locals.

 b. el sòl destinat a jardins públics locals.
 c. el sòl destinat a centres públics per impartir-hi 

l’educació general bàsica.
2. La cessió gratuïta i obligatòria s’estén a la totalitat 

dels terrenys necessaris per a les destinacions 
abans indicades. Això no obstant, quan els jardins 
públics o les dotacions docents excedeixin de les 
necessitats del polígon o unitat d’actuació, i no 
s’hagi delimitat un polígon més gran que permeti 
assumir les cessions de sòl, el terreny que exce-
deixi de les previsions del polígon serà objecte 
d’expropiació forçosa, que donarà lloc a l’apli-
cació de contribucions especials.

Nivells mínims de concentració
de zones verdes locals

Sòl destinat a jardí 
% Sobre total de 
referència zona

% Sobre àrea 
mínim (m)

Mida radi

Zona de Remodelació privada (14a) 30 - 12

Zona de Desenvolupament Urbà, Intensitat 1 (19) 60 10 15

Zona de Desenvolupament Urbà, Intensitat 2 (20b)
   TIPUS I
   TIPUS II

70
40

8
6

15
8

Zona Desenvolupament Industrial (22b) 80 7 12

Zona de Renovació Urbana/Rehabilitació (16) 40 2,5 10

Taula 1
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Capítol III
Règim del sòl urbanitzable 
programat

Secció 1a
Disposicions generals

Art. 80. Sòl urbanitzable programat.
1. Aquest Pla General classifica com a sòl urbanit-

zable programat el que, segons la política urba-
nística inspiradora del planejament metropolità, 
ha de ser objecte d’urbanització amb subjecció al 
Programa del Pla. La delimitació d’aquest sòl es fa 
als plànols b-1, a escala 1:10.000.

2. Aquest Pla General divideix el sòl urbanitzable pro-
gramat en “sectors”. El sector és la unitat geogrà-
fica i urbanís tica que permet un desenvolupament 
adient mitjançant el Pla Par cial corresponent.

3. Al sòl urbanitzable programat, a més de la seva 
divisió en sectors, aquest Pla General conté les 
determinacions següents:

 a. Sistemes generals i equipaments comunitaris.
 b. Delimitació de zones i règim general de cadas-

cuna.
 c. Densitat màxima d’habitatges permesa, en re-

lació amb l’equipament comunitari.
 d. Sistemes locals i estàndards als quals es condi-

cionen els Plans Parcials.
 e. Aprofitament mitjà de la superfície total del sòl 

urbanitzable programat i de cada un dels sectors 
en què el sòl es divideix.

Art. 81. Sistemes.
1. Aquest Pla General inclou al sòl urbanitzable pro-

gramat sòls destinats a sistemes generals. Els 
Plans Parcials que desenvolupen l’ordenació del 
sòl urbanitzable programat hauran de respectar el 
que disposen sobre això aquestes Normes.

2. De la mateixa manera, aquest Pla General prede-
termina en alguns sectors la ubicació dels sistemes 
locals de zones verdes, equipaments i xarxa viària. 
Aquesta ubicació s’ha d’entendre com a indicativa 
i podrà ser alterada en els corresponents plans 
parcials si es demostra, en la seva memòria, que 
l’estructura orgànica del territori queda com pletada 
millor, en l’àmbit local, amb una concreció espacial 
dels sistemes locals diferent.

Art. 82. Densitat d’habitatges.
Els Plans Parcials per al desenvolupament de les pre-
visions d’aquest Pla General en sòl urbanitzable pro-
gramat respec ta ran les determinacions establertes 

per a cada zona o sub zona respecte a l’ús d’habi-
tatge, nombre màxim o densitat màxima, que no 
podrà en cap cas ultrapassar-se.

Art. 83. Aprofitament mitjà.
1. L’aprofitament de cada sec tor de sòl urbanit-

zable programat el constituirà la suma dels apro-
fitaments que corresponguin a totes les unitats 
de zona que s’hi inclouen. L’aprofitament dels 
terrenys destinats a sistemes generals i inclosos 
als sectors es considerarà nul. 

 2.1. L’aprofitament mitjà de cada sector s’ob-
tindrà dividint un aprofitament per la seva super-
fície total, un cop exclosos els sòls destinats a 
sistemes generals que hagin de ser adquirits per 
expropiació i delimitats al Pla Parcial correspo-
nent. Aquests sistemes generals queden ads-
crits al règim de sòl urbanitzable no programat.

 2.2. L’aprofitament mitjà dels Plans Parcials d’or-
denació aprovats definitivament, en desenvolu-
pament del Pla General Metropolità, amb ante-
rioritat a la revisió del seu Programa d’actuació, 
serà el que resulta de l’ordenació del Pla Par cial.

3. L’aprofitament de cada unitat de zona serà el re-
sultat de multiplicar la superfície de la seva àrea 
de referència, inclosos els sistemes locals a què 
fa referència l’article 81 d’aquestes Normes, per 
un índex d’edificabilitat brut i pel coeficient d’ho-
mogeneïtzació que determina l’apartat següent.

4. El coeficient d’homogeneïtzació reflecteix el valor 
que el Pla atribueix als usos permesos a cada 
zona en relació amb els de les altres. Atesos 
els usos i intensitats fixats per a cada zona, 
ponderada la repercussió de les cessions i del 
cost de l’obra urbanitzadora, el Pla fixa un co-
eficient d’homogeneïtzació d’1 per a les zones 
de centres direccionals (clau 11), de 0’66 per a 
les zones de desenvolupament urbà, intensitat 1 
(clau 19), d’1 per a les zones de desenvolupa-
ment urbà, intensitat 2 (clau 20b) i de 0’90 per 
a les zones de desenvolupament industrial (clau 
22b).

5.  L’aprofitament mitjà del sòl urbanitzable pro-
gramat s’ha obtingut dividint la suma de l’apro-
fitament de tots els sectors per la superfície del 
sòl urbanitzable programat i el seu valor és de 
0’43 unitats d’aprofitament per metre quadrat de 
sòl.

6. Les cessions de sòl corresponents al 10 per 100 
d’aprofitament mitjà, o als excessos d’aprofi-
tament, si és del cas, s’efectuaran en terrenys 
que tinguin assignats al pla parcial un sostre 
edificable equivalent a l’aprofitament objecte de 
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cessió, ponderat mitjançant l’aplicació dels co-
eficients d’homogeneïtzació fixats a l’apartat 4 
d’aquest article.

Art. 84. Xarxes de serveis tècnics.
El traçat de les xarxes fonamentals dels serveis pre-
vistos en aquest Pla General per al sòl urbanitzable 
programat és el representat als plànols b-4, a escala 
1:25.000, que conté la llegenda identifica dora.

Art. 85. Cessions gratuïtes en sòl urbanitzable 
programat.

1. Les cessions gratuïtes obligatòries es determi-
naran al Pla Parcial i tindran, com a mínim, l’ex-
tensió següent:

 a. El sòl destinat al sistema viari local.
 b. El sòl destinat a jardins públics i espais espor-

tius, recreatius i d’expansió, públics.
 c. El sòl destinat a centres públics per fer classes 

d’educació general bàsica i per als altres serveis 
públics que calguin al Pla Parcial.

 d. El deu per cent de l’aprofitament del sector.
 e. L’excés d’aprofitament si l’aprofitament mitjà del 

sec tor fos superior al del sòl urbanitzable programat.
2. Els sistemes determinats gràficament pel Pla Ge-

neral Metropolità que computen per al càlcul de 
l’aprofitament de cada sector, formen part, també, 
de les cessions obligatòries i gratuïtes.

Art. 86. Obres en sòl urbanitzable programat.
1. Al sòl programat no podran realitzar-se obres aï-

llades d’urbanització, llevat que es tracti d’exe-
cutar els sistemes generals metropolitans o algun 
dels seus elements. Per a la urbanització d’aquest 
sòl són indispensables el Pla Parcial, la delimitació 
del polígon i el Projecte d’urbanització.

2. No s’atorgaran llicències d’edificació fins que 
s’executi la urbanització, encara que la parcel·la 
sobre la qual es pretengui edificar compti amb ele-
ments parcials d’urbanització indispensables.

Art. 87. Desenvolupament del Pla general en el 
sòl urbanitzable programat.

1. El desenvolupament d’aquest Pla General en el 
sòl urbanitzable programat es realitzarà mitjançant 
Plans Parcials d’Ordenació, l’àmbit del qual serà el 
de la totalitat d’un sector.

2. El contingut dels Plans Parcials d’Ordenació s’ajus-
tarà al que disposen aquestes Normes i haurà de 
desenvolupar les determinacions següents:

 a. Reglamentació dels usos per mitjà d’orde-
nança, en el que calgui per completar la regulació 
continguda en aquest capítol.

 b. Ajust, precisió o correcció de la divisió en zones 
i subzones, en el que resulti necessari per a com-
pletar les determinacions del Pla General.

 c. Divisió en polígons per a l’execució del planeja-
ment.

 d. Concreció dels espais per a parcs o jardins pú-
blics i els dedicats a l’esport o a l’esbarjo.

 e. Emplaçament per a dotacions comunitàries i, 
en general, per a serveis públics, socials i comuni-
taris.

 f. Precisions per a la xarxa viària pròpia de la zona 
i el seu enllaç amb el sistema general de comuni-
cacions.

 g. Alineacions i rasants.
 h. Espais per a estacionaments i aparcaments.
 i. Previsions per als serveis tècnics necessaris a la 

urbanització de la zona.
 j. Desenvolupament precís de les determinacions 

restants del Pla General respecte a les condicions 
de l’edificació.

Art. 88. Zones del sòl urbanitzable programat.
1. Aquest Pla General delimita i fixa al sòl urbanit-

zable programat el règim general de les zones se-
güents:

 1. Centres direccionals.
 2. De desenvolupament urbà, intensitat 1.
 3. De desenvolupament urbà, intensitat 2.
 4. De desenvolupament industrial.
2. Els centres direccionals a què es refereix l’apartat 

1 del paràgraf anterior se situen en sòl urbanit-
zable i, a més a més en sòl urbà.

Art. 89. Sistemes d’actuació.
1. L’execució dels polígons a les zones de sòl urba-

nitzable programat es realitza mitjançant el sis-
tema d’actuació següent:

1. Zona de Centres direccionals: sistema d’expropi-
ació.

2. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1: sis-
tema de compensació o de cooperació.

3. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2: sis-
tema de compensació o de cooperació.

4. Zona de desenvolupament industrial: es triarà al 
Pla Parcial.

5. Zona de renovació urbana: es triarà al Pla Parcial.
2. Els Plans Parcials precisaran el sistema d’actuació 

quan el paràgraf anterior formuli una solució alter-
nativa o, fins i tot, establiran les fórmules per a la 
seva determinació en delimitar el polígon o unitat 
d’actuació a la vista de les circumstàncies que hi 
concorrin d’entre les esmentades a l’article 119.2 
de la Llei del sòl.
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Secció 2a
Zones de centres direccionals (11)

Subsecció 1a. Disposicions comunes

Art. 90. Definició.
1. S’inclouen en aquesta zona els cen tres direcci-

onals de caràcter metropolità previstos a l’àmbit 
territorial d’aquest Pla General, exteriors a l’àrea 
central de Barce lona, següents:

1. Centre de comunicacions del Prat.
2. Centre comercial i de reequipament de Sant Joan 

Despí.
3. Centre direccional de Sant Cugat-Cerdanyola.
4. Centre comercial i de reequipament de Proven-

çana-Lito ral.
5. Centre terciari i de reequipament de Sant An-

dreu-Meridiana.
  Cadascun d’aquests centres es considera com 

una subzo na. El desenvolupament i execució del 
planejament es realitzarà en aquestes subzones, 
per la Corporació Metropo litana de Barcelona se-
gons les prioritats establertes al Programa d’actu-
ació contingut en aquest Pla General.

Art. 91. Desenvolupament mitjançant plans 
parcials.

1. Els plans parcials que desenvolupen les previsions 
d’aquest Pla General, a les diferents subzones de 
centres direccionals, hauran d’ajustar-se a les 
seves determinacions.

2. Mentre no s’hagi aprovat el Pla Parcial de la tota-
litat d’un sector de centre direccional, es podran, 
d’acord amb el que assenyala l’article 76 del Regla-
ment de planejament, redactar Plans Especials que 
tinguin per objecte el desenvolupament d’elements 
d’infrastructura i d’equipament continguts al sector, 
o l’assenyalament de subsectors a desenvolupar 
prioritàriament amb independència de la resta del 
sòl, sobre la base de l’aprovació d’un avanç d’orde-
nació de la totalitat del sector que determini els ele-
ments infrastructurals bàsics, d’acord amb l’article 
13 de la Llei de Catalunya 3/1984, de 9 de gener, de 
mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic.

Art. 92. Tipus d’ordenació.
1. El tipus d’ordenació a les subzones de centres di-

reccionals es triarà al Pla Parcial, i es podrà optar 
pel d’”edificació volumètrica específica” o pel 
d’”edificació tridimensional”.

2. A les subzones en què aquest Pla respecta o in-
corpora previsions de Plans Parcials, prevaldrà el 
tipus d’ordenació que aquests estableixen.

Subsecció 2a Centre direccional de 
comunicacions del Prat

Art. 93. Definició.
Subzona amb preponderància d’activitats relacio-
nades amb un conjunt de mitjans de comunicació 
(aeroport, port, terminal ferroviària i d’autopista).

Art. 94. Distribució de superfícies.
1. Amb caràcter preceptiu, es reservarà al pla parcial 

la superfície de sòl que s’indica per a les destina-
cions que s’expressen tot seguit:

Destinacions
Superfície 

en hectàrees

a) Edificis i instal·lacions per a activi-
tats tècniques, administratives, buro-
cràtiques, comercials, de serveis, de 
magatzematge i similars, derivades o 
directament relacionades amb l’activitat 
de l’aeroport, del port i de les terminals 
ferroviàries i d’autopista.

12 ha

b) Supermercats, grans magatzems, co-
merços, oficines, centres de telecomuni-
cacions i telefonia, dispensaris, parques 
de bombers, sales d’espectacles i apar-
caments annexos.

20 ha

c) Residències, hotels,  motels, bars, res-
taurants, cafeteries i similars; i habitatges 
per al personal de guarda i servei.

6 ha

d) Estació terminal de correspondència 
i intercanvi entre els diferents mitjans de 
transport (estació de ferrocarril, d’auto-
busos, de correspondència) i annexos i 
aparcaments.

140 ha

e) Estació mixta de recepció, magatze-
matge i distribució de mercaderies i ser-
veis annexos.

110 ha

f) Zones esportives. 16 ha

g) Parc urbà tocant al riu Llobregat. 25 ha

2. La superfície reservada a zones esportives i parc 
urbà té el caràcter de mínima obligatòria; les altres 
reserves podran variar en més o menys, fins a un 
10 per 100.

Art. 95. Determinacions que han de respectar‑se 
al Pla Par cial.

El Pla Parcial que s’elabori per al desenvolupament de 
les previsions del Pla General a la subzona del Centre 
Di reccio nal de Comunicacions del Prat, ha de res-
pectar les determinacions següents:
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 a. La distribució de superfície establerta a l’article 
an terior.

 b. La xarxa per als vianants ha de ser indepen-
dent de la xarxa automobilística i ha d’estar ben 
connectada a la xarxa exterior alhora que dotada 
d’amplis espais per a aparcaments.

 c. La dotació d’establiments annexos a les edi-
ficacions i instal·lacions s’ha d’establir en la pro-
porció mínima d’una plaça d’estacionament de 25 
m2, inclosos accessos, per cada 150 m2 sostre.

 d. El nombre màxim d’habitatges s’ha de fixar per 
a tota la sub zona en 400.

Subsecció 3a Centre Direccional i 
Comercial de Reequipament de Sant Joan 
Despí
  
Art. 96. Definició.
1. Subzona amb preponderància d’equipaments co-

munitaris i activitats administratives, burocràtiques 
i comercials.

2. El Pla General incorpora, en aquesta subzona, 
les directrius del pla parcial d’iniciativa pública 
de Sant Joan Despí, reduint, això no obstant, el 
nombre d’habitatges i millorant els estàndards 
urbanístics. La reducció de l’edificació per a ha-
bitatges comporta l’augment de l’edificació per 
als usos relacionats als apartats a) i e) de l’article 
següent.

Art. 97. Previsions.
Al Centre direccional comercial i de reequipament de 
Sant Joan Despí es reservarà sòl per a les activitats 
següents:
 a. Edificis per a oficines públiques i privades; ac-

tivitats comercials, professionals i burocràtiques; 
seus de bancs, societats comercials, financeres, 
d’assegurances i similars.

 b. Edificacions i instal·lacions per a usos recrea-
tius.

 c. Centres assistencials i sanitaris, culturals, so-
cials, religiosos i docents, en les seves diferents 
modalitats.

 d. Comerços, botigues, magatzems, centres 
d’exposició, supermercats i similars.

 e. Residències, hotels, motels, restaurants, cafe-
teries, bars i similars.

 f. Estacionaments terminals.

Art. 98. Revisió del pla parcial del polígon de Sant 
Joan Despí.

1. Per a l’ordenació d’aquesta subzona, a escala de 
pla par cial, es procedirà a revisar el planejament 

actual, adaptant-lo a les exigències que s’infe-
reixen de les previsions d’aquest Pla General.

2. S’estableixen les determinacions següents que 
cal tenir en compte en fer la revisió del planeja-
ment parcial.

 a. L’índex d’edificabilitat net per a ús d’habitatge 
serà de 2’70 m2 sostre/m2 sòl.

 b. El nombre d’habitatges previst actualment en 
3.992 es redueix a un màxim permès de 3.500 
habitatges.

 c. El sostre recuperat com a conseqüència de 
la reducció an terior (44.280 m2 sostre), sumat 
al qualificat com de re serva de dotacions al 
pla parcial (78.400 m2 sostre), es destinarà als 
usos relacionats als apartats a) i e) de l’article 
ante rior.

 d. Es mantindran els 57.625 m2 sostre, previstos 
al Pla Par cial per a dotacions locals.

Subsecció 4a Centre Direccional Sant 
Cugat‑Cerdanyola

Art. 99. Definició.
1. La subzona de Centre Direccional Sant Cugat-Cer-

danyola comprèn cinc àrees.
 I. Comercial, burocràtica, residencial, recreativa i 

cul tural.
 II. D’exposicions.
 III. De parc urbà.
 IV. Universitària.
 V. D’equipaments.
2. Aquest Centre Direccional comprèn, a més dels 

terrenys específicament qualificats, tota l’àrea 
compresa entre els eixos dels túnels central i ori-
ental, línies a Sabadell dels Ferrocarrils de Cata-
lunya i Parc del Tibidabo.

Art. 100. Previsió d’usos. 
A les àrees del Centre direccional de Sant Cugat-Cer-
danyola, es preveuran espais per a les activitats se-
güents:

Àrea I:
 a. Oficines públiques pertanyents als organismes 

estatals autònoms de l’Estat, regionals, provin-
cials, comarcals i municipals; seus d’institucions 
de dret públic; organismes de previsió, assisten-
cials i de beneficència; d’interès nacio nal, pro-
vincial, comarcal i urbà; centres socials i cultu-
rals. 

 b. Seus de grans societats de banca, d’institu-
cions financeres, d’assegurances de crèdit i d’ac-
tivitats econòmiques i financeres.
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 c. Oficines privades, estudis professionals, agèn-
cies comercials i immobiliàries, delegacions i 
agències de viatges.

 d. Grans magatzems de venda (supermercats, 
magatzems per a departaments, etc.), centres 
comercials equipats per a exposició, prospecció 
de mercats i vendes, botigues i comerços petits 
especialitzats.

 e. Edificis per a activitats culturals, centres d’in-
vestigació i estudi, empreses de servei, oficines de 
consultors, empreses d’enginyeria i similars.

 f. Edificis per a espectacles recreatius.
 g. Serveis viaris d’interès urbà (estacionaments, 

heliports, etc.).
 h. Establiments hotelers, restaurants, bars, cafe-

teries i similars.
 i. Habitatges i residències col·lectives amb sostre 

no su perior al quaranta per cent de la superfície 
total de sostre edificable, en aquest percentatge 
computen les àrees ja edificades amb finalitats re-
sidencials.

Àrea II:
Exposicions nacionals i internacionals, de caràcter 
temporal o permanent.

Àrea III:
Parc urbà metropolità, tocant a les terrasses de la riera 
de Sant Cugat, a les autopistes i vies del sector, en 
prolongació del Parc del Tibidabo.
S’admetran usos esportius i recreatius, l’ocupació 
màxima dels quals no ultrapassarà el 20 per 100, i el 
sostre edi ficable no excedirà l’índex d’edificabilitat net 
de 0’2 m2 sostre/m2 sòl sobre cada àrea assignada 
a aquests usos.

Àrea IV:
Zona universitària.

Àrea V:
Equipaments generals metropolitans; parc urbà; petits 
desenvolupaments urbans, etc.
Aquesta àrea es comprèn entre el tercer cinturó, la 
prolongació de l’eix central dels túnels del Tibidabo, la 
zona universitària i la línia de Sabadell dels Ferrocarrils 
de Catalunya.
La delimitació de cadascun dels subsectors es fa als 
plànols d’ordenació corresponents d’aquest Pla Ge-
neral.
S’aplicarà el règim corresponent a cadascun dels sis-
temes o equipaments o al tipus d’ordenació triats.
En aquesta àrea es destinarà a la modalitat de zona 
de desenvolupament urbà, intensitat 2, la superfície 
que es precisa en aquestes Normes.

Art. 101. Delimitació de polígons.
Les àrees I, II i III constituiran un únic Polígon d’ac-
tuació. Les àrees IV i V constituiran, cadascuna, un 
Polígon d’actuació.

Art. 102. Distribució de superfícies.
La superfície total del sòl (674,03 ha), sense computar 
les reserves de sòl per a autopistes urbanes per pro-
longació dels túnels del Tibidabo, es distribuirà entre 
les diferents àrees, amb subjecció al quadre següent:

Àrea I:
Àrea de referència edificable, (espais verds locals en 
aquesta àrea: 20’58 ha) ............................. 114.99 ha
Dotacions locals .......................................... 11.65 ha
Xarxa viària bàsica interna ........................... 15.60 ha
 TOTAL ................................................. 142.24 ha

Àrea II:
Àrea d’exposició .......................................... 47.18 ha
Xarxa viària bàsica ......................................... 5.42 ha
Estacionaments exteriors i terminals
de transport generals ..................................... 2.40 ha
 TOTAL ................................................... 55.00 ha

Àrea III:
Parcs urbans comarcals:
1. Castell de Cerdanyola-Centre 
Direccional ................................................... 54.44 ha
2. Parc Riera Sant Cugat
(lligat a l’àrea d’exposició) ............................ 65.25 ha
3. Can Fatjó dels Xiprers  ............................. 20.24 ha
Xarxa viària bàsica ....................................... 19.60 ha
 TOTAL ................................................. 159.53 ha

Àrea IV:
Zona universitària ...................................... 228.58 ha
Xarxa viària bàsica interna ........................... 41.77 ha
 TOTAL  ................................................ 270.35 ha

Àrea V:
Equipaments generals ................................... 9.84 ha
Parc urbà .................................................... 17.78 ha
Desenvolupament urbà -Intensitat 2 ............ 19.29 ha
 TOTAL ................................................... 46.91 ha

Art. 103. Desenvolupament mitjançant Plans 
Parcials.

El Pla Parcial per al desenvolupament de previsions 
d’aquest Pla General en aquesta subzona, respectarà 
les determinacions següents:
 a. Les prescripcions generals sobre estàndards 

urbanístics, condicions d’edificació i condicions 
d’ús establertes en aquestes Normes.
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 b. L’aplicació d’un índex d’edificabilitat net de 
3,60 m2 sostre al sòl exclusivament destinat, al 
pla parcial, a usos comercials i d’oficines i que es-
goten l’edificabilitat màxima prevista; i de 2,8 m2 
sostre/m2 sòl per a la resta de les edificacions.

 c. La superfície de sostre destinat a habitatge i ús 
resi dencial no podrà ultrapassar el 40 per 100 del 
sostre total edificable al sector.

 d. No es permetran les indústries de categoria 2a, 
3a i 4a. Tampoc no s’admetran els parcs de vehi-
cles i dipòsits adscrits a empreses de transports 
o a l’autotransport d’empreses, o al emmagatze-
matge industrial.

Subsecció 5a Centre direccional terciari i 
de reequipament Litoral‑Provençana

Art. 104. Definició.
La subzona designada amb el nom de Cen tre direc-
cional terciari i de reequipament Litoral-Provençana 
respon a la insuficiència d’equipaments comunitaris, 
o d’interès general o social, i a la creació d’una àrea 
de caràcter comercial, representativa i cívica, amb 
l’objectiu de millorar les condicions dels sectors ur-
bans confrontants, principalment del Maresme, del 
sud-oest del Besòs, la Pau i la Mina.

Art. 105. Previsions d’usos.
1. En aquesta subzona es preveuran edificis per als 

usos següents:
 a. Administratius dels organismes públics (4.500 

m2 sostre); comercials i locals de negoci (28.000 
m2 sostre); sostre per a oficines (28.000 m2 
sostre); hotelers (8.000 m2 sostre).

 b. Terminal d’autobusos urbans, estació ferrocarril 
del Maresme i terminal de “park and ride”, amb 
possible desenvolupament en diverses plantes: 2 
ha.

 c. Parc urbà de 7 ha de superfície. Equipaments 
esportius mínims en una sola àrea: 1’5 ha, princi-
palment per a instal·lacions en pavellons coberts 
de tipus polisportiu d’ús intensiu i una pista exte-
rior d’atletisme.

 d. Equipaments escolars per a 200 places d’ense-
nyament ma ternal i pre-escolar i 810 de batxillerat 
polivalent i escola professional: 1 ha.

 e. Equipament hospitalari de districte i centre as-
sistencial: 2 ha.

 f. Sostre per a habitatge: 120.000 m2 sostre.
2. La superfície de sòl bruta destinada als usos dels 

epígrafs a) i f) serà de 10,2 ha, i l’índex d’edificabi-
litat brut sobre aquesta àrea de referència serà de 
2,18 m2 sostre/m2 sòl. Així mateix, sobre aquesta 

àrea de referència es preveuran 1.200 places 
d’aparcament a l’interior de l’àrea d’edificació, a 
raó d’una plaça per cada 100 m2 útils.

Subsecció 6a Centre direccional terciari i 
de reequipament de Sant Andreu‑Meridiana

Art. 106. Definició.
1. La subzona designada amb el nom de Centre 

direccional terciari i de reequipament de Sant 
Andreu-Meridiana respon a la insuficiència d’e-
quipaments comunitaris, o d’interès ge neral o so-
cial, a les àrees urbanes de Sant Andreu, la Trinitat, 
Vallbona, les Roquetes, la Prosperitat i el Verdum, 
i, per aquest motiu, a la necessitat d’una dotació 
adient que cobreixi les exigències d’aquests sec-
tors, creant-hi una àrea central de serveis públics, 
socials i comercials.

2. Juntament amb aquest objectiu bàsic, el Centre 
direccional de Sant Andreu-Meridiana, esta-
bleix dins la seva àrea un conjunt d’equipaments 
d’àmbit metropolità.

Art. 107. Previsions sobre usos.
1. El Pla Parcial haurà de preveure edificis per als 

usos següents:
 a. Administratius dels organismes públics (4.500 

m2 sostre); mercat de proveïment (17.000 m2 
sostre); comercials i locals de negoci (38.000 
m2 sostre); equipaments d’oficines (30.000 m2 
sostre); hotelers (14.000 m2 sostre).

 b. Terminal d’autobusos interurbans, regionals 
i internacionals, incloent-hi activitats comercials 
annexes i els serveis de taller per a 40 unitats i 
subministraments: 1 ha. Terminal de “park and 
ride”, amb possible desenvolupament en diversos 
pisos: 1,5 ha.

 c. Parc urbà, de 5 ha superfície. Equipaments 
esportius mínims en una sola àrea: 1,5 ha, per a 
instal·lacions en pavellons coberts de tipus polis-
portiu i d’ús intensiu i, així mateix, una pista exterior 
d’atletisme.

 d. Equipaments escolars per a 500 places d’ense-
nyament ma ternal i pre-escolar, 1760 d’ensenya-
ment general bàsic i 810 places de batxillerat unificat 
polivalent i escola professional sobre 2 ha de sòl.

 e. Edificacions per a equipaments sòcio-culturals 
i recreatius, per a cinemes, teatres, biblioteques, 
clubs, centres de joventut, cases regionals, sales 
d’exposicions: 6.000 m2 de sòl.

 f. Equipament hospitalari de districte i centre as-
sistencial: 3 ha.

 g. Sostre per a habitatge: 30.000 m2 sostre.
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2. La superfície de sòl bruta destinada als usos dels 
epígrafs a) i g), serà de 4,5 ha i l’índex d’edifica-
bilitat brut sobre aquesta àrea de 2,7 m2 sostre/
m2 sòl. Així mateix en aquesta àrea de sòl es pre-
veuran 2.400 places d’estacionament a l’interior 
de l’àrea d’edificació, a raó d’una plaça per cada 
100 m2 de sostre.

Secció 3a Zona de desenvolupament 
urbà, intensitat 1 (19)

Art. 108. Definició.
1. Aquesta zona de sòl urbanitzable programat com-

prèn el sòl al qual, per les seves característiques 
físiques i la seva ordenació urbana, s’assigna una 
major intensitat d’ús i la més plena integració al 
conjunt urbà.

2. El desenvolupament de les determinacions 
d’aquest Pla Ge neral en aquesta zona es realit-
zarà mitjançant plans parcials que tot ajustant-se 
a les previsions del Pla General, aconsegueixin els 
objectius següents:

 a. La compatibilitat dels desenvolupaments ur-
bans intensos amb les necessitats col·lectives 
respecte a la qualitat am biental i els estàndards 
d’urbanització.

 b. La consecució d’una composició unitària, per a 
la qual cosa no s’estableix, en aquest Pla General, 
una ordenació prefixada detallada sinó, solament, 
unes condicions a les relacions entre volums i es-
pais lliures.

3. La promoció i desenvolupament en aquesta zona 
correspon, preferentment, a la iniciativa privada.

Art. 109. Edificabilitat.
L’edificabilitat en aquesta zona s’ha d’ajustar als cri-
teris preceptius següents:
1. Índex d’edificabilitat brut: 0,80 m2 sostre/m2 sòl.
2. Índex d’edificabilitat net: 2,12 m2 sostre/m2 sòl 

per a edificació privada.
3. Índex d’edificabilitat complementari brut per a ús 

comer cial: 0,10 m2 sostre/m2 sòl de l’àrea de re-
ferència.

Art. 110. Exigències mínimes.
Les actuacions en aquesta zona mitjançant Plans 
Parcials respectaran les determinacions mínimes se-
güents:
 a. Superfície mínima per a vials públics: 22,40 per 

100.
 b. Superfície mínima per a estacionaments pú-

blics: 8 per 100.

 c. Superfície mínima d’espais verds locals: 14,40 
per 100.

 d. Superfície mínima per a centres culturals i do-
cents públics i privats: 8 per 100.

 e. Superfície mínima per a dotacions cíviques lo-
cals diverses: 4,8 per 100.

Art. 111. Tipus de desenvolupament de 
l’edificació.

1. La distribució de volums de l’edificació es realit-
zarà al Pla Parcial d’Ordenació amb subjecció a 
un dels tipus de desenvolupament de l’edificació 
següents:

 I. Puntual.
 II. En bloc alt.
 III. En bloc baix.
 IV. Placa.
2. Amb caràcter indicatiu s’estableixen els criteris 

preferents següents d’elecció de tipus de desen-
volupament de l’edificació:

Tipus I:
 a. als sectors que donin davant de grans espais 

agrícoles o forestals, parcs, espais per a equipa-
ments, zona marítimo -terrestre i vies de comuni-
cació ràpida

 b. a les àrees irregulars de dimensions mitjanes, 
sense clares directrius d’ordenació urbana i d’ori-
entació de l’edificació; de dimensions mitjanes de 
la propietat del sòl i en aquelles en què siguin ad-
missibles la singularitat i altura de l’edificació i la 
creació d’elements significatius per a contribuir a 
la imatge urbana, sens perjudicar estèticament o 
ambiental l’entorn

 c. a les àrees de petita extensió on, a més, sigui 
possible obtenir nivells de singularitat, sense ori-
ginar perjudicis als sectors confrontants.

Tipus II:
 a. a les àrees de més de dotze hectàrees, amb 

sentit de nou eixample metropolità dels municipis, 
als quals sigui possible crear directrius d’orde-
nació i creixement i un nou tipus de trama urbana 
relativament autònom

 b. a les àrees de previsible gran demanda d’usos i 
de creixement urbà, per la seva localització metro-
politana i l’accessibilitat general.

Tipus III:
 a. a les àrees d’extensió mitjana, situades entre 

altres tipus d’ordenació i de zona, i
 b. a les àrees la propietat del sòl de les quals es 

trobi molt fraccionada.
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Tipus IV:
 a. a les àrees ubicades tocant a la zona de subs-

titució de l’edificació antiga (12) o de conservació 
de l’estructura urbana i edificatòria (15)

 b. a les àrees on es pretengui aconseguir una gran 
proporció de sostre destinat a usos comercials, 
usos d’oficina, amb previsibles superposicions 
d’activitats i usos, forta intensitat d’ocupació i ne-
cessitat d’accessibilitat intensa.

3. El Pla Parcial podrà establir un tipus de desen-
volupament de l’edificació diferent dels indicats a 
l’apartat primer d’aquest article quan l’elecció d’un 
altre tipus edificatori sigui justificat per les caracte-
rístiques físiques i les necessitats d’ordenació del 
sector. El Pla Parcial ha de fixar, en aquest cas, les 
condicions d’edificació que podran ser diferents 
de les establertes als articles 112 i 113 de les 
Normes presents.

Art. 112. Condicions d’edificació. 
1. L’edificació podrà desenvolupar-se d’acord amb 

els tipus que s’estableixen a l’article anterior. Per 
a cadascun d’aquests tipus es fixen els percen-
tatges màxims d’ocupació en projecció horit-
zontal sobre el total de sòl, un cop deduïdes les 
superfícies establertes a l’article corresponent 
d’aquestes Normes, de l’edificació que està per 
sota de les plantes característiques definidores 
dels diferents horitzons que acoten, per damunt, 
els volums la protecció dels quals es pren en con-
sideració en cada cas.

2. Els percentatges d’ocupació com a projecció 
ortogonal so bre un pla horitzontal de les plantes 
característiques que acoten els volums són els 
següents:	(Veure	Taula	2)

Art. 113. Altres condicions d’edificació.
S’han d’observar les condicions següents:
1a. Parcel·la mínima. El mínim de superfície de par-

cel·la admès en aquesta zona ha de ser de 600 m2.
2a. Longitud de bloc. El límit de la grandària de l’edi-

ficació ha de ser 27 m de longitud de bloc.

3a. Soterranis. Els soterranis podran ocupar tota la 
superfície del sòl d’usos privats, fins i tot els es-
pais lliures afectats a cada unitat d’edificació o els 
conjuntament afectats a més d’una unitat d’edifi-
cació, si és que no impedeixen l’enjardinament.

 La primera i segona plantes soterrànies no s’han 
de computar en l’edificabilitat permesa.

Art. 114. Condicions d’ús.
Les condicions d’ús en aquesta zona són les esta-
blertes per a la zona subjecta a ordenació volumètrica 
específica, regulades al títol IV d’aquestes Normes.

Secció 4a
Zona de desenvolupament urbà, intensitat 
2, (20 b)

Art. 115. Definició.
Aquesta zona comprèn el sòl urbanitzable programat 
que per les seves característiques físiques i la seva si-
tuació urba na el Pla General destina a una ordenació 
de moderada intensitat d’edificació, de predomini 
dels edificis en ordre obert, amb espais enjardinats 
annexos, on s’aconsegueixin nivells adients de qui-
etud, repòs i protecció dels valors paisatgístics i am-
bientals.

Art. 116. Tipus d’ordenació.
1. L’elecció del tipus d’ordenació es realitzarà al Pla 

Par cial, i la iniciativa privada o l’acció de l’admi-
nistració podran optar per l’ordenació volumètrica 
específica o per l’edificació aïllada, els quals en 
aquesta secció es designen expressament amb 
les indicacions tipus I i tipus II.

2. Amb caràcter indicatiu s’estableixen els criteris 
preferents següents, per tal d’orientar l’elecció:

Tipus I:
 a. als sectors contigus a zones de sòl urbà o a 

zones de desenvolupament, intensitat 1, envoltades 
de vegetació i preservades del procés d’edificació

Plantes característiques

Tipus de 
desenvolupament de 
l’edificació

Planta 2
(Pb+1)

Planta 4
(Pb+1+2+3)

Planta 8
(Pb+1+2
+3+4+5
+6+7)

Planta 12
(Pb+1+2+3
+4+5+6+7
+8+9+10+11)

Sense límit
per sobre
(Pb+12)

I. “Puntual”
II. “En bloc alt”
III. “En bloc baix”
IV. “Placa”

35%
45%
60%
80%

30%
45%
60%
70%

20%
35%
25%
20%

16%
10%
4%
0%

10%
0%
0%

Taula 2
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 b. als sectors predominantment per a usos resi-
dencials

 c. als sectors amb propietats de gran o mitjana 
extensió, de promoció predominantment privada 
d’un propietari o d’un conjunt de propietaris pro-
motors de la urbanització.

Tipus II:
Als sectors contigus o propers a àrees d’habitatge 
unifami liar, amb predomini de parcel·les de superfície 
no inferior a 800 m2.
3. El Pla parcial podrà establir un tipus de desenvolupa-

ment de l’edificació diferent dels indicats a l’apartat 
primer d’aquest article quan l’elecció d’un altre tipus 
edificatori sigui justificada per les característiques fí-
siques i les necessitats d’ordenació del sector. El Pla 
parcial fixarà, en aquest cas, les condicions d’edifi-
cació que podran ser diferents de les establertes als 
articles 119 i 121 d’aquestes Normes.

Art. 117. Edificabilitat.
L’edificabilitat en aquesta zona s’ajustarà als criteris 
preceptius següents:

Tipus I:
1. Índex d’edificabilitat brut. 0,60 m2 sostre/m2 sòl.
2. Índex d’edificabilitat net. 1,20 m2 sostre/m2 sòl, 

sobre el sòl un cop deduït el destinat a les finalitats 
expressades a l’article 57.

Tipus II:
1. Índex d’edificabilitat brut. 0,60 m2 sostre/m2 sòl.
2. Índex d’edificabilitat net. Variable segons el 

nombre màxim d’habitatges i grandària de par cel·la, 
sense que pugui sobrepassar d’1’30 m2 sostre/m2 
sòl de parcel·la neta.

El terreny amb pendent superior al 30 per 100, no serà 
edi ficable, tret del cas d’edificació aïllada que podrà 
arribar al 50 per 100 en aplicació del que preveu l’ar-
ticle 255 d’aquestes Normes.

Art. 118. Exigències mínimes.
Les actuacions en aquesta zona mitjançant plans par-
cials d’ordenació respectaran les determinacions o 
estàndards mínims següents:

Tipus I:
 a. Superfície mínima per a vials públics: 19,20 per 

100
 b. Superfície mínima per a estacionaments: 6 per 

100
 c. Superfície mínima per a espais verds locals pú-

blics: 10,80 per 100

 d. Superfície mínima per a equipaments locals, 
d’interès públic, social o cívic: 10,80 per 100

Tipus II:
 a. Superfície mínima per a vials públics: 19,60 per 

100
 b. Superfície mínima per a estacionaments pú-

blics: 1,2 per 100
 c. Superfície mínima per a espais verds locals pú-

blics: 10,80 per 100
 d. Superfície mínima per a equipaments locals, 

d’interès públic, social o cívic: 8,40 per 100

Art. 119. Condicions d’edificació. Tipus I.
Les condicions d’edificació per al Tipus I són les se-
güents:
1. Alçada màxima: 18,50 m. amb el límit màxim de 

planta baixa i cinc pisos.
2. Parcel·la mínima: El mínim de parcel·la per a 

cada unitat d’edificació es fixa en 2.000 m2.
3. Ocupació de parcel·la: L’edificació podrà ocupar 

en projecció ortogonal sobre un pla horitzontal, 
fins a un màxim del 70 per 100 de parcel·la neta. 
S’hi prohibeixen els cossos sortints la projecció 
dels quals depassi l’esmentat límit.

4. Distàncies mínimes: Els cossos d’edificació han 
de sepa rar-se amb una distància mínima de 12 
m. dels límits de la unitat de zona, sens perjudici 
de respectar, a més, les distàncies mínimes que 
siguin procedents per aplicació del tipus d’orde-
nació volumètrica específica. 

5. Soterranis: Els soterranis podran ocupar, a més 
a més de la part corresponent a l’ocupació fixada 
per a les edificacions, un 30 per 100 dels espais 
lliures entre blocs, sempre que es justifiqui aquesta 
solució al projecte de condicionament com a jardí 
d’aquests espais lliures. El pri mer i segon soter-
ranis no computaran als efectes de l’edificabilitat 
permesa.

Art. 120. Densitat d’habitatges.
La densitat d’habitatges per al Tipus I no podrà ser 
superior a 58 habitatges per hectàrea de sòl ordenat, i 
per al Tipus II el límit màxim d’habitatges per hectàrea, 
també bruta, no podrà excedir de 60 habitatges.

Art. 121. Condicions d’edificació: Tipus II.
Les condicions d’edificació per al tipus II són les se-
güents:
1. Parcel·la mínima: El mínim de parcel·la admès 

per a aquesta zona i tipus serà de 400 m2, amb 
les excepcions següents:

 a. Les parcel·les de superfície inferior que resultin 
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d’ordenacions anteriors i que s’hagin realitzat amb 
llicència o hagin estat objecte de legalització, o 
aquelles en què si s’hagués sol·licitat la llicència al 
temps de la parcelplació, fefaentment justificada, 
hauria estat procedent l’atorgament d’aquesta.

 b. Les parcel·les de superfície no inferior a 250 m2, 
procedents de parcel·lacions anteriors a la publi-
cació d’aquest Pla general i que confrontin per 
totes les bandes amb vies públiques o parcel·les 
edificades.

Com a excepció al que disposa l’article 117 i en 
atenció a la superfície menor de les parcel·les, la in-
tensitat neta d’edificació en els casos dels apartats 
anteriors és de 0’60 m2 sostre/m2 sòl.
2. Front mínim i profunditat mínima. S’ajustarà al 

que es disposa al quadre següent segons les di-
mensions de la parcel·la. (Veure	Taula	3)

3. Alçada màxima. L’alçada reguladora màxima i el 
nombre màxim de plantes, sense cap tolerància 
per damunt d’aquesta alçada o nombre de plantes, 
és la de 10,15 m. corresponents a planta baixa i 
dos pisos, en l’edificació unifamiliar, individualitzada 
o agrupada, i la d’11,80 m. corresponents a planta 
baixa i tres pisos, en l’habitatge plurifamiliar.

 A l’edificació sobre pilars, la planta baixa de la qual 
sigui lliure en més del vuitanta per cent de la seva 
superfície, es permetrà augmentar l’alçada en 3m.

4. Densitat d’habitatges. El nombre màxim d’ha-
bitatges s’estableix segons la superfície de la 
parcel·la amb subjecció al quadre següent: (Veure	
Taula	4)

5. Modalitat d’ordenació del volum edificable. 
La modalitat d’ordenació del volum edificable 
en cada parcel·la podrà de terminar-se al pla 
parcial i, si aquest no ho determinés, s’elegirà 
pel promotor de l’edificació en redactar-se el 
projecte d’edificació, entre alguna de les formes 
següents:

 a. Edificació per a habitatge unifamiliar individua-
litzat

 b. Edificació per a habitatge unifamiliar agrupat
 c. Edificació per a habitatge plurifamiliar en jardí.
 Podran fer-se compatibles les modalitats a) i b) 

d’ordenació; la modalitat c) no és compatible amb 
les a) i b) en una mateixa àrea o unitat territorial 
inferior al sector.

6. Tant per cent d’ocupació de parcel·la. L’ocu-
pació màxima de l’edificació en planta baixa s’es-
tableix d’acord amb la superfície o dimensions de 
la parcel·la, amb subjecció al quadre següent:

Superfície en parcel·la (en m2)
Ocupació màxima 

(percentatge)

De 400 a menys de 800 30 %

De 800 a menys de 1.100 30 %

De 1.100 a menys de 1.300 32 %

De 1.300 a menys de 1.500 34 %

De 1.500 a menys de 1.700 36 %

De 1.700 a menys de 2.000 38 %

De 2.000 en endavant 40 %

Dimensions

Front i 
profunditat 

De 400
a menys
de 800

(m2)

De 800
a menys 
de 1100

(m2)

De 1100
a menys
de 1300

(m2)

De 1300
a menys
de 1500

(m2)

De 1500
a menys
de 1700

(m2)

De 1700
en

endavant
(m2)

Front mínim de parcel·la a via pública (en metres) 14 20 24 28 32 36

Profunditat mínima de parcel·la  (en metres) 25 30 35 40 45 50

Taula 3

Taula 4

Dimensions

De 400
a menys
de 800

(m2)

De 800
a menys 
de 1100

(m2)

De 1100
a menys
de 1300

(m2)

De 1300
a menys
de 1500

(m2)

De 1500
a menys
de 1700

(m2)

De 1700
en

endavant
(m2)

Edificació unifamiliar 1 2 3 4 5 +6

Habitatges en jardí 
no es

permet
6 9 12 15 18



49

 L’ocupació s’ha de mesurar en projecció vertical 
sobre el terreny de totes les plantes amb els sor-
tints i elements annexos a l’edificació.

7. Separacions mínimes a llindes de parcel·la. 
S’ha de regir pel que es disposa al quadre següent:

Edificació 
unifamiliar
individua-

litzada

Edificació 
unifamiliar 
agrupada o

habitatges en 
jardí

Del frontal a via
pública

6 m. 6 m.

Dels laterals de 
parcel·la

3 m. 4 m.

Del fons o els fons
de parcel·la

6 m. 8 m.

La separació mínima establerta al quadre anterior 
haurà de respectar-se en tot element de volum edi-
ficat, fins i tot, en els cossos i elements sortints.
8. Construccions auxiliars. Es permeten sempre 

que acompleixin els requisits següents:
 a. que la seva edificabilitat sumada a la de l’edifici 

prin cipal no ultrapassi la intensitat d’edificació per-
mesa a cada parcel·la

 b. que l’ocupació màxima d’aquestes construc-
cions annexes no sobrepassi el vint per cent de la 
superfície ocupable en planta baixa

 c. que es computi als efectes d’ocupació màxima 
de parcel·la

 d. que l’alçada màxima d’aquestes construccions 
auxiliars no sobrepassi de 3,60 m.

 Es permetrà adossar-les a les tanques, sempre 
que la llargada als laterals de parcel·la, ocupats 
dins de la franja no edi ficable, no depassi de set 
metres en la direcció de la llinda, un cop sumats 
tots els cossos annexos.

9. Moviments de terres a les llindes. Quan sigui ne-
cessari anivellar el sòl en terrasses, aquestes s’han 
de determinar de tal manera que els murs de con-
tenció de terres sobre la cota na tural del terreny al 
llarg de la llinda, no ultrapassi, en cap cas, una al-
çada superior a 1’50 m. per damunt de la cota na-
tural de la llinda, i una alçada de 2 m., per dessota 
de la cota natural de la llinda. Els desnivells supe-
riors hauran de ser resolts amb talussos d’inclinació 
mínima de dos metres de base per un d’alçada.

10. Soterranis. Els soterranis no podran ocupar 
una superfície superior a la màxima ocupable en 
planta baixa per l’edificació. 

 El nombre de soterranis no computables als 
efectes d’edificabilitat, serà, com a màxim, de dos.

Art. 122. Condicions d’ús.
Les condicions d’ús en aquesta zona són les se-
güents:
1. Habitatge. S’hi admet.
2. Residencial. S’hi admet.
 No obstant això, al tipus II, aquest ús es limita a una 

superfície de sostre de l’edificació que serà, com a 
màxim, l’equivalent a la superfície de sostre edifi-
cable corresponent a dotze parcel·les mínimes. En 
àrees d’habitatge unifamiliar aquest màxim queda 
limitat al corresponent a sis parcel·les mínimes.

3. Comercial. S’hi admet en planta baixa d’edificis 
d’habitatges plurifamiliars amb un màxim de 600 
m2 per establiment.

 A les àrees d’habitatge unifamiliar, es podran 
autoritzar comerços o locals per a prestació de 
serveis al públic, destinats a cobrir les necessitats 
quotidianes, fins a un límit màxim de 250 m2 per 
local.

 Al Pla Parcial d’Ordenació podran preveure’s esta-
bliments de dimensions més grans de les fixades als 
dos paràgrafs anteriors, en edificis independents.

4. Oficines. S’hi admet amb subjecció a les regles 
següents:

 a. En edifici independent als sectors ordenats de 
conformitat al tipus I. 

 b. En locals que no depassin una superfície de 
400 m2 a les àrees de tipus II, d’habitatges pluri-
familiars.

 c. A les àrees de tipus II, d’habitatge unifamiliar, 
fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de 
sostre edificable a cada parcel·la.

5. Industrial. S’admeten a les àrees de tipus II, d’ha-
bitatge unifamiliar, únicament les indústries de ca-
tegoria 1, en situació 1-a i 2-a.

 A les àrees de tipus II, d’habitatges plurifamiliars, i 
de tipus I, s’admeten exclusivament indústries de 
categoria 2, en situacions 2-a, 2-b, 2-c, 3, 4-a i 4-b.

6. Sanitari. S’hi admet el de dispensaris, consultoris 
i ambulatoris. S’hi admet el de clíniques, sanatoris 
i similars en parcel·les de fins a 12.000 m2 i ca-
pacitat màxima per establiment de 50 llits. Per a 
parcel·les de més de 12.000 m2 s’hi admet sense 
cap altre límit de capacitat que el derivat de les 
condicions d’edificació.

7. Religiós cultural. S’hi admet.
8. Recreatiu. S’hi admet amb subjecció a les regles 

següents:
 a. En àrees de Tipus II, d’habitatge unifamiliar, en 

parcel·les fins a 1.600 m2 per establiment i amb 
la prohibició de destinar unes quantes parcel·les 
al servei de només un establiment. S’hi admeten 
sales amb una cabuda màxima de 100 places;
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 b. En àrees de tipus II, d’habitatge plurifamiliar, 
s’admet en parcel·les fins a 2.500 m2 per esta-
bliment. S’hi admeten sales amb una cabuda mà-
xima de 250 places;

 c. En àrees de tipus I, s’admeten en parcel·les fins 
a 2.500 m2 de superfície per establiment.

 El Pla Parcial podrà preveure instal·lacions re-
creatives i sales de dimensions més grans en 
parcel·les de més de quatre hectàrees, sempre 
que es resolguin els problemes de generació de 
trànsit i de separació de les àrees d’habitatges.

9. Esportiu. S’hi admet.

Secció 5a
Zona de Desenvolupament Industrial (22b)

Art. 123. Definició.
1. Es qualifica de zona de desenvolupament indus-

trial el sòl urbanitzable programat previst predo-
minantment per a activitats industrials i de magat-
zems que, per les característiques de l’activitat 
o dels materials o productes que tracten o dels 
elements tècnics emprats, no generen situacions 
de risc per a la salubritat o la seguretat i no neces-
siten mesures correctores que eliminin tot tipus de 
perill per a la salut i la seguretat, tant el directe 
o per sonal com l’ambiental o de degradació del 
medi ambient.

2. Es fixen els graus següents:

Grau 1
Comprèn la indústria gran i mitjana, sobre parcel·la 
mínima de 2.500 m2 per establiment.

Grau 2
Comprèn la indústria petita, els tallers artesanals i els 
dipòsits i magatzems, sobre parcel·la mínima de 800 
m2 per establiment.

Art. 124. Desenvolupament del Pla General.
Les zones de desenvolupament industrial que han 
d’ordenar-se amb detall, per un pla parcial amb sub-
jecció a les determinacions generals d’aquest Pla Ge-
neral, hauran de preveure la ubicació d’activitats de 
grau 1 (gran i mitjana indústria) i activitats de grau 2 
(petita indústria, tallers artesanals, dipòsits i magat-
zems) en la proporció del 60 per 100 i 40 per 100 
respectivament o, si és el cas, la que en estudiar el 
planejament parcial, respongui a les necessitats de 
la de manda de sòl segons el Programa d’actuació 
d’aquest Pla Ge neral.

Art. 125. Edificabilitat.
L’índex d’edificabilitat brut de cada unitat de zona és 
el de zero seixanta sis metres quadrats de sostre per 
metre quadrat de sòl (0,66 m2 sostre/m2 sòl).

Art. 126. Estàndards urbanístics.
El Pla Parcial d’Ordenació per al desenvolupament de 
les previsions d’aquest Pla General a la zona de de-
senvolupament industrial ha de respectar les determi-
nacions mínimes següents:
 a. superfície mínima de vials públics: 24 per 100
 b. superfície mínima per a estacionaments: 6 per 100
 c. superfície mínima de verd públic local: 10 per 100
 d. superfície mínima per a equipaments públics i 

socials: 5 per 100
 e. amplada mínima de les vies d’accés: 25 m.
 f. amplada mínima de les vies interiors: 15 m.
 g. previsió de franges de protecció, amb jardineria 

o arbrat, per separar la unitat de zona dels sòls 
de zonificació diferent i dels vials exteriors circum-
dants: faixes d’una amplada mínima de 15 m.

Art. 127. Tipus d’ordenació.
El tipus d’ordenació a la zona de desenvolupament 
industrial correspon a l’edificació aïllada, envoltada 
d’espais lliures.

Art. 128. Condicions d’edificació i ús.
1. Les condicions d’edificació a la zona de desenvo-

lupament industrial són les següents:

GRAU I GRAU II

Condició 1a. Altura màxima 
permesa

15 m. 15 m.

Condició 2a. Parcel·la mínima 
permesa

2.500 m2 800 m2

Condició 3a. Percentatge 
d’ocupació màxima de parcel·la 
neta

50 % 70 %

Condició 4a. Façana mínima 
ademsa

36 m. 18 m.

Condició 5a. Profunditat mínima 
de parcel·la

50 m. 30 m.

Condició 6a. Separacions 
mínimes de l’edificació o estruc-
trures de la instal·lació als límits 
de la parcel·la o agrupació:
 a. a la llinda frontal a la via 
            pública:
 b. a la resta de llindes:

12 m.
5 m.

10 m.
3 m.

Condició 7a. Edificabilitat neta 
màxima

1,10 m2 

sostre/
m2 sòl.

1,60 m2 

sostre/
m2 sòl.
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2. Les condicions d’ús a la zona de desenvolupa-
ment indus trial es regeixen pel que disposa el títol 
IV sobre usos a la zona industrial de sòl qualificat 
com a urbà.

Art. 129. Regles complementàries de l’article 
anterior.

1. Al còmput de l’alçada reguladora màxima no 
s’inclou la de les xemeneies, antenes ni aparells 
i instal·lacions especials, connexes amb la funció 
de la indústria que no representin increment de 
l’edificabilitat permesa.

2. La distància mínima de l’edificació o de l’es-
tructura de la instal·lació industrial al límit de la 
parcel·la que afronta amb la via pública, fixat en 
12 m. (en el grau 1) i en 10 m. (en el grau 2) podrà 
reduir-se fins a 7 m. (en el grau 1) i 5 m. (en el grau 
2), quan la parcel·la limiti frontalment amb la franja 
de protecció.

3. Quan l’eliminació o reducció de les molèsties fins 
a nivells tolerables, o l’eliminació dels riscos de no-
civitat, insalubritat o inseguretat per a les persones 
o per a les coses, pugui aconseguir-se mitjan-
çant unes distàncies majors, entre edificis o entre 
aquests i les zones o parcel·les contigües, que les 
establertes a l’article anterior, s’exigiran separa-
cions més grans que assegurin aquells objectius.

4. En àrees de parcel·les de grau 2 podran pre-
veure’s als Plans Parcials o configurar-se, pos-
teriorment, mitjançant estudis de detall, unitats 
d’edificació la longitud de façana de les quals no 
excedeixi de 100 m., per a l’ocupació de dos o 
més establiments. El sostre edificable i l’ocupació 
no han d’excedir en relació amb el sòl d’unitat, 
dels assenyalats per a les parcel·les de grau 2, i el 
nombre d’establiments no pot superar el nombre 
de parcel·les mínimes que comprengui en super-
fície el sòl de la unitat.

 De la unitat podran segregar-se parcel·les la su-
perfície de les quals sigui superior a la mínima i 
sempre que la resta de la finca compleixi també 
aquesta condició.

 A la unitat de sòl podran diferenciar-se sub-
parcel·les, inscriptibles al Registre de la Propietat, 
que comprenguin el sòl i les edificacions corres-
ponents a l’espai d’ús de cada empresa, i que 
constitueixin la materialització de la seva part de 
propietat del conjunt.

5. Podran preveure’s als plans parcials o configu-
rar-se posteriorment mitjançant plans especials, 
unitats d’edificació per a agrupacions d’empreses 
l’extensió i ubicació de les quals es justificarà 
d’acord amb la demanda o els objectius de pro-

moció industrial del sector. El sostre edificable i 
l’ocupació no podran excedir, en relació amb el sòl 
de la unitat, dels assenyalats per a les parcel·les 
de grau 2. El sostre corresponent a cada establi-
ment no podrà ser inferior a 300 m2 d’edificació. 
Totes les empreses hauran de disposar d’accés 
independent d’acord amb les condicions se-
güents:

 – Quan es tracti d’empreses agrupades en edificis 
de nova planta projectats amb aquesta finalitat, 
les naus o parts d’edificis corresponents a cada 
empresa hauran de tenir una amplada mínima de 
10 m. amb front a l’espai d’accés. L’espai d’accés 
ha de ser un vial públic o, si no n’hi ha, vials in-
teriors no computables com a espai de parcel·la, 
d’una amplada mínima de 10 m., de disposició 
paral·lela i contigua al vial públic, o perpendicular 
a aquest. La segregació de parcel·la només s’ad-
metrà quan aquestes afrontin a un vial públic.

 – Quan es tracti d’agrupacions d’empreses en 
edificis existents, la disposició dels espais corres-
ponents a cadascuna, i la definició dels espais 
comuns d’accés, es determinaran mitjançant un 
pla especial en consonància amb els criteris que, 
amb caràcter general, estableix aquest article. En 
aquells casos en què el tipus de determinacions 
no requereixi un pla especial, podrà or de nar-se la 
reutilització de l’edifici mitjançant qualsevol altre 
instrument tècnic adient amb la finalitat que es per-
segueix.

 De la unitat d’edificació podran fer-se segregacions 
de parcel·les la superfície de les quals no sigui infe-
rior a 450 m2 sempre que es compleixin les condi-
cions següents:

1. Que mitjançant l’instrument tècnic adient (avant-
projecte, projecte bàsic...) amb valor normatiu -per 
estar incorporat a l’ordenació de la unitat o aprovat 
com a estudi de detall- restin determinades les ca-
racterístiques de l’edificació següents:

 
Paràmetres volumètrics: alineacions, cota de la 
planta baixa, altura, línia de cornisa, forma de la 
coberta.

 Forma i disposició dels forats d’accés, il·luminació i 
ventilació.

 Tractament i materials dels paràmetres de façana, 
cobertes i tancaments.

2. Que la unitat d’edificació es projecti de manera 
que permeti una subdivisió modular d’aquesta, a la 
qual haurà d’ajustar-se la seva execució per parts i, 
conseqüentment, la parcel·lació.

3. No s’atorgaran llicències per a la construcció de 
parts de la unitat que hagin de deixar dues mit-
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geres vistes per parcel·la, llevat que aquestes es 
tractin de la mateixa manera que la façana prin-
cipal.

 Si no compleixen aquestes condicions solament 
s’admetran les segregacions de superfícies més 
grans de 800 m2 i sempre que la resta de la finca 
tingui com a mínim aquesta superfície.

6. Els espais no edificables de cada parcel·la només 
podran dedicar-se a estacionament, vials interiors, 
magatzematge a l’aire lliure o espais enjardinats, 
verds o d’arbrat en la manera prevista pel Pla Par-
cial. L’espai destinat a estacionament podrà co-
brir-se amb elements de protecció oberts que no 
impliquin una obra d’edificació permanent.

7. L’alçada màxima de les tanques opaques serà 
d’1,50 m. i la de les diàfanes o transparents, de 
3,20 m.

8. Als sectors de grau 1 s’admeten construccions au-
xiliars o annexes, de 150 m. quadrats de projecció 
en planta baixa de superfície màxima i d’una alçada 
màxima de 6,50 m.

 Als sectors de grau 2 no es permeten més an-
nexos que les garites o similars, destinats a ser-
veis de porteria, vigilància, control i anàlegs, propis 
de l’establiment, amb una superfície que no podrà 
depassar de deu metres quadrats i una alçada mà-
xima de tres metres.

Capítol IV
Règim del sòl urbanitzable no 
programat

Secció 1a
Disposicions generals

Art. 130. Definició.
1. El Programa d’actuació del Pla Gene ral Metropo-

lità deter mina, d’acord amb les seves previsions, 
el sòl urbanitzable no programat. Les revisions 
successives de l’esmentat Pro grama podran al-
terar aquesta determinació d’acord amb el que 
disposa l’article 48 de la Llei del sòl.

2. El sòl urbanitzable no programat inclou sistemes, 
zones de desenvolupament urbà (clau 19 i 20 b), 
zones de desenvolupament industrial (clau 22b) 
i zones de desenvolupament urbà opcional (clau 
21). La delimitació d’aquests tipus de sòl es fa als 
plànols b-1 a escala 1/10.000, als quals s’hauran 
d’incorporar les variacions que resultin de les revi-
sions del Programa d’Actuació que es realitzin en 
l’esdevenidor.

3. El sòl urbanitzable no programat podrà ser ob-
jecte d’urbanització mitjançant Programa d’Actu-
ació Urbanística i en desenvolupament d’aquest, 
de Plans Parcials d’Ordenació, llevat que es 
tracti de l’execució de sistemes generals aïllats o 
d’algun dels elements, que podran ser desenvo-
lupats directament mitjançant un Pla Especial.

4. En aquest sòl, el Pla General assenyala els usos 
no permesos i estableix les directrius mínimes 
sobre l’actuació urbanística futura a fi d’orientar-la 
i no comprometre, més enllà del que sigui neces-
sari per tal d’aconseguir els objectius d’aquest 
Pla General, les operacions que resultin necessà-
ries o convenients en benefici de l’evolució de la 
situació urbanística del territori integrat a l’Entitat 
Mu nicipal Metropolitana i de l’extensió del seu 
àmbit territo rial segons el que disposa l’article 2.2 
del Decret llei 5/1974.

Art. 131. Limitacions.
1. Mentre no s’aprovin programes d’actuació urba-

nística, els terrenys qualificats com a sòl urbanit-
zable no programat estaran subjectes a les limita-
cions següents:

 a. No s’hi podran desenvolupar altres usos que 
els existents i autoritzats a l’entrada en vigor 
d’aquest Pla General.

 b. Tampoc no s’hi podran realitzar edificacions, 
llevat de les vinculades a l’explotació agrícola o 
forestal del sòl, amb un índex d’edificabilitat neta 
sobre parcel·la de 1m3/30m2 sòl.

2. S’hi podran fer edificacions o instal·lacions d’interès 
públic que requereixin, necessàriament, ser ubi-
cades en aquest sòl respectant-se, en tot cas, els lí-
mits d’edificabilitat establerts en aquestes Normes, i 
hom elaborarà, prèviament, un pla especial abreujat 
o sumari que es tramitarà amb subjecció al que dis-
posa l’article 43.3 de la Llei del sòl i l’article 44 del 
Reglament de gestió urba nística.

3. No s’admetran al sòl urbanitzable no programat 
edificacions destinades a habitatge familiar mentre 
no s’aprovin programes d’actuació urbanística, -ja 
que existeix en tots aquests llocs, qualificats de 
sòl urbanitzable no programat, la possibilitat de 
formació de nucli de població, que s’ha d’evitar-, 
mentre no es realitzin unitats urbanístiques inte-
grades per mitjà d’aquell programa i dels Plans 
Parcials.

Art. 132. Determinacions per a l’actuació 
mitjançant progra mes d’actuació 
urbanística. 

1. Pel que fa al sòl urbanitzable no programat aquest 
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Pla General estableix les limitacions que han 
de respectar-se i les determinacions a què han 
d’ajustar-se les actuacions mitjançant programa 
d’actuació urbanística per a la realització d’unitats 
urbanístiques integrades.

2. Els programes d’actuació urbanística hauran de 
redactar-se d’acord amb les bases del concurs. 
En absència d’aquestes, o a manca d’una o di-
verses determinacions específiques a les esmen-
tades bases, segons l’edificabilitat i densitat mà-
xima d’habitatges, vials, espais lliures, dotacions 
mínimes, cessions obligatòries mínimes i tipus 
d’ordenació establertes en aquestes Normes per 
a les diferents zones de desenvolupament urbà, 
industrial i opcional.

3. Els índexs d’edificabilitat i d’habitatges tenen 
sempre la condició de màxims. Les determina-
cions sobre vials, espais lliures i dotacions i ces-
sions obligatòries, tenen sempre el caràcter de 
mínims. Les bases i programes d’actuació poden 
fixar índexs d’edificabilitat i habitatge inferiors i 
poden incrementar les exigències sobre espais 
públics i col·lectius i cessions obligatòries.

4. Aquest Pla General estableix com a unitat territo-
rial mí nima d’actuació un territori de, com a mínim, 
cinc hectàrees, llevat que a les Bases del Concurs 
s’estableixi, justificadament, una superfície inferior.

Art. 133. Usos.
1. Al sòl urbanitzable no programat que sigui objecte 

d’un programa d’actuació urbanística, la regla-
mentació detallada dels usos es farà a les orde-
nances del pla parcial, amb subjecció a les previ-
sions generals contingudes en aquestes Normes i 
al Programa d’Actuació Ur banística.

2. Quan el Programa d’actuació urbanística afecti 
zones qualificades de desenvolupament urbà 
intensitat 1 (clau 19), desenvolupament urbà in-
tensitat 2 (clau 20b) i desenvolupament indus-
trial (clau 22b), els usos prohibits seran els no 
tinguts en compte expressament a la regulació 
urba nística que per a aquestes zones contenen 
aquestes Normes.

3. Les bases del concurs convocat per a la formu-
lació i execució d’un programa d’actuació urba-
nística assenyalaran els usos permesos i, si és 
el cas, la seva distribució i proporció dins l’àrea 
d’actuació.

Secció 2a
Zona de desenvolupament urbà opcional 
intensitat 3 (clau 21)

Art. 134. Definició.
Aquesta zona comprèn el sòl opcionalment urbanit-
zable al qual el Pla General assigna en el cas del seu 
desenvolupament, per mitjà de programes d’actuació 
urbanís tica, una intensitat d’ús menor, amb predomini 
dels edificis d’ordre obert i espais enjardinats, de ma-
nera concordant amb els valors paisatgístics i ambi-
entals del territori.

Art. 135. Edificabilitat.
1. L’edificabilitat bruta màxima a les actuacions per 

mitjà de programes d’actuació urbanística serà la 
corresponent a l’índex 0’25 m2 sostre/m2 sòl.

2. El mòdul de densitat d’habitatges no podrà ser 
superior a 25 habitatges per hectàrea de sòl brut.

3. Podran realitzar-se edificacions o instal·lacions 
d’interès públic que requereixin la ubicació, ne-
cessàriament, en aquest sòl respectant-se, en tot 
cas, els límits d’edificabilitat establerts en aquestes 
Normes i elaborant, prèviament, un Pla Especial 
abreujat o sumari, que es tramitarà d’acord amb el 
que disposa l’article 43.3 de la Llei del sòl i l’article 
44 del Reglament de gestió urba nís tica.

4. No s’admetran al sòl urbanitzable no programat 
edificacions destinades a habitatge familiar mentre 
no s’aprovin programes d’actuació urbanística, ja 
que existeix en tots els llocs qualificats de sòl ur-
banitzable no programat la possibilitat de formació 
de nucli de població, que s’ha d’evitar, mentre no 
es realitzin, per mitjà d’aquell programa i els plans 
parcials, unitats urbanístiques integrades.

Art. 136. Exigències mínimes.
Les actuacions en sòl urbanitzable no programat mit-
jançant programes d’actuació urbanística hauran de 
respectar les exigències mínimes següents:
a. Superfície mínima per a vials i estacionaments pú-

blics: 12,60 per 100.
b. Superfície mínima d’espais verds: 30 per 100.
c. Superfície mínima per a dotacions o equipaments 

cívics: 15,40 per 100.

Art. 137. Usos prohibits.
No s’admetran usos industrials en aquest sòl, a ex-
cepció dels admesos a la zona de desenvolupament 
urbà, intensitat 2, regulats a l’article 122 d’aquestes 
Normes.
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Art. 138. Tipus d’ordenació.
1. L’ordenació respondrà a un dels tipus següents:
 I. Ordenació per volumetria específica.
 II. Ordenació en edificació aïllada.
2. L’elecció del tipus d’ordenació podrà fer-se en 

algun dels documents següents:
 a. A les bases del concurs per a la formulació i 

l’execució del Programa d’Actuació Urbanística.
 b. A l’oferta del concursant que resulti adjudicatari 

o, si escau, a l’avanç de planejament que aquest 
presenti.

 c. Al Pla Parcial aprovat per al desenvolupament 
del pro grama d’actuació urbanística, en el cas 
que no s’hagués fixat anteriorment.

Art. 139. Elecció d’un altre tipus d’ordenació.
Quan l’evolució de la situació urbanística o l’apa-
rició de concepcions o necessitats noves justifiquin 
l’adopció d’uns altres criteris d’ordenació diferents 
dels previstos a l’article anterior, podrà elegir-se un 
altre tipus d’ordenació, encara que no sigui un dels 
previstos en aquestes Normes. Aquesta elecció 
s’haurà de justificar a la documentació del Programa 
d’Actuació o del Pla Parcial i no podrà incrementar 
l’edificabilitat neta ni el nombre d’habitatges.

Art. 140. Determinacions mínimes.
Les bases del concurs per a la formulació i l’execució 
de programes d’actuació urbanís tica en sòl de desen-
volupament urbà opcional, hauran de res pectar les 
determinacions establertes als articles anteriors. Po-
dran excloure uns altres usos, reduir la densitat d’ha-
bitatges, augmentar les reserves per a vials, espais 
verds i dotacions o equipaments comunitaris o cor-
regir la distribució entre les reserves per a vials i esta-
cionaments, espais verds i dotacions o equipaments, 
mantenint, però, com a mínim, la proporció total del 
58 per 100 per a aquestes destinacions.

Art. 141. Cessions obligatòries.
1. Les bases del concurs per a la formulació i execució 

de programes d’actuació urbanís tica concretaran 
les cessions gratuïtes que caldrà fer a l’Adminis-
tració, les quals no seran inferiors a les següents:

 a. El sòl destinat a vials i estacionaments públics.
 b. 1.500 m2 per hectàrea bruta del sòl objecte 

d’ordenació per a espai verd públic.
 c. 540 m2 per hectàrea bruta del sòl objecte d’orde-

nació per a dotacions de titularitat demanial pública.
2. A les cessions mínimes establertes anteriorment 

no s’inclou la del deu per cent de l’aprofitament 
mitjà, que es regirà pel que disposa l’article 146.4 
de la Llei del sòl.

Secció 3a
Limitacions

Art. 142. Limitacions.
1. Mentre no s’aprovin programes d’actuació urba-

nística, els terrenys qualificats com a sòl urbanit-
zable no programat estaran subjectes a les limita-
cions següents:

 a. No s’hi podran desenvolupar més usos que els 
existents i autoritzats a l’entrada en vigor d’aquest 
Pla General.

 b. Tampoc no s’hi podran fer edificacions tret de 
les vinculades a l’explotació agrícola o forestal 
del sòl, amb un índex d’edificabilitat net sobre 
parcel·la de 1m3/30m2sòl.

2. S’hi podran fer edificacions o instal·lacions d’in-
terès públic que requereixin, necessàriament, ser 
ubicades en aquest sòl respectant-se, en tot cas, 
els límits d’edificabilitat establerts en aquestes 
Normes i elaborant, prèviament, un Pla Especial 
abreujat o sumari que es tramitarà amb subjecció 
amb el que es disposa a l’article 43.3 de la Llei del 
sòl i l’article 44 del Reglament de gestió urbanís-
tica.

3. No s’admetran al sòl urbanitzable no programat 
edificacions destinades a habitatge familiar mentre 
no s’aprovin programes d’actuació urbanística, ja 
que existeix, en tots aquests llocs qualificats de 
sòl urbanitzable no programat la possibilitat de 
formació de nucli de població, que s’ha d’evitar, 
mentre no es realitzin per mitjà d’aquell programa 
i els plans parcials, unitats urbanístiques inte-
grades.

Capítol V
Règim del sòl no urbanitzable

Secció 1a
Disposicions comunes

Art. 143. Qualificació i normes.
1. Aquest Pla General qualifica de sòl no urbanit-

zable els terrenys que pels seus valors d’ordre 
agrícola, paisatgístic o d’una altra naturalesa, o 
per exigències de limitar la dinàmica urbana, han 
de ser objecte de conservació i de protecció amb 
la finalitat d’impedir-ne la incorporació a les àrees 
edificades i d’evitar-ne la degradació.

2. El sòl no urbanitzable es regeix pel que disposa 
aquest capítol. Els plans especials que s’elaborin 
per al desenvolupament de les previsions contin-
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gudes en aquest Pla respecte al sòl no urbanit-
zable han de respectar les determinacions que 
s’hi contenen. No podran ampliar-se les possibi-
litats d’edificació o admetre’s usos en oposició al 
que preveuen aquestes Normes.

Art. 144. Sòl no urbanitzable.
1. El Pla General qualifica de sòl no urbanitzable el 

que queda delimitat com a tal als plànols b-1, a 
escala 1:10.000.

2. Al sòl no urbanitzable no es permetran més aprofi-
taments que els agrícoles, forestals, paisatgístics i 
els extractius actuals que són perimetrats al plànol 
b-2, a escala 1:5.000. En tot cas haurà d’assegu-
rar-se la conservació dels seus elements naturals, 
sòl, flora, fauna o paisatge.

3. Dins del sòl no urbanitzable el Pla defineix les in-
frastructures que corresponen a aquest sòl.

Art. 145. Modalitats.
1. És sòl no urbanitzable el qualificat en aquest Pla 

General com a verd privat d’interès tradicional 
(8b), rústic protegit de valor agrícola (24), espais 
lliures permanents (26) i àrees forestals (30).

2. Els parcs forestals (27, 28, 29) encara que orde-
nats amb el propòsit d’assegurar-ne la conser-
vació, protecció i millora com a reserves naturals, 
es regulen en aquest Pla general com a sistemes 
generals metropolitans.

3. Aquest Pla General ordena com a cementiris (25) 
el conjunt de petits cementiris dispersos en àrees 
forestals amb predomini d’espais lliures, destinats 
a vegetació o masses arbòries. La seva regulació 
és continguda al títol III d’aquestes Normes, en 
atenció a la seva destinació a serveis d’interès pú-
blic.

Art. 146. Obres.
1. Als terrenys compresos en qualsevol de les mo-

dalitats de sòl no urbanitzable no podran auto-
ritzar-se més edificacions o instal·lacions que les 
permeses per aquestes Normes.

2. Només per mitjà d’un projecte tramitat d’acord 
amb l’article 43.3 de la Llei del sòl es permetran 
establiments hotelers o similars i, tant en aquests 
com als edificis destinats a habitatges familiars 
es respectarà, sempre, l’índex d’edificabilitat es-
tablert per aquestes Normes, fins i tot en aquells 
supòsits en què s’apliqui l’article 86.1 de la Llei del 
sòl.

Secció 2a
Verd privat d’interès tradicional (8b)

Art. 147. Definició.
1. És qualificat de verd privat d’interès tradicional el 

sòl no urbanitzable ocupat per edificacions an-
tigues i els seus encontorns destinats a jardins, 
parcs, arbrat, àrees de vegetació i similars, que 
han de conservar-se pel valor de les edificacions o 
els seus espais naturals annexos.

2. Quan s’incloguin al catàleg que estableix l’article 
25 de la Llei del sòl, seran aplicables, a més a més 
del règim propi d’aquell catàleg, les disposicions 
contingudes en aquesta secció i aquelles que amb 
caràcter general regeixen al sòl no urbanitzable.

3. El règim urbanístic als terrenys que tot i que estan 
situats en sòl urbà són qualificats excepcional-
ment de verd privat d’interès tradicional, es regirà 
pel que es disposa en aquesta secció.

Art. 148. Protecció de l’edificació.
1. S’autoritzen les obres de consolidació, conser-

vació i millora de les edificacions existents al sòl 
privat d’interès tradicional.

2. Al sòl privat d’interès tradicional, podran autorit-
zar-se, mitjançant la redacció d’un pla especial, 
petites obres de nova planta o d’ampliació de les 
edificacions actuals per al seu condicionament en 
relació amb els usos admesos a la zona, sempre 
que se’n garanteixi la protecció i d’acord amb les 
condicions següents:

 a. El Pla Especial ha de fixar l’ordenació de la zona 
atenent-ne la conservació i protecció de les ca-
racterístiques primitives i la integració de les inter-
vencions noves amb les edificacions antigues, els 
jardins i la vegetació existent.

 b. El Pla Especial ha de fixar la indivisibilitat de la 
fin ca, com també les altres condicions que garan-
teixin el manteniment i la protecció de les edifi-
cacions i entorns naturals que motiven la qualifi-
cació.

 c. Els usos admesos a la zona han de ser: els 
usos actuals com pa tibles amb la protecció de les 
característiques de la zona i els culturals o recrea-
tius que estableixi el pla es pecial.

 d. Les obres d’ampliació de les construccions 
existents en aquesta zona, no poden superar el 
10 per 100 de l’edificabilitat actual. Per a les cons-
truccions noves s’estableix un índex d’edificabi-
litat net sobre parcel·la rústica de 0’01 m2/m2.

Art. 149. Protecció de l’arbrat i del paisatge.
1. Cal con servar l’ordenació actual de l’arbrat, jar-
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dins, àrees de vegetació i d’altres de similars exis-
tents. S’admetran les operacions de creació, mi-
llora i conservació d’aquest sòl i dels mantells de 
vegetació i arbrat.

2. A més del que es disposa amb caràcter general 
per a la regulació de les llicències tota sol·licitud 
d’obres, tala d’arbres, establiment o modificació 
de jardineria i similars haurà d’acompanyar-se 
d’una memòria on s’han de detallar les mesures 
a realitzar, encaminades a la creació, millora o 
conservació d’aquest sòl i del seu mantell de ve-
getació o arbrat, dins la parcel·la on es pretengui 
portar a terme l’operació.

Art. 150. Limitacions de la propietat.
1. L’ordenació continguda en aquesta secció res-

pecta la ple nitud de la propietat privada, en con-
sonància amb la destinació actual del sòl qualificat 
de verd privat d’interès tradicional.

2. Si raons d’interès públic o comunitari en deter-
minen la inclusió al catàleg i, en virtut d’aquesta 
inclusió, l’establiment de limitacions singulars que 
restringeixin el contingut definit en aquesta secció, 
el propietari tindrà dret a una indemnització justa, 
en la mesura precisa per aquesta limitació singular.

Secció 3a
Rústic protegit de valor agrícola (24)

Art. 151. Definició.
És qualificat de “rústic protegit de va lor agrícola” el sòl 
no urbanitzable que per la seva destinació agrícola o 
per la seva situació, hagi de preser var-se del procés 
d’incorporació a àrees urbanes.

Art. 152. Condicions d’edificació.
1. Les edificacions noves que siguin autoritzades en 

aquest sòl hauran d’ajustar-se a les condicions 
d’edificació que es defineixen en aquest article 
segons els usos a què siguin destinades d’entre 
els admesos al sòl rústic protegit de valor agrícola.

2. Les edificacions noves destinades a habitatge 
unifamiliar, hauran de respectar les condicions se-
güents:

 Condició 1a. Tipus d’ordenació: Ha de ser el que 
és propi del sòl destinat tradicionalment a l’aprofi-
tament agríco la.

 Condició 2a. Índex d’edificabilitat neta sobre 
parcel·la rústica: 0,01 m2 sostre/m2 sòl, sense 
que el volum depassi un metre cúbic per trenta 
metres quadrats.

 Condició 3a. Parcel·la mínima: La parcel·la mí-

nima admesa a efectes d’edificació per a aquest 
sòl és la de 20.000 m2 en terreny de regadiu i de 
50.000 de secà.

 Condició 4a. Ocupació màxima: Les construc-
cions podran ocupar, com a màxim, l’1,50 per 
100 de la superfície de la parcel·la, en projecció 
normal sobre el sòl i inclosos els soterranis.

 Condició 5a. Alçada: L’alçada reguladora mà-
xima de les edificacions ha de ser d’11,60 m.

 Condició 6a. Separació: Les construccions en 
aquest sòl hauran de separar-se, com a mínim, 15 
m. de les llindes de cada parcel·la.

Art. 153. Façana mínima.
El mínim de façana a l’autopista de Castelldefels (C-
31) antiga (C-246) de les parcel·les que afronten amb 
aquesta via pública ha de ser de dos-cents metres.

Art. 154. Adaptació de les obres a l’ambient.
1. Les construccions autoritzables al sòl rústec pro-

tegit de valor agrícola hauran d’adaptar-se pel que 
fa a situació, alçada, composició volumètrica i es-
tètica a l’ambient en què estiguin emplaçades, de 
manera que no alterin l’harmonia del paisatge o en 
desfigurin la perspectiva que li és pròpia.

2. Cal assegurar la no visibilitat d’aquelles parts de 
l’edificació o instal·lació que afecten cuines, la-
vabos, rentadors, magatzems i similars col·locant, 
amb aquesta finalitat elements naturals o artificials 
en consonància amb el caràcter i l’ambient propis 
de l’indret.

Art. 155. Condicions d’ús. 
1. Sempre que es respectin les condicions d’edifi-

cabilitat establertes en aquesta secció, s’admeten 
al sòl rústic protegit de valor agrícola els usos se-
güents:

 a. El d’habitatge unifamiliar destinat al treballador 
agrí cola.

 b. Els usos agrícoles, d’horta, floral, ornamental, 
fruiter i pecuari, com també les activitats que hi 
estiguin directament vinculades.

2. Es prohibeixen els usos no admesos expressa-
ment en aquest precepte i el següent.

Art. 156. Altres activitats permeses.
En sòl rústic protegit de valor agrícola, solament s’ad-
metran les activitats extractives actuals que comptin 
amb autorització segons la legislació específica apli-
cable a la matèria.

Art. 157. Usos danyosos o perjudicials. 
Els usos que tot i complir l’establert als articles ante-
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riors, puguin causar danys o perjudicis a la destinació 
agrícola de les finques confrontants o de la zona o del 
sector, no podran autoritzar-se.

Art. 158. Sector del delta del Llobregat. 
Pel que fa al sec tor del delta del Llobregat comprès 
entre el riu Llobregat, les autopistes de Castelldefels 
i de València per la costa i el nucli de Castelldefels, 
representat al corresponent plànol d’ordenació, 
podrà elaborar-se i aprovar-se un pla especial que 
en desenvolupament d’aquest Pla General ordeni 
l’esmentat sector, amb la designació de protegir-ne 
les característiques i preservar-lo de la incorporació a 
àrees urbanes, i que prevegi i resolgui els problemes 
d’estacionament i els d’accés a vies públiques perquè 
aquest accés no s’hagi de fer directament des de les 
calçades centrals de les vies de la xarxa bàsica.

Art. 159. Pla Especial d’una part del sector del 
delta del Llobregat. 

1. Per mitjà d’un Pla Especial es delimitaran, 
dins del sec tor del delta del Llobregat, sengles 
franges a ambdues bandes de l’autovia de Cas-
telldefels de dos-cents metres de profunditat, 
que estiguin d’acord amb l’ecologia i no contra-
diguin els objectius del Pla General, i s’ordenaran 
amb una edificabilitat màxima de 0,2 m2 sostre/
m2 sòl, per a algun dels usos definits a l’article 
següent.

2. L’excés d’edificabilitat damunt de la normal del 
sòl rústic protegit de valor agrícola, fixada en 
0,01 m2 sostre/m2 sòl, es compensarà mitjan-
çant la cessió al patrimoni públic municipal del 
deu per cent, com a mínim, de la superfície que 
hagi estat necessària per a realitzar l’edificació 
més gran.

Art. 160. Usos permesos. 
Dins del sòl a què fa referència l’article anterior, 
i sempre que es compleixi el que es disposa en 
aquest article i en el que regula les condicions gene-
rals d’edificació del sòl rústic protegit de valor agrí-
cola, en allò que no exceptua aquell precepte, s’ad-
meten, a més a més dels usos permesos en aquesta 
classe de sòl, els següents:
a.  Usos comercials de consum domèstic i els con-

cretats a la venda o exposició de flors, mobiliari, 
embarcacions i vehicles terrestres i aeris.

b.  Estacions de servei de carretera (subministra-
ment de ga solina i articles relacionats amb els 
vehicles) i tallers de reparació d’automòbils o 
embarcacions.

c.  Hotels, motels, restaurants, cafeteries i bars.

Secció 4a
Lliure permanent (26)

Art. 161. Definició. 
1. Sota la qualificació de lliure permanent es com-

prèn el sòl no urbanitzable no inclòs dins les mo-
dalitats de verd privat d’interès tradicional i rústic 
protegit de valor agrícola.

2. Per la seva situació o per les seves caracte-
rístiques topogràfiques o físiques, no podrà 
destinar-se aquest sòl a cap tipus d’edificació, 
excepció feta d’aquelles construccions i instal-
lacions vinculades amb l’execució o el mante-
niment d’obres i de serveis públics, després de 
la indemnització corresponent, i aquelles cons-
truccions o instal·lacions pròpies de l’explotació 
agrícola de la finca que es podran admetre quan 
la naturalesa i la condició del terreny ho per-
metin.

Art. 162. Usos permesos. 
No s’admetran més usos en aquest sòl que l’agrícola 
i fo restal i el de construccions o instal·lacions desti-
nades, directament, a l’explotació de la finca de què 
es tracti. Quan aquest sòl es trobi dins de l’àrea d’in-
fluència d’un sistema general, se sotmetrà al que dis-
posa la legislació aplicable a la matèria i al que esta-
bleixen aquestes Normes en reglamentar els sistemes 
generals.

Secció 5a
Àrea forestal (30)

Art. 163. Definició. 
1. Sota la qualificació d’àrea forestal s’inclouen els 

terrenys de sòl no urbanitzable amb vegetació ar-
bòria.

2. La parcel·la mínima, indivisible als efectes del que 
disposa l’article 95 de la Llei del Sòl, serà de 10 
hectàrees a les àrees forestals.

3. La qualificació d’àrea forestal no legitima l’expro-
piació del sòl corresponent, el qual podrà ser ad-
quirit, això no obstant, per l’Administració mitjan-
çant cessió gratuïta, compra o permuta, d’acord 
amb la legislació vigent.

Art. 164. Usos. 
1. Els terrenys de les àrees forestals no podran ser 

dedicats a utilitzacions que impliquin transfor-
mació de la seva destinació o naturalesa forestal 
o que lesionin el valor específic de la vegetació 
arbòria que es vol protegir.
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2. S’hi prohibeixen les edificacions amb excepció de 
les que exigeixi l’explotació forestal, d’acord amb 
la seva legislació especial.

Art. 165. Aprofitament dels productes forestals. 
1. Els aprofitaments dels productes forestals seran 

realitzats dins dels límits que permeten els inte-
ressos de la seva conservació i millora, d’acord 
amb el que preveu la legislació especial sobre la 
matèria.

2. En cap cas es permetrà a les àrees forestals 
l’obertura de vies altres que les exclusivament 
necessàries per a l’aprofitament dels productes 
forestals.
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TÍTOL III 
SISTEMES

Capítol I
Disposicions generals

Art. 166. Contingut d’aquest Títol. 
1. Els sistemes generals regulats en aquest títol són 

el conjunt d’elements, d’àmbit supralocal que, or-
denadament relacionats entre si, contribueixen a 
aconseguir els objectius del planejament en ma-
tèria de comunicacions, espais lliures, serveis tèc-
nics i equipaments comunitaris, en l’àmbit d’orde-
nació metropolita na.

2. Es denominen sistemes locals o complementaris 
(vials, estacionaments, dotacions) aquells que 
completen, a escala local, l’estructura integrada 
pels sistemes generals.

Art. 167. Sistemes locals. 
1. Aquest Pla respecta, en allò que no modifica ex-

pressament el mateix Pla, els sistemes locals o 
complementaris previstos en plans anteriors, ge-
nerals, parcials o especials; de re forma interior, 
extensió o eixampla; executats, en procés d’exe-
cució o pendents d’execució. Els plans que en 
desenvolupament d’aquest Pla General s’aprovin, 
definiran, amb subjecció a les previsions generals, 
les alteracions que, si fa al cas, sigui precís intro-
duir als sistemes locals.

2. L’ordenació dels sistemes locals que es faci als 
plans especials o als plans parcials haurà de ser 
coherent amb els sistemes generals i amb les pre-
visions sobre edificabilitat i usos, per tal de man-
tenir la relació entre sistemes i previsions a què 
aquest Pla respon.

Art. 168. Actuació dels sistemes generals. 
1. Els sòls que el Pla adscriu per a sistemes gene-

rals: sistemes de comunicació (xarxa viària bà-
sica, sistema portuari, aeroportuari i ferroviari), 
d’equipaments comunitaris, per a instal·lacions 
dels serveis tècnics i parcs urbans, s’obtindran 
quan no estiguin compresos dins de sectors de 
planejament, mitjançant el sistema d’expropiació. 
S’exceptuaran els sòls per a equipaments que en 
l’actualitat són de domini i gestió privades o assig-
nats com a tals pel Pla Especial, cas en el qual el 
sistema d’actuació serà el de compensació.

2. Els sòls ubicats a l’interior de sectors de plane-
jament parcial i destinats a sistemes generals de 
domini i d’ús públic estan inclosos, partint de la 

institució de l’aprofitament mitjà, en l’obligació de 
la cessió gratuïta de sòl a l’Administració, sens per-
judici de l’equitativa distribució de beneficis i càrre-
gues entre tots els propietaris compresos al sector.

Art. 169. Valor urbanístic. 
El valor urbanístic que correspondrà als sistemes ge-
nerals ubicats fora dels sectors de planejament parcial 
serà el que els correspongui segons la seva situació 
conforme al rendiment que se’ls atribueixi a efectes fis-
cals en iniciar-se l’expedient de valoració. Aquest valor 
no ultrapassarà, en cap situació urbanística, el que cor-
respongui a un aprofitament màxim de 0,2 m2 sostre/
m2 sòl, sostre que s’atribueix a aquells sistemes quan 
estan ubicats dintre dels sectors de planejament parcial.

Art. 170. Titularitat i afectació del sòl. 
1. El sòl en què el Pla afecta sistemes generals 

queda vinculat a aquesta destinació. La titularitat i 
afectació pública per a l’ús general o el servei pú-
blic i, per aquesta titularitat i destinació, l’aplicació 
del règim jurídic propi del domini públic, s’opera 
una vegada adquirit el sòl per l’Administració per 
qualsevol dels seus títols amb eficàcia translativa, 
inclosa l’expropiació forçosa o cessió gratuïta en 
els casos en què sigui procedent per Llei. Mentre 
no es faci efectiva aquesta adquisició, continuarà 
de propietat privada però vinculada a la destinació 
assenyalada.

2. La titularitat i afectació pública no exclou la possi-
bilitat de la concessió del domini públic, respecte 
d’aquells sistemes generals en què aquesta manera 
de gestió o d’aprofitament sigui compatible amb la 
naturalesa del bé i dels objectius d’aquest Pla.

3. Sens perjudici del que disposa la legislació especí-
fica en la matèria, el Pla admet la titularitat privada 
i la destinació a sistemes generals, en aquells 
casos en què és compatible aquesta titularitat i la 
destinació. La mutació de destinació a sistemes 
generals requerirà la revisió o la modificació del 
Pla, llevat del que disposa l’Article 17.

4. El que es disposa al número anterior és sens per-
judici de la potestat administrativa de revocació de 
l’autorització d’explotació i de l’expropiació per a 
la adquisició del sòl destinat a una finalitat legiti-
madora de la transferència coactiva.

Art. 171. Terrenys destinables a equipaments o 
espais verds. 

1. Amb la identificació (17) es representen al plànol 
b-2 a escala 1:5.000 terrenys edificats o dedicats 
a uns usos que segons aquest Pla General s’han 
de destinar a equipaments o espais verds.
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2. Les edificacions, instal·lacions o usos existents 
en aquests terrenys es respectaran, fins que no 
se’n programi l’actuació o es procedeixi a la seva 
expropiació, sens perjudici del dret atribuït al pro-
pietari per l’Article 69 de la Llei del sòl.

Art. 172. Valoració de terrenys destinats a 
equipaments o espais verds. 

1. Els terrenys situats al sòl urbà que segons el que 
disposa aquest Pla General es destinen a equi-
paments o espais verds, a la zona de renovació 
urbana en transformació d’ús (17), s’avaluaran, 
a efectes expropiatoris, tenint en compte l’edifi-
cabilitat que correspondria a aquests terrenys si 
haguessin estat qualificats com a edificables, se-
gons les condicions de volum i d’ús aplicables a la 
zona de la seva situació.

2. El cost d’aquestes expropiacions podrà ser reper-
cutit so bre els propietaris que resultin especial-
ment beneficiats per aquesta actuació urbanística, 
mitjançant la imposició de contribucions especials.

Capítol II
Sistemes generals de comunicació i 
les seves zones de protecció 

Secció 1a
Disposicions generals

Art. 173. Sistemes de comunicacions. 
1. El Pla General estableix les determinacions, en 

ge neral, sens perjudici de la seva ulterior previsió 
o desenvolupament en detall dels sistemes ge-
nerals de comunicació i dels entorns d’aquests 
sistemes, necessitats, per aquesta immediatesa, 
d’una regulació especial.

2. Els sistemes generals de comunicació són els se-
güents:

 a. sistema general portuari
 b. sistema general aeroportuari
 c. sistema general ferroviari
 d. sistema general viari
3. La zona marítimo-terrestre, incloent-hi la no direc-

tament relacionada amb l’objectiu de les comuni-
cacions, s’ordena, però, sota el règim de sistema 
general en atenció a la seva naturalesa i funció.

Art. 174. Espais de protecció de sistemes 
generals. 

1. Aquest Pla General delimita, entre els espais lliures 
afectats a la protecció de sistemes generals, el de 

comunicacions, com a sòl que per la seva imme-
diatesa al sis tema, i afectat pel conjunt de limita-
cions que hi tenen llur causa, no pot ser edificat. Si 
pel sistema general l’accés a la via pública d’una 
finca experimenta minva, se li procurarà un substi-
tutiu i, respecte als edificis ja existents, el seu pro-
pietari podrà realitzar obres de conservació i de 
millora d’acord amb la seva destinació.

2. Als espais de protecció vinculats al sistema viari 
és podran autoritzar, mitjançant la redacció d’un 
Pla Especial, gasolineres i estacions de servei. 
El Pla Especial haurà de fixar les condicions que 
garanteixin la compatibilitat de les instal·lacions 
autoritzades amb les servituds i limitacions de la 
protecció del sistema viari.

Secció 2a
Sistema general portuari (1)

Art. 175. Definició i règim. 3

1. El sistema general portuari regulat en aquesta 
secció és el constituït pel port de Bar celona i el seu 
entorn portuari i pels altres ports de l’àmbit metro-
polità definit a l’Article 1r d’aquestes Normes.

2. El règim dels espais portuaris i de la zona marí-
timo-terrestre, amb inclusió de les platges, s’ha 
d’ajustar al que disposa la legislació especial en la 
matèria.

3. Cal respectar, a més, tot el que, per raons urba-
nístiques i en exercici de la competència atribuïda 
per la Llei del sòl, estableixen aquestes Normes 
i els plans que desenvolupin les determinacions 
d’aquest Pla General.

Art. 176. Sectors al sistema portuari. 
1. Dins del sistema portuari es distingeixen els sec-

tors del port (1a), de l’entorn portuari (1b), i de la 
zona maríti mo-terrestre (1c).

2. El primer sector, o del port, inclou el sòl comprès 
dins l’àmbit de competència de la Junta del Port 
de Barcelona i l’existent entre la línia que deli-
mita la zona marítimo-terrestre i el límit interior 
del sector del port, sens perjudici de desplaça-
ment de l’esmentada línia, en proporció i lon-
gitud iguals que les que resultin dels terrenys que 
puguin guanyar-se al mar; el segon sector, o de 
l’entorn portuari, és l’àrea territorial immediata al 
port, delimitada al plànol b-2 a escala 1:5000; i 
el tercer sector, o de la zona marítimo-terrestre, 
que es podrà dividir en subsectors a l’efecte del 

3. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 209
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desenvolupament de l’ordenació, és el constituït 
pels terrenys atermenats per tal d’establir la línia 
exterior de separació d’aquesta zona, fins i tot 
pels enclavaments que s’hagin respectat com de 
propietat privada.

Art. 177. Usos del port. 
Dins l’àrea portuària, o espai delimitat com a port, s’ad-
meten els usos d’indústria i de magatzems, i els altres 
directament relacionats amb les funcions del port, pel 
que fa al transport, emmagatzematge i distribució.

Art. 178. Entorn portuari. 
1. L’entorn portuari es destina a la ubicació d’activi-

tats relacionades amb el port.
2. A l’entorn portuari s’admeten els usos industrials 

d’oficines i de comerç immediatament relacionats 
amb l’activitat portuària; s’exclou qualsevol altre 
ús diferent de l’anterior.

3. Per a l’ordenat desenvolupament de l’entorn por-
tuari s’elaborarà, conjuntament amb el port, un Pla 
Especial on es previngui, simultàniament, l’orde-
nació del port i la del seu entorn, i es precisi tant 
l’organització del port com la localització de les 
activitats industrials complementàries que tinguin 
cabuda a l’entorn. Aquest Pla Especial, fixarà el 
règim urbanístic de l’entorn portuari i assegurarà a 
les indústries que hi són ubicades el correcte accés 
des del port i des d’altres vies de comunicació.

Art. 179. Condicions d’edificació. 
El Pla Especial fixarà les condicions d’edificació de 
conformitat amb les determinacions següents:
a. edificabilitat zonal o bruta: 0,70 m2 sostre/m2 sòl
b. ocupació màxima sobre parcel·la de les delimi-

tades pel pla especial, 70 per 100.

Art. 180. Limitacions urbanístiques. 
1. A la zona marítimo -terrestre, incloent-hi als encla-

vaments privats a què es refereix l’art. 4t de la Llei 
28/1969, a més de les limitacions establertes a la 
Llei esmentada, regiran les que per raons urbanís-
tiques s’imposin en virtut d’aquest Pla Ge neral.

2. No es podran realitzar en aquesta zona obres o 
instal·lacions per a usos d’habitatge, residencial, 
d’oficines, sanitari, industrial o cultural. S’admeten 
els usos recreatius i esportius i els comercials di-
rectament relacionats amb el servei o la utilització 
del mar o de les platges.

3. Al sector portuari i per a l’entorn portuari les lli-
cències que s’atorguen s’hauran d’ajustar a les 
determinacions del pla especial. Mentre aquest 

no s’aprovi, només s’admetrà l’atorgament de 
llicències per a l’ampliació o reforma d’indústries 
en funcionament en edificis existents sempre que 
el volum de les ampliacions no ultrapassi el cin-
quanta per cent de l’existent.

Art. 181. Condicions d’edificació a la franja 
immediata a la zona marítimo‑terrestre. 

1. Al sòl urbanitzable i al no urbanitzable immediat a 
la zona marítimo-terrestre, en una franja delimitada 
pel corresponent pla parcial, per una línia paral·lela 
a la línia exterior o de terra d’aquella zona, i a una 
distància de 150 m. com a mínim, no es perme-
tran edificacions o instal·lacions per a habitatges 
(unifamiliars, plurifamiliars o apartaments), hotels, 
motels, aparthotels i similars, oficines ni indústria.

2. Les edificacions per als usos permesos, al sòl ur-
banitzable que s’ordeni mitjançant un Pla Parcial, 
es regiran per les disposicions incloses a les con-
dicions d’edificació aplicables a la zona.

3. Al sòl urbà, adjacent a la zona marítimo-terrestre, 
destinat a l’edificació, regirà el que disposi la seva 
ordenació específica. Les condicions d’edificació 
als terrenys destinats a sistemes generals o a 
equipaments són les establertes per al sistema o 
equipament de què es tracti, malgrat que s’ubiqui 
dins la franja que diu el número 1 d’aquest article.

Art. 182. Necessitat de llicència municipal. 
1. L’atorgament de concessió demanial no és sufi-

cient perquè es puguin portar a terme les instal-
lacions, obres o usos permesos al port, a l’entorn 
portuari i la zona marítimo-te rrestre. Es neces-
sitarà a més de la concessió o de l’autorització 
esta tal, quan faci al cas, la llicència mu nicipal.

2. Al tràmit d’informe que regula l’article 10 de la Llei 
28/1969, de 26 d’abril, respecte a les conces-
sions en zona marítimo-terrestre, els ajuntaments 
interessats o la Corporació Metropolitana podran 
oposar-se a l’atorgament de les concessions que 
impliquin un ús o una edificació contrària a tot el 
previst en aquest Pla General o als que s’aprovin 
en desenvolupament seu.

Art. 183. Defensa del medi ambient. 
1. En el procediment d’atorgament de la llicència 

municipal s’hauran d’incorporar els informes ne-
cessaris per conèixer la influència de l’activitat 
sobre el medi ambient.

2. La llicència es condicionarà a l’adopció de les 
mesures que assegurin la qualitat ambiental dels 
nuclis urbans compresos dins l’àrea d’influència 
de l’activitat i la preservació d’aquesta qualitat i 
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de les zones immediates agrícoles, turístiques o 
costaneres, respecte als efectes nocius de fums, 
olors i qualssevol altres elements deterioradors 
del medi ambient. També es condicionarà la lli-
cència, quan sigui el cas, a l’adopció de mesures 
que evitin els abocaments directes d’aigües resi-
duals al mar.

Art. 184. Plans Especials. 
1. En desenvolupament de les previsions contin-

gudes en aquest Pla General, s’hauran de re-
dactar Plans Especials per a cadascun dels sub-
sectors del litoral per tal d’ordenar-ne els usos i 
d’establir, si escau, el règim de les instal·lacions i 
edificacions.

2. Els Plans Especials d’ordenació a la zona 
marítimo-te     rrestre, a més d’ajustar-se a les pre-
visions establertes a la Llei 28/1969, atendran 
els condicionaments urbanístics del sector i els 
derivats del règim urbanístic de les zones li-
mítrofes.

Art. 185. Ports esportius. 
1. El règim dels ports esportius és l’establert a la Llei 

55/1969, de 26 d’abril, i a les previsions contin-
gudes als plans especials pel que fa a la ubicació i 
a l’ordenació ur banística del port, que s’hauran de 
formar en tot cas.

2. L’atorgament de la concessió de ports esportius 
no eximeix de l’obligació d’obtenir-ne la llicència 
municipal, en els supòsits previstos a les Normes 
presents, com a tècnica de control per vetllar pel 
compliment del planejament metropolità. El con-
cessionari ha de sol·licitar llicència munici pal, i si 
el projecte d’obres que haurà presentat s’ajusta al 
planejament, quant a ubicació i ordenació urbana, 
s’atorgarà la llicència.

Secció 3a
Sistema general aeroportuari (2)

Art. 186. Definició. 4

1. El sistema aeroportuari comprèn el conjunt de 
l’aeròdrom o l’aeroport de Barcelona i la seva 
zona de servei. L’àrea circumdant a l’aeroport, 
constituïda pel territori sotmès a les servituds aè-
ries o zona subperifèrica de l’aeroport, està sub-
jecta a allò disposat a la legislació especial en la 
matèria i a l’establert en aquesta secció.

2. La delimitació de la zona immediata al conjunt de 
l’aeroport i de la seva àrea de servei, sotmesa a les 
condicions urbanístiques establertes en aquesta 

secció, sens perjudici de l’estatut de limitacions 
per raons aeronàutiques, és la reflectida al plànol 
b-2, a escala 1:5000.

Art. 187. Condicions d’edificació. 5

Al sòl exterior a l’aeroport i la seva zona de servei, re-
giran les condicions d’edificació següents, sens perju-
dici de respectar, a més, les limitacions aeronàutiques:

 Condició 1a: Tipus d’ordenació: en aquesta zona 
és el d’edificació aïllada.

 Condició 2a: Alçada màxima d’edificació per-
mesa: és la de 10,50 m.

 Condició 3a: Parcel·la: la superfície mínima, per a 
qualsevol dels usos permesos serà la de 2000 m2 
i la longitud mínima de façana la de 30 m. mesu-
rats en l’alineació a la via pública a què doni front.

 Condició 4a: Ocupació màxima: la de parcel·la 
amb edificacions o instal·lacions serà del 40 per 
100 de la superfície total de la parcel·la.

 Condició 5a: Separacions mínimes: entre edificis 
i límits de parcel·la seran les següents:

 a. Del frontal a via pública: 10 m. si l’amplada de 
la via pública primària o secundària i la seva àrea 
de protecció, és igual o superior a 60 m.; 15 m. 
si aquesta amplada és in ferior a 60 m. La mínima 
separació entre edificació i frontal a via pública, 
quan no es tracti de frontal a vies primàries o se-
cundàries, serà de 8 m.

 b. A límit lateral: La mínima separació lateral 
entre l’edificació i la projecció de les volades, i els 
límits de parcel·la, serà de 3 m.

 c. Al fons: La mínima distància al fons de parcel·la 
serà de 3 m.

 Els espais lliures resultants de la separació entre 
edificació i via pública es podran destinar a esta-
cionament, àrees de càrrega fora de la calçada i 
magatzematge a l’aire lliure, sempre que no des-
torbin l’accés a la via pública i es respecti l’orde-
nació quant a aquests accessos.

Art. 188. Condicions d’ús. 6

1. A la zona exterior a l’aeroport i a la seva àrea de 
servei, no sols estan permesos els usos actuals 
a l’aire lliure com són l’agrícola, el forestal, el de 
jardins botànics, el d’hivernacles, el de factories 
de piscicultura, i l’ esportiu no construït, sinó 
que a més es mantenen les afectacions a ser-
veis tècnics d’interès públic (com les plantes de 
depuració i tractaments d’aigües; estacions de 
bombament, dipòsits i parcs mòbils, subesta-
cions d’energia elèctrica i similars) i la seva millora 
i ampliació.
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2. A les edificacions d’aquesta zona s’admeten, a 
més dels usos permesos al sòl no urbanitzable:

 a. Hotels, motels, restaurants i cafeteries, bars i 
similars al servei dels usuaris de l’aeroport.

 b. Estacions de servei de carretera (subministra-
ment de ga solina o altres subministraments relaci-
onats amb els vehicles).

3. També s’admeten en aquesta zona estacions 
terminals de taxis, camions i autobusos, aparca-
ments i tots els usos relacionats amb l’aeroport i 
amb el seu servei, que permetin o subministrin als 
usuaris o al servei públic de l’aeroport una utilitat 
que hi estigui directament relacionada. 

Art. 189. Seguretat aeroportuària. 7

1. Els usos situats dins del sistema aeroportuari han 
de complir els requisits que sobre il·luminació, 
fums, ràdio, electrònica i altres són imposats per 
raons de la seguretat de la navegació aèria.

2. La llicència municipal no es concedirà sense que 
prèviament s’hagi obtingut l’autorització o l’informe, 
si escau, dels òrgans competents en matèria de 
protecció dels aeroports i de la navegació aèria.

Art. 190. Plans Parcials. 8

Per a la protecció del sòl urbanitzable comprès fora 
de l’aeroport, s’hauran d’elaborar Plans Parcials que, 
en atenció a les exigències de veïnatge de l’aeroport, 
estableixin altres límits d’alçada, a l’edificació o regulin 
restrictivament els usos permesos i, en general, re-
gulin el règim urbanístic del sòl, de l’edificació i dels 
usos, atès el sistema aeroportuari.

Secció 4a
Sistema general ferroviari (3)

Art. 191. Règim de limitacions. 
1. Sens perjudici de la competència estatal en ma-

tèria de ferrocarrils, aquest Pla General conté les 
determinacions que, des de la perspectiva de l’or-
denació urbana, s’han d’establir respecte al sòl 
afectat a aquest sistema i a l’entorn o espai sotmès 
a un règim de limitacions per raó d’aquest sistema.

2. La construcció i edificació i l’establiment d’instal·-
lacions i, si escau, els usos, al sòl immediat a les 
vies fèrries, estan subjectes a les limitacions que 
per raons de seguretat o de conservació de les 
vies s’estableixen a la legislació de policia de fer-
rocarrils.

Art. 192. Limitacions per raons urbanístiques. 
A més de les limitacions establertes per la legislació 
espe cial en matèria ferroviària respecte a edificacions, 
construccions, instal·lacions i usos, i sens perjudici 
d’aquestes, s’estableix per aquest Pla General, per 
raons d’ordenació urbana, la inedificabilitat en tota la 
franja confrontant per un o altre costat amb el ferro-
carril, en una amplada de vint metres comptats des 
de l’eix de la via fèrria més pròxima, llevat per a edificis 
o instal·lacions al servei directe de la xarxa ferroviària 
que requereixin, per exigències del servei ferroviari, 
una ubicació més pròxima a la via.

Art. 193. Aplicació de la limitació en àrees 
edificades. 

1. La inedificabilitat establerta a l’article anterior 
s’aplicarà sigui quina sigui la qualificació del sòl 
immediat al sistema ferroviari, fins i tot en aquelles 
àrees en què s’hagin realitzat edificacions dins de 
la franja de protecció defi nida a l’article prece-
dent.

2. No obstant això, al sòl urbà, qualsevol que sigui la 
seva zonificació, i sens perjudici de les operacions 
de reforma que es puguin realitzar, no hi regirà la 
limitació d’inedificabilitat a la franja de vint metres 
en els supòsits següents:

 a. Quan entre els solars i la via fèrria s’interposi un 
vial. En aquest cas l’edificació continuarà l’aline-
ació existent enfront d’aquest vial encara que se 
situï dins la franja de vint metres definida a l’article 
anterior.

 b. Quan dins la franja de 20 m. esmentada exis-
teixi una zona edificable donant front a un vial si-
tuat a major distància. En aquest cas es requerirà 
l’elaboració d’un pla especial o estudi de detall re-
ferit a illes completes per determinar la profunditat 
de la franja edificable i el límit de la zona lliure.

Art. 194. Plans Parcials de sectors immediats a 
les vies fèrries. 

1. Els Plans Parcials d’ordenació urbana correspo-
nents a sectors de sòl urbanitzable programat 
o no programat, immediats o travessats per les 
vies fèrries, han de re gular l’edificació i l’ús i or-
denar el sòl, respectant les limitacions imposades 
per la legislació especial ferroviària i per aquestes 
Normes.

2. Quan el veïnatge del ferrocarril no impedeixi, li-
miti o destorbi la destinació, en tota o en part, de 
la franja no edificable de vint metres d’amplada 
a espais verds o estacionaments, es podrà des-
tinar aquest sòl a aquesta finalitat, computant-lo a 
aquests efectes.

4 al 8 Veure modificació per als Municipis de El Prat de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà a la pàg. 382. 
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Art. 195. Tancament de les línies fèrries i dels 
passos a nivell. 

1. La transformació de sòl urbanitzable en sòl urbà, 
això és, les actuacions urbanístiques en sòl urba-
nitzable, tant al programat com al no programat, 
requerirà el tancament de les línies o l’establiment 
de mesures de seguretat adequades. El cost del 
tancament o de les mesures de seguretat es re-
putarà com a despesa d’urbanització, a càrrec del 
subjecte que hagi d’assumir el de les obres d’ur-
banització. No obstant això, en el sòl urbà el cost 
del tancament i de les mesures de seguretat serà 
assumit per l’organisme titular del ferrocarril.

2. La supressió dels passos a nivell, i la seva subs-
titució per uns altres a diferent nivell es regularà 
per la legislació específica en la matèria. Quan en 
virtut de les disposicions d’aquesta legislació, la 
supressió o substitució sigui per compte, en tot o 
en part, de l’administració pú blica titular de la car-
retera o del carrer i la major intensitat de circulació 
obeeixi a la urbanització del sector immediat a la 
via fèrria, el cost de la supressió o substitució es 
reputarà com a despesa d’urbanització, exigi ble 
a la persona o persones obligades a suportar les 
despeses d’urbanització.

Secció 5a
Sistema viari bàsic (5a)

Art. 196. Definició. 
1. La xarxa viària bàsica comprèn les instal·lacions 

i espais reservats per al sistema general viari, de 
caràcter fonamental per a l’àrea metropolitana de 
Barcelona amb la intenció de mantenir els ade-
quats nivells de mobilitat i d’accessibilitat entre les 
subàrees corresponents.

 2. El règim de la xarxa viària bàsica serà el que cor-
respongui, amb subjecció a la legislació vigent, 
segons es tracti de vies estatals, provincials o mu-
nicipals.

3. La xarxa viària secundària i local té per missió 
princi pal donar accés a les edificacions i enllaçar 
amb les vies bàsiques, i està constituïda per les 
vies no compreses a la xarxa bàsica, amb alinea-
cions i rasants definides pel planejament anterior 
que es conserva, o assenyalades al Pla General 
present o, com a desenvolupament d’aquest, en 
Plans Parcials, Especials o en Estudis de Detall 
que s’aprovin d’ara endavant.

4. Els grafismes que figuren als plànols b-2 (a escala 
1:5000), dins dels límits zonals reservats per a la 
xarxa viària bàsica, són esquemes orientatius del 

funcionament dels enllaços, calçades, passos a 
distint nivell i altres elements anàlegs, amb la fina-
litat de reservar terreny suficient per a l’execució 
dels projectes que es redactin i s’aprovin poste-
riorment i, si escau, els sobrants que no s’utilitzin 
a tals efectes es destinaran, en fases intermèdies 
d’execució, a espais lliures de protecció o verd.

Art. 197. Tipus de vies. 
1. Sens perjudici del que disposa l’article següent, 

aquest Pla General estableix els tipus de vies se-
güents:

 a. Autopistes urbanes, que es regiran, en tot cas, 
per la Llei 51/1974, de 19 de desembre.

 b. Distribuïdors bàsics: vies de trànsit intens que 
han de permetre una especialització elevada dels 
seus fluxos i alts nivells de servei, i comprenen les 
autovies, les carreteres estatals, tant nacionals 
com comarcals, i les grans artèries de l’àmbit me-
tropolità de Barcelona.

 c. Artèries urbanes: vies urbanes d’interès me-
tropolità, fonamentals per a l’estructura urbana, 
d’acord amb la seva posició, de les activitats que 
localitzen i dels sectors urbans que relacionen.

 d. Vies cíviques: vies urbanes d’interès municipal i 
d’especial caràcter cívic com a suport d’activitats 
i de relacions ciutadanes, de preferent significació 
per a vianants i regulació especial de la circulació i 
aparcament. 

 e. Vies de la xarxa local: les altres vies no enume-
rades.

2. Els tipus de vies a) i b) del paràgraf anterior consti-
tueixen la xarxa viària bàsica primària. Les artèries 
urbanes de l’apartat c) del paràgraf esmentat in-
tegren la xarxa viària bàsica secundària, i les cívi-
ques, la xarxa viària bàsica cívica.

3. La delimitació de la xarxa viària bàsica es fa als 
plànols b-1, a escala 1:10.000 i als plànols b-2, a 
escala 1:5.000, i hi ha representada la xarxa viària 
bàsica, i també algunes de les vies locals que exi-
geixen reserva de sòls fins ara edi ficables.

Art. 198. Règim de les vies públiques i del seu 
entorn. 

1. A la projecció, construcció, conservació, finança-
ment, ús i explotació de les carreteres (autopistes, 
autovies i carreteres) cal observar les disposicions 
de la Llei 51/1974, de 19 de desembre.

2. D’acord amb el que disposa la Llei 51/1974, no 
tindran la consideració de carreteres:

 a. les vies que componen la xarxa interior de co-
municacions municipals

 b. els camins de servei dels quals siguin titulars 
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l’Estat, les seves entitats autònomes, les entitats 
locals i totes les altres persones de dret públic

 c. els camins construïts per les persones privades 
amb finalitat anàloga a la dels camins de servei.

3. Les travesseres i les xarxes arterials de les pobla-
cions incloses a l’àmbit metropolità, es regiran per 
les disposicions del títol IV i per les altres contin-
gudes a la Llei 51/1974, en el que hi resulti aplicable.

4. Les condicions que regulen l’entorn de les vies, 
quan aquestes queden sotmeses a la Llei 51/1974, 
es regeixen per les disposicions d’aquesta sobre li-
mitacions de la propietat, als seus articles 32 a 40, 
ambdós inclosos, i sobre l’entorn de les altres classes 
de vies públiques s’aplicaran, si escau, les correspo-
nents disposicions urbanístiques o especials.

5. Per raons urbanístiques, els Plans Parcials situaran 
les línies d’edificació, amb independència de les 
servituds previstes a la Llei de carreteres, a distàn-
cies iguals o majors que les establertes en aquest 
Pla General com a límits que defineixen la xarxa 
general bàsica.

Art. 199. Àrees suplementàries de protecció 
d’encreuaments. 

1. Als encreuaments entre dues vies de la xarxa 
bàsica que no siguin estatals o provincials, l’edi-
ficació de nova planta no podrà envair l’àrea su-
plementària de protecció d’encreuaments definida 
en cada cantonada per les alineacions oficials de 
les vies i per la corda que uneix els punts de tan-
gència d’una circumferència de 8 m. de radi. Això 
no obstant, quan una de les vies tingui una am-
plada inferior a 10 m., el radi de la circumferència 
es podrà reduir a 6 m.

2. Als Plans Parcials o Especials o, si és el cas, als 
Estudis de Detall caldrà precisar la forma dels 
xamfrans i, excepte raons justificades en contra, 
als encreuament situats dins de sectors d’illes 
regulars o sensiblement rectangulars, les canto-
nades s’han de resoldre, obligatòriament, amb 
xamfrà de 45º, respectant l’àrea suplementària de 
protecció.

3. Les àrees de protecció d’encreuaments, tenen la 
consideració d’espais no edificables integrants del 
sistema viari i compreses dins dels percentatges 
de sòl per a vials de la zona.

4. Els xamfrans a què fa referència el número 2 
d’aquest article, tenen la consideració d’alinea-
cions de l’edificació. L’edificació de nova planta 
s’haurà d’ajustar a les cantonades en forma de 
xamfrà respectant les àrees suplementàries en els 
casos de demolició i nova construcció de l’edifi-
cació existent.

Capítol III
Sistema general d’espais lliures

Secció 1a
Disposicions generals

Art. 200. Sistema d’espais lliures. 
1. Els espais lliures que formen part de l’estructura 

general i orgànica del territori ordenat per aquest 
Pla General són:

 a. els parcs urbans.
 b. els parcs forestals.
2. Els parcs urbans regulats en aquest capítol s’or-

denen com a sistema general. Es diferencien dels 
jardins urbans pel caràcter més local d’aquests. Els 
parcs forestals, com a diferents que són de les àrees 
forestals, preservades del procés urbà, participen de 
la naturalesa i del règim general dels parcs urbans.

Art. 201. Espais lliures vinculats a la protecció de 
sistemes. 

1. Els sòls immediats als sistemes de comunicacions 
i els compresos dins d’àrees de protecció de ser-
veis tècnics (com les línies d’energia elèctrica) o 
d’uns altres serveis (com els cementiris), i els sòls 
que per la seva proximitat a cursos hidrogràfics 
o per les seves característiques topogràfiques, 
hagin de preservar-se de l’edificació i sotmetre’s, 
per exigències de l’ordenació, al règim d’espais 
lliures, estan dibuixats als plànols b-2 a escala 
1:5.000, amb la identificació (9).

2. La seva destinació és constituir reserves de sòl per a 
la protecció, implantació o servituds imposades per 
les normes i lleis vigents sobre els sistemes respec-
tius. L’ús d’aquests espais és el propi dels espais 
verds no edificables, no obstant això, a l’esmentat 
sòl es podran admetre, mitjançant un pla especial i 
sense menystenir les limitacions i servituds derivades 
del sistema general, aquells usos i activitats d’utilitat 
pública o interès social que, pel seu caràcter, puguin 
emplaçar-se prop del sistema respectiu. El pla es-
pecial, haurà de fixar les condicions que garanteixin 
la compatibilitat i subordinació de les instal·lacions 
autoritzades, amb les necessitats i limitacions deri-
vades del sistema general corresponent.

Secció 2a
Parcs urbans (6)

Art. 202. Definició. 
1. Són parcs urbans els sòls destinats a espais verds 

de gran superfície (superior a 12.000 m2).
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2. El Pla destina a parcs i jardins urbans els actuals 
de fet i de dret (6a) i els que, per exigències de la 
qualitat de l’ordenació, es preveuen al servei d’un 
o diversos municipis (6b) o amb abast metropolità 
(6c).

3. Diferents dels parcs urbans són els jardins urbans, 
de menor superfície i d’interès local. Pertanyen 
també al sis tema d’espais lliures les places, els 
passeigs, les rambles, i els miradors públics que 
es diferencien dels parcs i jardins per la sistematit-
zació del seu disseny i per la funcionalitat pròpia.

Art. 203. Usos permesos. 
A les àrees de parc urbà, sense perdre, en cap cas, la 
naturalesa de domini públic, només s’hi admeten els 
usos públics i els usos col·lectius que estiguin especi-
alment previstos al pla especial que s’aprovi a aquest 
efecte i que respectin, en tot cas, les condicions se-
güents:
1. Les edificacions no han d’ultrapassar l’ocupació 

del 5 per 100 de la superfície del parc en servei al 
moment en què es projectin.

2. L’alçada màxima de les instal·lacions o edifica-
cions serà de 10 m. S’admetrà un cos singular 
fins a 15 m., sempre que es garanteixi la insolació 
de les àrees enjardinades i de repòs.

Art. 204. Terrenys de propietat privada. 
1. Els terrenys de particulars que segons aquest Pla 

es qualifiquen de parcs urbans o constitueixen en-
clavaments en parcs de domini públic, estan sot-
mesos a la legislació espe cífica forestal i al que es-
tableix aquest Pla, amb l’objecte d’assegurar-los 
la destinació en l’ordenació.

2. L’Administració municipal, o si fa al cas, la 
metropoli tana, amb títol legitimador en aquest Pla, 
podran expropiar aquests terrenys per tal de sot-
metre’ls, pel que fa a la titularitat i destinació, al 
règim de domini públic.

Secció 3a
Parcs forestals (27), (28) i (29)

Art. 205. Règim aplicable. 
1. Els parcs forestals ordenats en aquest Pla General 

com a espais lliures o verds, a més d’estar sot-
mesos a la legislació específica sobre defensa i 
conservació de masses forestals i al que estableix 
la legislació urbanística respecte a zones verdes, 
queden subjectes a aquestes Normes.

2. Els parcs forestals compresos en aquesta qualifi-
cació són els següents:

 a. Parcs forestals que cal conservar en àrees de 
bosc existent (27).

 b. Parcs forestals que cal repoblar en àrees que 
antigament foren boscos o susceptibles de con-
vertir-s’hi (28).

 c. Parcs forestals que hagin de ser protegits com 
a reserva natural (29).

Art. 206. Titularitat i afectació a parc forestal. 
La destinació de terrenys, en virtut d’aquest Pla, a 
parcs forestals no requereix necessàriament la ti-
tularitat pú blica. Les finques de propietat particular 
que, segons aquest planejament es qualifiquin com a 
parcs forestals, o constitueixin enclavaments en parcs 
de titularitat pública, podran ser expropiades actuant 
aquest Pla com a títol legi ti mador de l’expropiació. 
Prèviament, caldrà la formulació d’una relació de pro-
pietaris i la descripció de béns i drets, que haurà de 
ser aprovada per l’organisme expropiant després de 
l’obertura d’un període d’informació pública per un 
termini de quinze dies, d’acord amb el que disposa 
l’article 135 de la Llei del sòl.

Art. 207. Protecció del parc forestal. 
1. Els terrenys integrants dels parcs forestals no 

podran ser dedicats a usos, aprofitaments o uti-
litzacions que impliquin transformació de la seva 
destinació al Pla.

2. A més a més de la intervenció atribuïda a l’Ad-
ministració forestal, la Corporació Metropolitana i 
els ajuntaments hauran de vetllar per impedir que, 
amb el pretext de l’obertura de vies forestals, tala 
d’arbres o altres operacions, es realitzin aprofita-
ments que comportin un atemptat al caràcter dels 
parcs forestals.

Art. 208. Plans Especials. 
En desenvolupament de les previsions contingudes en 
aquest Pla General, s’elaboraran Plans Especials per a 
cadascun dels parcs forestals, als quals es regularan, 
amb subjecció al Pla General, els diferents aspectes 
del règim dels parcs com a espais verds. Aquests 
plans especials no seran necessaris quan es tracti 
d’edificacions al servei directe de la conservació del 
parc forestal o quan aquest sigui de titularitat pública.

Art. 209. Reserva natural. 
Als parcs forestals que hagin de ser protegits com a 
reserva natural no es permetran més usos i edificacions 
que els adscrits a la protecció i conservació del parc i 
els relacionats directament amb l’activitat cien tífica jus-
tificativa de la qualificació de reserva natural com és 
la conservació de la flora, de la fauna i d’altres valors.
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Art. 210. Condicions d’utilització. 
1. No s’atorgaran llicències d’edificació o d’ús del sòl 

en terrenys qualificats com a parcs forestals fins 
que s’aprovi el Pla Especial corresponent.

2. La utilització prevista al Pla Especial haurà de 
respec tar, sempre, les condicions següents:

 1a. Es prohibiran les activitats que directament o 
indirectament puguin produir la destrucció, el de-
teriorament o la desfiguració de les espècies fo-
restals existents.

 2a. L’aprofitament forestal s’ha de portar a terme 
de ma nera compatible amb la conservació dels 
valors naturals que moti ven la qualificació urbanís-
tica.

 3a. Als llocs que es delimitin al Pla Especial, podrà 
autoritzar-se l’edificació per a usos recreatius o 
culturals, en finques que comptin, com a mínim, 
amb una superfície de 100.000 m2, sense que 
l’edificació, incloses les construccions auxiliars 
i les instal·lacions, depassi el 0,5 per 100 de la 
parcel·la, ni el volum edificable superi el metre 
cúbic per cada 30 m2 sòl.

3. El Pla Especial ha de contenir mesures adients per 
a fo mentar el gaudi públic dels terrenys qualificats 
de parc fo restal.

Capítol IV
Equipaments comunitaris i serveis 
tècnics metropolitans

Secció 1a
Disposicions generals

Art. 211. Contingut d’aquest capítol. 
1. El Pla General des tina a equipaments comunitaris 

els sòls representats als plànols b-2 i b-3 a es-
cala 1:5.000 i 1:10.000, respectivament, i s’indi-
quen amb les referències 7a, 7b i 7c els previstos 
als plans anteriors que es respecten de confor-
mitat amb el que disposa l’article 167 d’aquestes 
Normes, i els que es qualifiquin com a tals als 
futurs plans parcials i especials en desenvolupa-
ment del present Pla Ge neral. La referència 7a, 
representa els equipaments públics existents i els 
privats. La referència 7b, els reservats preferent-
ment per a equipaments de nova creació i d’in-
terès municipal; i la referència 7c, els reservats 
per a equipaments comunitaris existents i de nova 
creació d’interès metropolità, amb les excepcions 
establertes als articles 213 i 214.

2. Per la seva finalitat, es comprenen també a la re-

gulació continguda en aquest capítol els cementiris 
comarcals (25) i els espais reservats a instal·lacions 
de serveis tècnics metropolitans (4). Així mateix, pel 
motiu de la seva destinació final, es regulen com a 
equipaments públics els sòls qualificats de reno-
vació urbana en transformació d’ús (17-7), sens 
perjudici de la normativa transitòria assignada a 
aquests pels articles 367 i 368 d’aquestes Normes.

Secció 2a
Equipaments comunitaris (7)

Art. 212. Tipus d’equipaments comunitaris. 
1. Els sòls destinats a equipaments comunitaris amb 

les edificacions, instal·lacions i altres accessions o 
serveis sobre aquests sòls, es classifiquen en els 
tipus següents:

 a. Equipaments docents. Centres docents, pú-
blics o privats, i annexos esportius.

 b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres 
sanitaris assistencials i geriàtrics, públics o privats, 
d’interès públic, social o comunitari, i cementiris.

 c. Equipaments culturals i religiosos. Temples, 
centres re ligiosos, centres o instal·lacions per a 
congressos, exposicions, sales de reunions, d’in-
terès públic, social o comunitari i annexos espor-
tius i recreatius.

 d. Equipaments esportius i recreatius. Edificacions 
i instal·lacions esportives; campaments; centres 
d’esbarjo o d’expansió; balnearis i establiments 
de banys i d’altres turístics no residencials, d’in-
terès públic, social o comunitari; i serveis annexes.

 e. Equipaments de proveïment i subministra-
ments. Escorxadors, mercats i altres centres de 
proveïment, sempre de titularitat pública, encara 
que de possible gestió priva da, i àrees de servei.

 f. Equipaments tècnics administratius i de segu-
retat. Cen tres o edificis per a serveis de l’Admi-
nistració pública, serveis de seguretat o militars i 
d’altres d’interès públic.

2. Els sòls per a equipaments comunitaris són els re-
presentats als plànols b-2 i b-3, a escala 1:5000 
i 1:10.000, amb els nú meros d’identificació 7-a, 
7-b i 7-c. El número 7-a repre senta els equipa-
ments existents o en execució o amb llicència; el 
número 7-b, els sòls reservats per a equipaments 
de nova creació i àmbit local; i, el número 7-c 
s’assignarà als sòls per a equipaments de nova 
creació d’interès supralocal o metropolità.

Art. 213. Destinació dels equipaments actuals. 
1. Els equipaments qualificats com a tals i ja exis-
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tents o que estiguin en execució, anteriors al Pla 
Comarcal de 1953 o realitzats de conformitat amb 
aquest i amb els Plans Parcials del seu desenvolu-
pament, quedaran afectats al mateix tipus d’equi-
pament existent o previst, segons la classificació 
de l’article anterior.

2. La mutació del tipus d’algun dels equipaments 
esmentats es farà d’acord amb el que disposa 
l’article següent pel que fa a la modificació relativa 
als nous equipaments.

Art. 214. Determinació de l’emplaçament de nous 
equipaments. 

1. En el termini de dos anys, a comptar des de 
l’aprovació d’aquest Pla General, la Corporació 
Metropolitana elaborarà un o diversos Plans Es-
pecials, per a la seva aprovació defi nitiva per 
l’organisme competent, als quals es determinarà 
de manera detallada el tipus d’equipament a què 
s’afecta cada parcel·la reservada genèricament a 
aquesta finalitat.

2. Als esmentats Plans Especials, que podran ser 
per sectors de l’Administració o per termes mu-
nicipals o subàrees del territori metropolità, es 
tindran en compte els programes d’actuació en 
obres i serveis dels diferents departaments de 
l’Administració central o de qualsevol altra Admi-
nistració pública, territorial o funcional, i així mateix 
la col·laboració dels particulars.

3. En el cas que els esmentats Plans Especials no 
esgotessin la determinació de tipus d’equipa-
ments en tots els sòls que estiguin qualificats amb 
aquesta destinació, podrà fer-se l’esmentada de-
terminació posteriorment en un altre o uns altres 
Plans Especials.

4. La mutació de la destinació del sòl, del tipus ini-
cialment determinat per a aquest a un altre tipus 
d’equipament comprès en lletra o epígraf diferent 
de l’article 212, requerirà la seva nova afectació al 
Pla Especial.

5. La determinació del tipus d’equipament a què 
queda afectat un immoble (terreny o edifici) pel Pla 
Especial corresponent, en legitima l’expropiació 
per l’Administració pública actuant, de confor-
mitat amb l’article 65-3 de la Llei del sòl.

6. Quan un equipament no sigui necessari i el sòl no 
s’afecti a un altre tipus d’equipament comunitari, 
l’esmentat sòl haurà de ser destinat a parc o jardí 
públic.

Art. 215. Desenvolupament de les previsions 
sobre equipaments comunitaris. 

La concreció del tipus d’equipament o la mutació del 

que ja hagi estat concretat s’efectuarà d’acord amb 
el que segueix:
1r. El procediment s’incoarà a instància de part o a 

proposta de qualsevol departament ministerial, 
d’algun dels ajuntaments integrats a l’Entitat Me-
tropolitana o per decisió d’aquesta.

2n. S’elaborarà un Pla Especial integrat, com a mínim, 
pels documents següents:

 a.	 Memòria que justifiqui la necessitat o conve-
niència de la concreció o mutació, la seva co-
herència amb el Pla General i la incidència en la 
dotació d’equipaments.

 b. Plànols d’informació i de situació o emplaça-
ment.

 c. Si escau, estudi econòmic sobre les variacions 
que en aquest aspecte s’introdueixin.

3r. El Pla Especial se sotmetrà a informació pública 
pel termini d’un mes, i s’atorgarà audiència a la 
corporació lo cal afectada. Se citarà els propietaris 
afectats individualment per a la informació pública. 
Decidides les reclamacions, si n’hi hagués, l’òrgan 
competent atorgarà l’aprovació definitiva.

Art. 216. Preferència de titularitat pública 
d’equipament.

1. Durant el termini de dos anys, establert a l’article 
214, tots els sòls qualificats per a equipaments 
s’entendran reservats, amb la finalitat de facilitar 
la millor elaboració dels plans especials per a la 
seva possible i preferent adquisició per l’adminis-
tració actuant per qualsevol títol jurídic, inclòs el 
de cessió obligatòria segons la Llei, en els casos 
que sigui procedent.

2. Durant el mateix termini, es consideraran aquests 
terrenys com a no edificables pels propietaris, 
llevat que, a proposta prèvia de l’ajuntament res-
pectiu, la Corporació Metropolitana els atorgui 
autorització per a algun tipus d’equipaments 
susceptibles de titularitat privada, si s’afavoreix o 
avança l’objectiu social proposat i no es perjudi-
quen els programes d’actuació de les entitats in-
teressades. Aquesta autorització serà concedida, 
en tot cas, si es tracta d’ampliació o d’instal·lació 
complementària d’un equipament ja existent i els 
terrenys tenen la qualificació de destinació a equi-
paments. Aquesta regla serà també d’aplicació 
durant el temps considerat al paràgraf següent, 
sempre que els esmentats terrenys no hagin estat 
destinats concretament a un equipament de titu-
laritat pública.

3. Aprovat el Pla Especial que determini l’afectació 
a un tipus d’equipament o, si no n’hi ha, als tres 
anys de l’aprovació d’aquest Pla General Metro-
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polità, el propietari podrà requerir l’Administració 
perquè li adquireixi l’immoble per expropiació i, un 
cop transcorregut un any sense que s’hagi con-
sumat el fet, quedarà lliure per a la construcció 
o instal·lació de qualsevol equipament que per 
la seva naturalesa, sigui susceptible de titularitat 
privada; però no tindrà aquest dret si el pla es-
pecial hagués concretat la destinació del terreny 
a un equipament de titularitat pública. En aquest 
supòsit i en tots els que el temps d’edificabilitat 
privada ho justifiqui des del principi, els seus pro-
pietaris podran acollir-se al que disposa l’article 69 
de la Llei del Sòl.

 
Art. 217. Condicions d’edificació. 
1. L’edificació a les àrees d’equipament s’han 

d’ajustar a les necessitats funcionals dels diferents 
equipaments, al paisatge i a les condicions am-
bientals, que haurà de respec tar, i a la integració 
al sector on s’ubiquin. Amb aquesta finalitat, cal 
determinar les diferents condicions urbanístiques 
en un Pla Especial.

2. Quan falti el pla especial, s’han d’observar les 
condicions següents:

 a. Al sòl urbà, per a tot tipus d’equipaments ha de 
regir el tipus d’ordenació de la zona on se situa 
l’equipament o, si escau, de la zona contigua, i 
s’han de respectar les condicions d’edificació vi-
gents.

 b. En sòl urbanitzable i només per als equipa-
ments de titularitat pública han de regir les condi-
cions següents:

 Tipus d’ordenació. Edificació aïllada.
 Altura màxima. 12 m. que podrà depassar-se 

quan es justifiqui per les característiques i finalitats 
de l’equipament, fins un màxim de 18 m.

 Ocupació màxima en planta baixa. 60 per 100.
 Intensitat d’edificació neta.	1 m2 sostre/m2 sòl.
 Forma i distribució de l’edificació. La forma i 

distribució dels cossos de l’edificació hauran de 
permetre la sistematització d’espais de l’interior 
dels solars per a jardins i patis.

3. Els locals destinats a espectacles públics, sales 
de festes i similars no podran ésser confrontants 
amb edificis d’ús religiós, cultural o sanitari, si no 
n’hi ha una separació mínima de 14 m.

Secció 3a
Cementiris comarcals (25)

Art. 218. Definició. 
Com a diferents dels cementiris ordinaris, s’ordenen 

en aquest Pla, en general, els grans cementiris co-
marcals, integrats per un conjunt de cementiris en 
àrees amb predomini de la vegetació arbòria, sobre 
les construccions i les instal·lacions.

Art. 219. Pla Especial. 
El desenvolupament de les previsions d’aquest Pla 
General sobre grans cementiris comarcals es re-
alitzarà mitjançant plans especials, que tindran en 
compte l’ordenació de les àrees específiques del ce-
mentiri i la dels seus encontorns a fi d’assegurar-ne la 
protecció i la relació amb les zones contigües.

Secció 4a
Serveis tècnics metropolitans (4)

Art. 220. Finalitat de l’ordenació. 
1. El Pla General conté l’ordenació de les infrastruc-

tures dels serveis tècnics (d’electricitat, de prove-
ïment d’aigües, de gas i d’altres), i amb aquesta 
finalitat i la dels serveis complementaris (com són 
les estacions depurado res d’aigües, terminals de 
clavegueram i d’altres), estableix les reserves de 
sòl necessàries i les de protecció. En aquestes re-
serves de sòl s’han d’incloure també les referents 
a abocadors i instal·lacions de tractament i d’eli-
minació d’escombraries.

2. Els espais lliures d’edificació que constitueixin 
l’entorn d’aquests serveis, s’han de considerar 
com a espais lliures verds.

Art. 221. Reserves de sòl. 
1. Els espais reservats per a la infrastructura dels 

serveis d’electricitat, de proveïment d’aigua. 
d’estacions depurado res d’aigües, i terminals de 
clavegueram, de serveis de telecomunicació, de 
parcs de ma terial de neteja i maquinària adscrita 
als serveis públics; i les terminals de transport de 
superfície i aparcament d’àmbit general, són els 
representats als plànols b-2 i b-4 a escala 1:5.000 
i 1:25.000 respectivament.

2. El desenvolupament dels serveis d’infrastructura 
a què es refereix aquest article i la destinació de 
les reserves de sòl necessàries per als serveis 
tècnics metropolitans es concretaran per la Cor-
poració Metropolitana de Barcelona, d’acord amb 
els organismes pertinents, mitjançant la redacció 
de plans especials que fixin la situació, traçat i ca-
racterístiques dels seus elements.

3. Els Plans Especials que desenvolupin els serveis 
tècnics hauran de justificar la determinació del 
tipus del servei al qual es destinen els sòls qua-
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lificats, analitzant la capacitat i suficiència de les 
reserves efectuades per aquest Pla General i, si 
és del cas, la necessitat d’ampliar-les. Aquestes 
operacions d’increment de les reserves de sòl per 
a serveis tècnics, es troben compreses als serveis 
d’interès públic definits a l’article 17 d’aquestes 
Normes i podran realitzar-se mitjançant l’apro-
vació del pla especial, sense que es requereixi 
modificar el Pla General prèviament o simultània.

4. Els Plans Especials es podran referir a la deter-
minació del tipus de servei tècnic al qual és des-
tinada cada unitat de sòl, com també referir-se 
de manera temàtica a un servei determinat o, si 
escau, a un àmbit territorial concret.
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TÍTOL IV
REGLAMENTACIÓ DETALLADA 
DEL SÒL URBÀ

Capítol I
Disposicions generals

Art. 222. Aplicació de les Normes d’aquest Títol. 
1. Aquest títol conté la reglamentació detallada de 

l’ús i edificació en sòl urbà, segons el que disposa 
l’article 12.2.1f), de la Llei del sòl.

2. Les Normes d’aquest títol s’aplicaran al sòl urba-
nitzable, que s’incorpori al procés urbà, en allò 
que no sigui objecte d’una reglamentació diferent.

3. Per edificar als solars de sòl urbà no cal completar 
la reglamentació continguda en aquestes Normes 
mitjançant plans especials o estudis de detall, 
llevat d’aquells casos en què aquestes Normes 
disposin el contrari o resulti indispensable el de-
senvolupament del Pla General, per precisar les 
condicions de l’edificabilitat.

4. Quedaran qualificats en situació urbanística de 
fora d’ordenació els edificis i les instal·lacions 
construïdes abans de l’aprovació d’aquest Pla 
i que en virtut de les seves determinacions han 
de ser objecte d’expropiació, cessió obligatòria i 
gratuïta dels terrenys o bé enderroc o expropiació 
dels edificis.

5. Als edificis i a les instal·lacions en situació de fora 
d’ordenació, tal com es defineixen a l’apartat an-
terior, els serà d’aplicació el que disposa l’article 
60.2 i 3 de la Llei del sòl i 45.1 de la Llei 3/1984 
de Mesures d’adequació de l’ordenament urba-
nístic de Catalunya i, en conseqüència, no podran 
ser objecte d’obres de consolidació, augment de 
volum, modernització o increment del seu valor 
d’expropiació, però sí les petites reparacions que 
exigeixin la higiene, l’ornamentació i la conser-
vació de l’immoble. Això no obstant, en casos 
excepcionals podran autoritzar-se obres parcials i 
circumstancials de consolidació quan no estigués 
prevista l’expropiació o demolició de la finca en el 
termini de quinze anys.

6. Els edificis i instal·lacions construïdes abans de 
l’aprovació d’aquest Pla que resultin disconformes 
amb les condicions d’edificació que determina, 
i no estiguin incloses als supòsits de l’apartat 4, 
podran ser objecte d’obres de: consolidació, re-
paració, modernització, millora de les seves con-
dicions estètiques i higièniques, modificació d’ús, 
rehabilitació i, si fa al cas, augment de volum.

7. L’autorització o denegació dels augments de 

volum sobre els edificis disconformes, tal com es 
defineixen a l’apartat anterior, es regirà pels criteris 
següents:

 1r. No s’admetrà augment de volum sobre edificis 
discon formes en els casos següents:

	 a.	Edificis la disconformitat dels quals radiqui en el 
tipus d’ordenació, essent aquest diferent de l’as-
senyalat per a la zona.

	 b.	Edificis la superfície o el sostre edificat dels quals 
sigui igual o superior al permès per a la parcel·la.

	 c.	Edificis que igualin o superin el coeficient d’ocu-
pació màxim de parcel·la assenyalat per a la zona.

 2n. En els casos no inclosos a l’apartat anterior, 
s’admetrà l’augment de volum sobre edificis dis-
conformes essent-los d’aplicació les condicions 
següents segons el tipus d’ordenació aplicable a 
la zona.

 3r. A les zones on el tipus d’ordenació és segons 
alineacions de vial, les edificacions anteriors a 
l’aprovació del Pla General metropolità, a l’em-
para de llicència, el volum de les quals sigui dis-
conforme amb les condicions d’edificació aplica-
bles però que no es trobin en els supòsits definits 
a la condició primera, podran sol·licitar ampliació 
sempre que:

	 a.	L’ampliació es produeixi d’acord amb les condi-
cions d’edificació de la zona.

	 b.	 L’ampliació sigui limitada estrictament per la 
diferència entre la superfície o sostre edificat de 
l’edifici o volum, si és el cas, i el màxim permès a 
la zona.

	 c.	Sigui destinada a usos permesos a la zona.
 4t. A les zones on el tipus d’ordenació és el d’edi-

ficació aïllada, les edificacions anteriors a l’apro-
vació del Pla General metropolità, a l’empara de 
llicència, que resultin disconformes segons les 
condicions d’edificació de la zona, i no es trobin 
en els supòsits de la condició primera, podran sol-
licitar l’ampliació sempre que:

	 a. L’edificabilitat total resultant no superi el sostre 
edi ficable que correspon a la parcel·la segons la 
intensitat neta d’edificació, i no se superi el coefi-
cient d’ocupació màxima permès per a la zona;

	 b.	L’ampliació es produeixi de conformitat amb les 
condicions d’edificació de la zona.

	 c.	Es respectin les limitacions d’ús establertes per 
a la zona.

8. Quan es procedeixi a l’enderroc de l’edificació, o 
aquesta reuneixi els pressupòsits per a la quali-
ficació de finca inadequada, de conformitat amb 
l’article 154.3 de la Llei del sòl, l’aprofitament del 
sòl haurà de fer-se d’acord amb les condicions 
d’edificabilitat establertes en aquestes Normes.
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Capítol II 
De les disposicions comunes als 
tipus d’ordenació

Secció 1a
Normes aplicables a tots els tipus 
d’ordenació de l’edificació.

Art. 223. Significat dels conceptes emprats. 
1. Aquesta secció conté la reglamentació detallada de 

les constants o paràmetres que determinen, amb 
caràcter general, les característiques de l’edificació.

2. Sempre que es facin servir en aquestes Normes 
els conceptes que a continuació s’indiquen, tin-
dran el significat següent:

 a. Parcel·la. Porció de sòl urbà edificable.
 b. Solar. Parcel·la que pel fet de reunir les con-

dicions de superfície i urbanització establertes en 
aquestes Normes, és apta per a l’edificació imme-
diata.

 c. Planta baixa. Pis baix de l’edifici al nivell del 
sòl, dins dels límits que, amb referència a la ra-
sant, assenyalen aquestes Normes en relació als 
tipus d’ordenació de l’edificació.

 d. Planta soterrània. La situada dessota de la 
planta baixa.

 e. Planta pis. Tota planta d’edificació que estigui 
per damunt de la planta baixa.

 f. Elements tècnics de les instal·lacions. Parts 
integrants dels serveis de l’edifici de caràcter 
comú, com són els següents:

 Filtres d’aire; dipòsits de reserva d’aigua, de refri-
geració o acumuladors; conductes de ventilació o 
de fums; claraboies; antenes de telecomunicació, 
radio i televisió; maquinària d’ascensors; espai per 
a recorregut extra dels ascensors i, fins i tot, per a 
accés d’aquests al pla de terrat o coberta; cossos 
d’escala d’accés al pla de terrat o coberta; ele-
ments de suport per a l’estesa i eixugada de roba 
i altres.

 g. Cossos sortints. Són els que sobresurten de 
l’alineació de façana o línia de façana de l’alineació 
interior, o de l’espai lliure a l’interior d’illa, i tenen 
el caràcter d’habitables o ocupables tant si són 
tancats, semitancats o oberts.

 h. Elements sortints. Són part integrant de l’edi-
ficació o elements constructius no habitables ni 
ocupables, de caràcter fix, que sobresurten de 
l’alineació interior o de l’alineació d’edificació.

 i. Celoberts. Espai no edificat situat dins del 
volum d’edificació i destinat a obtenir il·luminació i 
ventilació.

 j. Patis de ventilació. Amb aquest nom es de-
signen espais no edificats, d’igual significació que 
els celoberts, però destinats a il·luminar o ventilar 
escales o dependències diferents de les peces 
principals dels habitatges.

 k. Peces principals d’un habitatge. Les sales i 
dormitoris d’acord amb la normativa sobre condi-
cions mínimes d’habitabilitat.

Art. 224. Índex d’intensitat neta d’edificació per 
parcel·la.

1. L’índex d’intensitat neta d’edificació per parcel·la 
és el resultat de dividir l’edificabilitat màxima per-
mesa a cada parcel·la per la superfície d’aquesta. 
L’edificabilitat màxima permesa és el resultat de 
la distribució -comportada per l’ordenació de vo-
lums- entre totes les parcel·les de l’edificabilitat 
neta de cada unitat de zona.

2. Al còmput de l’edificabilitat s’han d’incloure les 
superfícies de totes les plantes, per damunt del 
soterrani. S’han de computa r, també, en l’edifica-
bilitat els cossos sortints tancats o semitancats, 
els celoberts i els patis de ventilació.

3. L’edificabilitat total, computada segons el número 
ante rior, no pot superar, a les parcel·les amb pen-
dent, la que resulti de l’edificació en terreny en pla 
horitzontal.

Art. 225. Planta baixa. 9

1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d’or-
denació de l’edificació segons les normes següents:

 a. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, 
la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el 
paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per 
damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial, en 
els punts de major i menor cota, respectivament, 
que corresponen a la parcel·la.

 En els casos en què, a conseqüència del pendent, 
existeixi més d’una planta que se situï dins dels 
límits establerts al paràgraf anterior, s’entendrà 
per planta baixa per a cada tram de frontal de 
parcel·la la de posició inferior.

 En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials 

9. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 151
 Veure modificació per al Municipi de L’Hospitalet de 

Llobregat a la pàg. 323
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 362 i la pàg. 369
 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 136
 Veure modificació per al Municipi de Sant Adrià del Besos a 

la pàg. 338
 Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 

la pàg. 282
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oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada 
front, com si es tractés de parcel·les diferents, la pro-
funditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l’illa.

 b. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, té la 
consideració de planta baixa aquella planta o part 
d’aquesta situada damunt del soterrani real o pos-
sible.

 c. Als altres tipus d’ordenació de l’edificació, la 
planta baixa serà determinada al corresponent pla 
o estudi de detall en relació amb el soterrani i a 
la cota de referència de planta baixa tal com es 
defineix a l’article 261 d’aquestes Normes.

2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la 
següent:

Tipus d’ordenació Altra referència Alçada

Edif. segons alineacions 
de vial

3,70 m.

Edificació aïllada - planta baixa 
oberta

3,00 m.

- planta baixa 
tancada

2,50 m.

Altres tipus d’ordenació 2,75 m.

 Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, l’al-
çada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa 
a la cota de referència de l’alçada reguladora serà 
de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més, i 
de 3,70 m. per a amplades menors de 20 m.

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa 
amb dues plantes, segons la modalitat de semiso-
terrani i entresòl.

4. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, 
es permeten els entresolats en planta baixa quan 
formin part del local ubicat a l’esmentada planta i 
no tinguin accés independent des de l’exterior, i 
s’hauran de complir les condicions següents:

 a. Els entresolats s’han de separar un mínim de 3 
m. de la façana de l’edifici.

 b. L’alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà 
de 2,50 m.; això no obstant, si la part superior es 
destina a dipòsit de materials, l’altura mínima es 
redueix en l’esmentada part a 2,10 m.

 c. L’entresolat no podrà prolongar-se i ocupar 
l’espai lliure interior d’illa.

 d. La construcció dels entresolats no ha d’implicar 
distorsió en la composició estètica de la façana 
de l’edifici. Les solucions de reculada de la planta 
baixa per efecte de la construcció d’entresolats, 
s’han de regir per aquestes Normes pel que fa 
a les reculades de l’edificació. Els ajuntaments 
respectius podran limitar o, si és el cas, prohibir 

aquesta solució als àmbits determinats que cons-
titueixin un context històric o tradicional.

 e. Els entresolats no constitueixen superfície de 
sostre edificable independent de la planta baixa i 
no són atribuïbles al còmput de l’edificabilitat que 
pugui ser or denada mitjançant estudis de detall.

5. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada no es per-
meten les plantes d’entresolat.

6. Als altres tipus d’ordenació les plantes entresolat 
es podran admetre quan així ho determini, ex-
pressament, el pla especial o estudi de detall, i en 
aquests casos la seva superfície s’ha d’incloure al 
còmput de l’edificabilitat.

Art. 226. Soterranis. 10

1. Els soterranis en el tipus d’ordenació segons ali-
neacions de vial, són els espais situats per sota 
de la planta baixa, tinguin o no obertures, a causa 
dels desnivells, en qualsevol dels fronts de l’edifi-
cació.

2. Als altres tipus d’ordenació, el soterrani és tota 
planta soterrada o semisoterrada, sempre que el 
seu sostre estigui a menys d’un metre per damunt 
del sòl exterior definitiu. La part de planta semiso-
terrada, el sostre de la qual sobresurti més d’un 
metre per damunt d’aquest nivell, tindrà, en tota 
aquesta part, la consideració de planta baixa.

 En aquests tipus d’ordenació els soterranis, a més 
a més de la condició anterior, han d’ajustar-se, 
segons la situació en què es trobin, a les regles 
següents:

 a. El soterrani situat dins de la projecció del cos 
de l’edifici que per la seva situació defineix com 
a planta baixa la situada immediatament pel seu 
damunt, haurà de tenir el seu sostre situat, pel que 
fa a la cota natural del terreny, amb una variació 
absoluta de més-menys un metre.

 b. Els soterranis situats fora de la projecció de 
l’edifici que ocupen l’espai lliure d’edificació 
dins dels percentatges d’ocupació màxima de 
parcel·la, que resulten de desmunts, excavacions 
o anivellacions, hauran de tenir el sostre a menys 
d’un metre del nivell del sòl exterior definitiu, ob-
tingut per manipulació del terreny natural amb les 
limitacions indicades a l’article 255 d’aquestes 
Normes.

3. Als soterranis no es permet l’ús d’habitatge ni la ubi-
cació d’habitacions en ús residencial i sanitari. Els 

10. Veure modificació per al Municipi de L’Hospitalet de 
Llobregat a la pàg. 324

 Veure modificació per al Municipi de Sant Joan Despí a la
 pàg. 357
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soterranis, per dessota del primer, només podran 
destinar-se a aparcaments, instal·lacions tècniques 
de l’edifici, cambres cuirassades i similars. Això no 
obstant, podran autoritzar-s’hi altres usos, diferents 
del d’habitatge i del residencial, si es dota el local de 
mesures tècniques segures que cobreixin els riscos 
d’incendi, explosió i altres i el desallotjament, amb 
seguretat, de les persones en aquests casos.

4. L’alçada lliure dels soterranis ha de ser de 2,20 m., 
com a mínim.

5. La il·luminació i ventilació dels soterranis quan es 
realitzi amb solucions de pati anglès, qualsevol que 
siguin les seves dimensions comportarà la consi-
deració de planta baixa als efectes d’aplicació de 
l’altura reguladora màxima i nombre de plantes i 
de comptabilització en la superfície de sostre edi-
ficable. 

Art. 227. Altura de les plantes pis. 
L’altura lliure de les plantes pis no ha de ser inferior a 
2,50 m. L’altura total, inclòs el forjat, es reglamenta a 
cada zona.

Art. 228. Elements tècnics de les instal·lacions. 
1. Els volums corresponents als elements tècnics 

de les instal·lacions, definits en aquestes Normes, 
hauran de preveure’s al projecte d’edificació com a 
composició arquitectònica conjunta amb tot l’edi-
fici.

2. Les dimensions dels volums corresponents a 
aquests elements són funció de les exigències tèc-
niques de cada edifici o sistema d’instal·lació.

Art. 229. Cossos sortints. 11

1. Els cossos sortints habitables o ocupables, tancats, 
semitancats o oberts, que sobresurten de la línia de 
façana o de l’alineació de l’espai lliure in terior de 
l’illa, o de l’alineació de l’edificació, han de complir, 
sempre, el que disposa aquest article.

2. Són cossos sortints tancats els miradors, tribunes 
i similars amb tots els costats amb tancaments no 
desmuntables. Són cossos sortints semitancats els 
cossos volats que tinguin tancat totalment algun 
dels seus contorns laterals mitjançant tancaments 
no desmuntables i opacs, com són les galeries i si-
milars que reuneixin aquestes característiques. Són 
cossos volats oberts les terrasses, balcons i simi-
lars.

3. a. La superfície en planta dels cossos sortints tan-
cats s’han de computar a efectes de l’índex d’edifi-
cabilitat net i de la superfície del sostre edificable.

 b. La mateixa regla s’ha d’aplicar als cossos sor-
tints semitancats. Això no obstant, a l’efecte del 
càlcul de la superfície de sostre edificable, no s’ha 
de computar la part que sigui oberta per tots els 
costats, a partir d’un pla paral·lel a la línia de façana.

 c. Els cossos sortints oberts no s’han de computar 
a efectes del càlcul de la superfície del sostre edifi-
cable. S’han de computar a l’efecte de l’ocupació 
màxima a la planta baixa i en el tipus d’ordenació 
d’edificació aïllada, a més també a l’efecte de sepa-
racions a les llindes de parcel·la.

4. En tots els tipus d’ordenació es prohibeixen els 
cossos sortints a la planta baixa.

5. S’admeten, amb les excepcions o restriccions es-
tablertes a les Normes aplicables a cada zona, els 
cossos sortints, a partir de la planta primera.

6. S’entén per pla límit lateral de vol el pla normal a la 
façana que limita el vol de tot tipus de cossos sor-
tints en planta pis. Aquest pla límit de vol se situa a 
1 m. de la mitgera.

Art. 230. Vol màxim dels cossos sortints. 
El vol màxim dels cossos sortints, tancats, semitancats 
o oberts, és el que estableix aquest article per als dife-
rents tipus d’ordenació:

I. Tipus d’ordenació d’edificació segons alineacions 
de vial:
1. A les zones a les quals correspongui aquest tipus 

d’ordenació, excepte les del nucli antic que tenen 
una nor ma tiva especial per consideracions es-
pecials, regiran les prescripcions següents: El vol 
màxim, mesurat normalment al pla de façana en 
qualsevol punt d’aquesta, no podrà excedir de la 
dècima part de l’amplada del vial. Si per aplicació 
d’aquesta regla resulta un vol superior a 1,50 m., 
s’aplicarà aquesta mida com a vol màxim. Si l’edi-
ficació dóna a vies o trams de vies d’amplada dife-
rent, per a cada un dels cossos sortints cal aplicar 
la regla d’amplada corresponent a la via o tram de 
via a la qual recau, amb el límit màxim de 1,50 m.

2. El vol màxim dels cossos sortints oberts a l’espai 
lliure interior de l’illa, no podrà excedir d’un vintè del 
diàmetre de la circumferència inscriptible a l’espai 
lliure interior de l’illa, amb un vol màxim, en tot cas, 
de 1,50 m.

 A l’espai lliure interior de l’illa no es permeten cossos 
sortints tancats o semitancants que depassin la 
profunditat edificable.

3. Els cossos sortints oberts podran ocupar totalment 
la longitud de la façana. Els tancats i semitancats no 
podran ocupar més d’un terç de la longitud esmen-
tada. En l’un i l’altre cas, els cossos estan limitats en 11. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 138
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la seva distància a la mitgera mitjançant el pla límit 
lateral del vol, que se situa a un metre de la paret 
mitgera.

 Quan el vol dels cossos tancats o semitancats no 
sigui supe rior a 45 cm. podran ocupar més d’un 
terç de la longitud de façana, sempre que no de-
passi la superfície que li correspondria en cas de 
vol màxim.

II. Tipus d’ordenació d’edificació aïllada:
1. En aquest tipus d’ordenació, el vol dels cossos 

sortints, tancants o semitancats, esdevé limitat 
per la superfície de sostre edificable de la parcel·la. 
Als percentatges d’ocupació màxima i a les se-
paracions a les llindes de parcel·la, es tindran en 
compte els tancats, semitancats i oberts.

III. Tipus d’ordenació volumètrica específica.
1. Els cossos sortints, tancats, semitancats o oberts 

es li mitaran a un vol màxim d’una desena part de 
la distància en tre alineacions d’edificació. Quan 
per aplicació d’aquesta regla resulti un vol supe-
rior a 1,80 m. caldrà reduir el vol a aquesta di-
mensió màxima.

2. A aquest tipus d’ordenació s’ha d’aplicar l’esta-
blert a l’apartat 3 per al tipus d’ordenació d’edifi-
cació segons alineacions de vial. 

Art. 231. Elements sortints. 12

1. Els elements sortints, com són els sòcols, pilars, 
barbacanes, gàrgoles, marquesines, para-sols i 
similars fixos s’han de limitar, pel que fa al seu vol, 
al que disposen per als cossos sortints, amb les 
particularitats següents, aplicables a tots els tipus 
d’ordenació.

 a. S’admeten els elements sortints a la planta 
baixa d’una edificació que doni a un carrer de més 
de 6 m. d’ample, i sempre que no sobresurti més 
d’un cinquantè de l’amplada de vial, d’una dècima 
part de l’amplada de la voravia i de 0,40 m. quan 
afectin menys de la cinquena part de la longitud 
de façana o de 0,15 m. si ocupen més d’aquest 
cinquè de façana.

 b. S’admeten els elements sortints que se situïn 
de manera que cap dels seus punts no es trobi 
a una alçada inferior a 2,50 m. per damunt de la 
rasant de la voravia i el seu vol no sigui superior 
en cap punt a l’amplada de la voravia de menys 
0,60 metres, amb un límit màxim de 1,50 m. quan 
siguin opacs i de 3 m. quan siguin translúcids.

 c. Les barbacanes podran volar del pla de façana 

fins a un màxim de 0,45 m. per als carrers de 
menys de 20 m. i fins a un màxim de 0,90 m. per 
als carrers de 20 o més m.

2. Els elements sortints no permanents, com són les 
veles, persianes, rètols, anuncis i similars, no s’in-
clouen al concepte d’elements sortints regulats en 
aquestes Normes. Aquests seran regits pel que 
s’estableix a les ordenances municipals.

Art. 232. Ventilació i il·luminació. 
1. a. Als edificis d’habitatges, els dormitoris i sales 

interiors no podran autoritzar-se si no reben ven-
tilació i il·luminació per mitjà, si més no, de ce-
loberts. La ventilació i il·luminació de les altres 
dependències que no siguin les destinades a 
dormitoris o estances i les de les escales i peces 
auxiliars interiors, podrà fer-se mitjançant patis de 
ventilació.

 b. La ventilació i il·luminació per mitjans tècnics, 
sense utilització de celoberts o patis de ventilació, 
s’admetrà per a dependències i peces auxiliars 
dels habitatges, no destinades a dormitoris i es-
tances, quan s’assegurin les condicions higièni-
ques i estigui autoritzat per les normes estatals i 
municipals sobre condicions sanitàries i higièni-
ques dels habitatges.

 c. La ventilació i il·luminació dels locals de treball 
i estances destinats a usos comercial i d’oficines 
podrà realitzar-se mitjançant elements o mitjans 
tècnics de provada eficàcia, que assegurin condi-
cions adequades d’higiene.

 d. L’ús d’aquests mitjans tècnics ha de ser regulat 
per ordenances municipals de construcció.

2. El que es disposa en aquest article sobre patis 
i l’establert als articles següents sobre celo-
berts i patis de ventilació és aplicable, també, a 
les obres d’ampliació, per l’addició de plantes 
noves.

Art. 233. Celoberts. 
1. Els celoberts poden ser interiors o mixtos. Són 

interiors els celoberts que no s’obren a espais 
lliures o a vials, i són mixtos els oberts a aquests 
espais.

2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels 
celoberts interiors depèn de llur alçada. La di-
mensió del celobert in terior ha de ser la que 
permeti inscriure a l’interior seu un cercle de di-
àmetre igual a un sisè de la seva alçada, amb 
un mínim de 3 m. que no produeixi en cap punt 
de la seva planta estrangulacions de menys de  
2 m. i que les seves superfícies mínimes obeeixin 
a la taula següent:12. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 138
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Alçada del celobert
(nombre de plantes pis)

Superfície mínima 
(m2)

1 10

2 10

3 12

4 14

5 16

6 18

7 20

més de 7 22

3. Els celoberts mixtos, que són els oberts per al-
guna o algunes de les seves cares a espais lliures 
o vials, hauran de respectar les distàncies mínimes 
entre parets fixades pel diàmetre del cercle inscrip-
tible que diu el número anterior d’aquest article. 
No seran aplicables, contràriament, a aquests ce-
loberts, les superfícies mínimes fixades a la taula 
ante rior.

 Les parets dels celoberts mixtos s’han de consi-
derar com a façanes a tots els efectes.

4. El celobert serà mancomunat quan pertanyi al volum 
edifi cable de dues o més finques contigües. Serà 
indispensable, als efectes d’aquestes Normes, que 
l’esmentada comunitat de pati s’estableixi per es-
criptura pública, inscrita al Regis tre de la Propietat.

 Els patis mancomunats s’han de regir, pel que fa a 
la forma i dimensions, pel que es disposa per als 
patis interiors i els mixtos.

5. Als efectes del que disposa aquest article sobre ce-
loberts interiors, s’han de tenir en compte, a més 
les regles següents:

 a. Les llums mínimes entre murs del celobert no 
podran reduir-se amb sortints o altres elements o 
serveis, com són els safareigs.

 b. L’alçada del celobert a efectes de determinació 
de la seva superfície, s’han d’amidar en nombre de 
plantes des de la més baixa que el necessiti servida 
pel celobert fins a la més elevada.

 c. El paviment del celobert ha d’estar, com a màxim, 
un metre per damunt del nivell de sòl de la depen-
dència a il·luminar o ventilar.

 d. Els celoberts podran cobrir-se amb claraboies, 
sempre que es deixi un espai perifèric lliure sense 
tancaments de cap classe, entre les parets del ce-
lobert i la claraboia, amb una superfície de ventilació 
mínima del 20 per 100 superior a la del celobert.

Art. 234. Patis de ventilació. 
1. Els patis de ventilació poden ser interiors o mixtos, 

com els celoberts.

2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels 
patis de ventilació depèn de l’alçada. La dimensió 
del pati ha de ser la que permeti inscriure-hi un 
cercle de diàmetre igual a un setè de l’alçada total 
de l’edifici, amb un mínim de 2 m. que no pro-
dueixi en cap punt de la planta estrangulacions 
de menys de 2 m. i amb una superfície mínima 
segons la taula següent:

Alçada del patis
(núm. plantes pis)

Superfície mínima
(m2)

1 5

2 5

3 7

4 9

5 11

6 13

7 15

més de 7 17

3. Regiran quant als patis de ventilació les regles se-
güents:

 a. No és permès de reduir les llums mínimes inte-
riors amb sortints.

 b. L’alçada del pati, a efectes de determinació de 
la superfície, s’ha d’amidar en nombre de plantes, 
des de la més baixa que el necessiti, fins a la més 
alta servida pel pati.

 c. El paviment del pati ha d’estar, com a màxim, a 
un metre per damunt del nivell del sòl de la depen-
dència a ventilar o il·luminar.

4. Els patis de ventilació mixtos han de complir con-
dicions anàlogues a les establertes per als celo-
berts mixtos.

5. Els patis de ventilació podran cobrir-se amb cla-
raboies, sempre que es deixi un espai perifèric 
lliure sense tancament de cap tipus, entre la part 
superior de les parets del pati i la claraboia, amb 
una superfície de ventilació mínima del 20 per 100 
superior a la del pati.

Art. 235. Mínim de superfície conjunta de 
celoberts i patis de ventilació a planta 
pis. 

1. A les zones de nucli antic: Substitució de l’edifi-
cació antiga (12) i en densificació urbana, exten-
siva (13 a) i semiintensiva (13 b), sens perjudici del 
compliment de les condicions de superfície es-
tablertes per als celoberts i patis de ventilació, la 
suma de les corresponents als que s’estableixin a 
les plantes pis d’un edifici, assolirà un percentatge 
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en relació amb la superfície edificable a l’altura re-
guladora superior al dotze (12).

2. Les porcions de parcel·la contigües a l’espai lliure 
in terior de l’illa que puguin quedar sense edificar 
computaran en el càlcul de l’esmentat percen-
tatge.

Secció 2a
Normes aplicables a l’edificació segons 
alineacions de vial

Art. 236. Paràmetres del tipus d’ordenació 
segons alineacions de vial. 

1. A la regulació de les condicions del tipus d’orde-
nació segons alineacions de vial, es consideren 
condicions bàsiques les següents:

 a. El tipus d’ordenació, que correspon al definit en 
aquestes Normes, en el qual l’edificació es pro-
dueix segons les alineacions de vial.

 b. L’edificabilitat màxima, que es regula bàsica-
ment per la profunditat edificable i l’alçada regu-
ladora màxima.

 c. La densitat màxima d’habitatges, que s’aplica 
als casos de nova edificació com una limitació del 
nombre màxim d’habitatges per parcel·la.

 d. La limitació d’usos aplicable segons la regla-
mentació zo nal.

2. Els paràmetres que determinen les característi-
ques de l’edificació en el tipus d’ordenació segons 
alineacions de vial són els següents:

 a. alineació de vial
 b. línia de façana
 c. amplada del carrer o vial
 d. alçada reguladora màxima
 e. nombre màxim de plantes
 f. mitgeres
 g. illa
 h. profunditat edificable
 i. espai lliure interior d’illa
 j. reculada de l’edificació.
3. Sempre que es facin servir, en aquestes Normes, 

els conceptes esmentats, tindran el significat se-
güent:

 a. Alineació de vial. És la línia que estableix límits a 
l’edificació al llarg dels vials.

 b. Línia de façana. És el tram d’alineació perta-
nyent a cada parcel·la.

 c. Ample de vial. És la mida lineal que, com a dis-
tància en tre dues bandes del carrer, es pren com 
a constant o paràmetre que serveix per a deter-
minar l’altura reguladora i altres característiques 
de l’edificació.

 d. Alçada reguladora màxima. La que poden as-
solir les edificacions, llevat excepcions expresses.

 e. Nombre màxim de plantes. El nombre màxim 
de plantes permeses dins de l’alçada reguladora. 
Han de respectar-se conjuntament aquestes dues 
constants: alçada i nombre de plantes.

 f. Mitgera. És la paret lateral, límit entre dues 
edificacions o parcel·les, que s’aixeca des dels 
fonaments fins a la coberta, encara que la seva 
continuïtat s’interrompi per celoberts o patis de 
ventilació, de caràcter mancomunat.

 g. Illa. Superfície de sòl delimitada per les alinea-
cions de vialitat contigües.

 h. Profunditat edificable. És la distància normal a 
la línia de façana que limita per la seva part poste-
rior l’edificació.

 i. Espai lliure interior d’illa. És l’espai lliure d’edi-
ficació o edificable, si escau, només en planta 
baixa i soterrani que resulta d’aplicar les profundi-
tats edificables.

 j. Reculada de l’edificació. És el retrocés de l’edi-
ficació respecte a l’alineació de vial o a les mit-
geres. La reculada pot ser d’illa, d’edificació o de 
plantes.

Art. 237. Alineació de vial. 
1.  Al tipus d’ordenació regulat en aquesta secció, l’ali-

neació de l’edificació coincideix amb la del carrer o 
vial, llevat dels casos de reculada permesa.

2.  Les reculades permeses són les que disposen les 
Normes del Pla General en regular el règim de les 
diferents zones. Quan les Normes permeten recu-
lades, aquestes s’han de subjectar al que disposa 
l’article corresponent.

Art. 238. Amplada de vial. 13

1.  a. Si les alineacions de vialitat són constituïdes 
per rectes i corbes paral·leles amb una distància 
constant en tot un tram de vial entre dos trans-
versals s’ha de prendre aquesta distància com a 
amplada de vial.

 b. Si les alineacions de vialitat no són paral·leles 
o pre senten eixamplaments, estrenyiments i altres 
irregularitats, s’ha de prendre com a amplada de 
vial per a cada costat d’un tram de carrer comprès 
entre dos transversals la mínima amplada pun tual 
al costat i tram del qual es tracti.

 c. S’entén per amplada puntual de vial per a un 
punt d’una alineació de vialitat la menor de les dis-
tàncies entre aquest punt i els punts de l’alineació 
oposada del mateix vial.

13. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 125
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 d. Quan per aplicació de la regla anterior resultin 
amplades de vial diferents per a frontals oposats i 
trams propers d’un mateix vial, i en sòl d’igual zo-
nificació, s’ha de prendre com a amplada de vial 
l’amplada mitjana que asseguri un nom bre màxim 
de plantes uniforme.

2.  L’amplada vial és la que resulta de la real afec-
tació a l’ús públic. Quan es tracta de parcel·les 
amb frontal a vials de nova obertura, l’amplada 
de vial serà la que en virtut del pla i del projecte 
d’urbanització s’afecti realment a l’ús públic i, a 
aquests efectes, se cedeixi i urbanitzi d’acord 
amb les normes sobre execució.

 Només els vials efectivament urbanitzats, o 
aquells per als quals s’asseguri la urbanització 
simultània a l’edificació, serviran de paràmetre 
regulador de les alçades dels edificis o dels vols 
permesos.

Art. 239. Alçada. 14

1.  L’alçada reguladora de l’edificació i el nombre 
màxim de plantes és l’establert a les normes 
aplica bles a cada zona, atenent a l’amplada del 
carrer al qual do nen els edificis o a la qualificació 
urbanística de la zona.

2.  L’alçada s’ha d’amidar verticalment al pla exte-
rior de la façana, fins a la intersecció amb el pla 
horitzontal que conté la línia d’arrencada de la 
coberta, o amb el pla supe rior dels elements re-
sistents en el cas del terrat o coberta plana.

3.  Per damunt de l’alçada reguladora màxima, 
només es permetran:

 a. La coberta d’acabament de l’edifici, de pendent 
inferior al 30 per 100 i les arrencades de la qual 
siguin línies horitzontals paral·leles als paràmetres 
exteriors de les façanes, a alçada no superior a la 
reguladora màxima i vol màxim determinat pel vol 
dels ràfecs. Les golfes que en resultin no seran 
habitables.

 b. Les cambres d’aire i elements de cobertura en 
els casos de terrats o coberta plana, amb una al-
tura total màxima de 60 cm.

 c. Les baranes de façana anterior i posterior i 
les dels patis interiors que s’aixequin directa-
ment sobre l’alçada reguladora màxima. L’alçada 
d’aquestes baranes no podrà excedir d’1,80 m.

 d. Els elements de separació entre terrats, situats 
directament sobre l’alçada reguladora màxima. 

L’alçada màxima d’aquests elements no podrà 
excedir d’1,80 m. si són opacs i de 2,50 m. si són 
transparents, reixes o similars.

 e. Els elements tècnics de les instal·lacions.
 f. Els coronaments decoratius de les façanes.

Art. 240.  Regles sobre determinació d’alçades. 
1.  Punt de referència per amidar l’alçada reguladora 

màxima:
 L’alçada s’amida de conformitat amb el que es 

disposa al nú mero dos de l’article anterior; la de-
terminació del punt de referència o punt d’origen 
per a l’amidament de l’alçada dependrà de la ra-
sant del vial que serveixi de paràmetre re gulador, i 
haurà de subjectar-se a les regles següents:

 a. Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana 
pre senta una diferència de nivells entre l’extrem 
de la façana de cota major i el centre d’aquesta 
de menys de 0,60 m., l’alçada reguladora màxima 
s’ha d’amidar al centre de la façana, a partir de la 
rasant de la voravia en aquest punt.

 b. Si la diferència de nivells és major de 0,60 m. 
l’alçada reguladora màxima s’ha d’amidar a partir 
d’un nivell situat a 0,60 m. per sota de la cota de 
l’extrem de la línia de façana de cota major.

 c. Quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc al fet 
que, en determinats punts de la façana, la rasant 
de la voravia se situï a més de 3 m. per dessota 
d’aquell punt d’aplicació de l’altura reguladora, 
la façana s’haurà de di vidir en els trams neces-
saris per tal que això no s’esdevingui. A cada un 
dels trams, l’alçada reguladora s’haurà d’amidar 
d’acord amb les regles anteriors, com si cada 
tram fos façana independent.

2.  Edificis que afronten a una sola via o amb només 
un fron tal edificable:

 L’alçada reguladora s’haurà d’amidar a la façana 
del solar o per cada tram independent en què es 
divideixi per aplicació de les regles descrites a 
l’apartat anterior.

3.  Edificis que afronten a dues o més vies que formen 
cantonada o xamfrà:

 a. Si l’alçada és la mateixa a cada front de vial, 
caldrà aplicar el que es disposa al número 1 an-
terior, però operant amb el conjunt de les façanes 
desenvolupades com si fos una de sola.

 b. Si les alçades reguladores són diferents, les 
més grans es podran córrer pels carrers més 
estrets adjacents, fins a una longitud màxima, 
comptada a partir de la cantonada o úl tima flexió 
del xamfrà o del punt de tangència amb l’aline-
ació del vial de menor amplada en cas d’acord 
corbat que, amb un límit màxim de 30 m. sigui la 

14. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 282

 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 138
 Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 273



79

major de les dues següents: un cop i mig l’am-
plada del carrer adjacent o la determinada per 
la intersecció sobre l’alineació del vial de menor 
amplada, de la prolongació de la línia límit de 
la profunditat edificable corresponent al carrer 
d’amplada major. A partir del punt determinat per 
la longitud màxima a què es refereix l’apartat an-
terior, s’aplicarà, a la resta de la façana, l’alçada 
pertinent a l’amplada de vial al qual correspon, 
com si l’esmentada resta constituís una unitat in-
dependent.

4.  Edificis amb frontal a dues o més vies que no 
formin cantonada o xamfrà:

 Els edificis en solars que afronten amb dues o més 
vies que no formin cantonada ni xamfrà i l’edifi-
cació dels quals en cada frontal estigui separada 
de l’altre per l’espai lliure inte rior d’illa, s’han de 
regular, pel que fa a l’alçada, com si es tractés 
d’edificis independents.

5.  Edificis en illa que no disposin o disposin parcial-
ment d’espai lliure interior:

 a. L’alçada reguladora es determinarà per l’am-
plada del vial al qual doni front cada edificació. 
Aquesta alçada s’ha d’aplicar fins a una profun-
ditat edificable determinada pel lloc geomètric 
dels punts equidistants de l’alineació objecte 
d’edificació i de la del front oposat. Si l’illa no ar-
riba en cap punt a una amplada de 20 m. ami-
dada per la suma de les distàncies des del lloc 
geomètric esmentat a les alineacions dels fron-
tals de vial oposats, l’alçada regula dora màxima 
serà uniforme per a tot el sector de l’illa consi-
derat i igual a la que correspon al vial d’amplada 
major.

 b. Si l’illa supera l’amplada de 20 m., però resulta 
ser totalment edificable, l’alçada reguladora serà 
determinada per a cada frontal en la manera des-
crita a l’apartat ante rior. En el cas de parcel·les 
que afrontin amb dues o més vies que formin 
cantonada o xamfrà que donin origen a alçades 
diferents, les alçades majors es podran córrer pels 
carrers adjacents fins a la longitud màxima d’1,5 
vegades l’amplada del vial.

 c. Els casos particulars als quals donin lloc alinea-
cions molt irregulars seran resolts per equiparació 
amb els criteris exposats als apartats anteriors.

6.  Edificis amb façana a places:
 Les alçades reguladores màximes s’han de deter-

minar, en aquest cas, atenent a la major de les 
alçades corresponents a les vies que formen la 
plaça o hi aflueixen. Les dimensions de la plaça 
no justificaran una alçada més gran.

 Per a la determinació de l’alçada en casos d’edi-

ficació amb façana a places, no es tindran en 
compte aquells carrers l’amplada dels quals sigui 
més gran que la dimensió mínima de la plaça.

 Les cruïlles de vies i els xamfrans no tindran la 
consideració de places.

7.  Edificis amb façana a parcs i jardins:
 a. Si els edificis afronten amb parcs i jardins per 

mitjà d’un vial, l’alçada reguladora serà funció 
de l’amplada del vial o dels vials on doni, llevat 
que l’espai del qual es tracti tingui el caràcter de 
plaça, cas en el qual tindrà el tractament previst a 
l’apartat anterior.

 b. Si els edificis afronten amb parcs i jardins sense 
intermedi de vial, l’alçada reguladora màxima ha 
de ser la major de les corresponents als dos fron-
tals de la mateixa illa contigus al qual es tracti, 
determinant el punt o punts de referència de ma-
nera anàloga a l’establert amb caràcter ge neral, 
prenent com a rasant en la línia de façana la del 
parc o jardí existent o que es determini al projecte 
corresponent.

8.  Edificis que afronten per mitjà de vial, amb sòl 
destinat a uns altres sistemes:

 Quan el solar, per mitjà del seu vial, afronti a sòl 
destinat a altres sistemes, com ferrocarrils, línies 
de transport d’energia o gasoductes, llits de rius, 
zones marítimo-te     r restres o d’altres, l’alçada regu-
ladora serà la corresponent a un amplada de vial 
doble del vial sobre el qual recau el solar. Les am-
plades majors per l’existència d’aquests sistemes, 
o d’altres vials al seu cantó oposat, no es tindran 
en compte, en cap cas, als efectes del càlcul de 
l’alçada reguladora.

Art. 241. Regles sobre mitgeres. 
1.  Quan, com a conseqüència de diferents alçades, 

reculades, profunditat edificable o altres causes, 
puguin sorgir mitgeres al descobert s’hauran 
d’acabar amb materials de façana o, optativa-
ment, retirar-se tal com calgui per permetre l’apa-
rició d’obertures com si es tractés d’una façana.

2.  Si la mitgera que resultarà de l’edificació de dos 
solars contigus no és normal a la línia de façana, 
només podran edificar-se els solars quan l’angle 
format per la mitgera amb la normal de la façana 
al punt de la intersecció, sigui in ferior a 25º.

 En els altres casos, per poder edificar hauran  
de regularitzar-se els solars perquè compleixin  
la condició in dicada. Els casos especials, o que 
donin lloc a llindes de parcel·la corbes o de mala 
petja, o parcel·les en angle, s’han de resoldre apli-
cant els criteris tècnics que es contenen en aquest 
article.
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 Això no obstant, no caldrà la regularització de so-
lars quan es tracti de parcel·lacions regulars que 
presentin un frontal oblicu consolidat tradicional-
ment, com tampoc en els casos de solars situats 
entre dos de contigus edificats compostos com a 
mínim d’una planta baixa i un pis.

Art. 242. Profunditat edificable. 15

1.  La profunditat edifica ble es delimita per la línia de 
façana i la línia posterior d’edificació.

2.  La profunditat edificable resultarà del traçat, en 
posició equidistant dels frontals a la via pública, 
d’una figura semblant a la de l’illa, la superfície de 
la qual sigui equivalent, com a mínim, a la zona de 
nucli antic subzona I, al 40 per 100 de la superfície 
total; i, a les de densificació urbana, al 30 per 100 
de l’esmentada superfície.

 En cap cas la profunditat edificable no pot superar 
la de 30 m. que es considerarà màxima.

 La figura interior que compleixi la condició anterior 
de superfície haurà de complir, alhora, entre ali-
neacions interiors de l’edificació, les separacions 
mínimes que es fixen a continuació partint del dià-
metre de la circumferència màxima inscriptible. La 
dimensió del diàmetre, funció del nombre màxim 
de plantes de qualsevol de les façanes de l’espai 
lliure interior d’illa on pugui comprovar-se el com-
pliment de la separació mínima, serà la següent: 
(Veure	Taula	5)

 El compliment de la distància mínima entre fa-
çanes interiors, quan amb l’aplicació del criteri de 
la superfície no s’abasti, s’obtindrà per disminució 
de la superfície edifi cable obtinguda inicialment, 
fins que la translació paral·lelament a si mateixes 
de totes les cares de l’espai lliure interior de l’illa, 
entre les quals no es compleixi aquella exigència, 
permeti la inscripció.

 Quan dues cares de l’espai lliure interior formin 
un angle de menys de 60º, encara que l’angle 
sigui truncat, la inscripció de la circumferència, 
anteriorment esmentada, haurà de complir-se 
situant el centre al punt de la bisectriu que disti 
del vèrtex (real o virtual) dues vegades el diàmetre 
de la circumferència que li correspongui. Si no 
es pot inscriure la circumferència traçada amb 
aquest centre i diàmetre, les alineacions que ho 
impedeixin es traslladaran paral·lelament en tota 

la seva longitud perquè, mantenint-se immòbil el 
centre de la circumferència, això s’esdevingui.

 Els angles aguts menors de 45º hauran de trun-
car-se de manera que resulti una línia de façana 
no menor de 6 m.

3.  Per als casos d’illes irregulars i amb alineacions 
amb encontres aguts o de parcelplació no or-
togonal i altres de similars, la línia límit de la pro-
funditat edificable podrà situar-se de manera no 
paral·lela a la línia de façana, sempre que no resulti 
una superfície edificable major en planta baixa. Per 
determinar aquesta alineació s’elaborarà, en cada 
cas, i amb referència a tota l’illa, un estudi de detall.

 Igualment, es requerirà l’elaboració d’estudis de 
detall per a la fixació o variació de la profunditat 
edificable resultant d’aplicar un percentual d’ocu-
pació sobre la superfície de l’illa quan s’hagin de 
resoldre problemes d’alineacions de vial o d’edifi-
cació deguts a les modificacions introduïdes per 
aquest Pla o es pretengui aconseguir una inte-
gració millor de l’edificació amb les característi-
ques històriques o tradicionals del sector.

 La profunditat edificable així definida no ha d’im-
plicar, en cap cas, un increment de l’edificabilitat 
prevista per a la zona.

4. A les illes sensiblement rectangulars, les profun-
ditats edificables, calculades de conformitat amb 
el procediment esmentat, podran incrementar-se 
2 m., quan per mitjà del pla especial de reforma 
interior es restringeixi el nombre màxim de plantes 
a l’edificació amb frontal a les alineacions de di-
mensió menor, i en la part d’aquestes que no 
formin cantonada o xamfrà, a una planta baixa i 
una planta pis. Tot això de manera que, fins i tot 
sense esgotar l’alçada reguladora màxima que 
li correspondria, permeti obrir l’illa per damunt 
d’aquesta primera planta.

5.  Quan un cop complertes les condicions de 
l’apartat 2 resultin, en alguna alineació, edifica-
cions amb una profunditat edificable inferior a 11 
m., s’haurà de prendre aquesta dimensió com a 
profunditat edificable, sempre que sigui possible 
inscriure una circumferència de vuit metres de 
diàmetre. Quan per raons de les dimensions de 
l’illa ni tan sols fos possible complir aquesta última 
condició, el conjunt de les parcel·les, l’amplada 
total de les quals entre alineacions de vialitat opo-
sades fos inferior a 30 m., haurà de ser totalment 
edificable.

Nombre límit de plantes Fins PB+2P PB+3P i PB+4P Més de PB+4P

Diàmetre mínim (en metres) 6 12 20

Taula 5

15. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 135
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6.  Per a aquelles illes en aquesta situació que superin 
la dimensió de 30 m., la profunditat edificable ha 
de ser 11 m.

7.  En aquelles illes que comptin amb espai lliure inte-
rior però que, per la forma, tingui una part totalment 
edificable compresa entre frontals o alineacions de 
vial oposats amb una profunditat que depassi de 
30 m., l’espai lliure inte rior s’haurà d’ampliar mit-
jançant una prolongació que permeti inscriure-hi un 
cercle de vuit metres de diàmetre situat a la bisec-
triu de l’angle format per les alineacions oposades, 
fins a aconseguir el punt en què la distància entre 
les esmentades alineacions és de 30 m., a partir 
del qual la resta serà totalment edificable.

 Aquesta prolongació de l’espai lliure, que serà edi-
ficable en planta baixa, tindrà la consideració d’am-
pliació de l’espai lliure interior a efectes de compo-
sició i ventilació dels habitatges, i la seva superfície 
serà computable a efectes del càlcul del 12 per 
100 de superfície de patis (Article 235).

8. a. Les porcions de parcel·la que excedeixin de la 
profunditat edificable han de formar part de “l’espai 
lliure in terior d’illa”. No seran edificables per damunt 
de la planta baixa, encara que els correspongui per 
una altra alineació de vialitat. Han de tenir igual 
consideració i s’han d’ajustar a la mateixa restricció 
les porcions de solar compreses entre el límit pos-
terior dels solars que no assoleixin la profunditat 
edificable i el límit de l’espai lliure interior d’illa.

 El solar que no aconsegueixi la profunditat edifi-
cable no podrà construir-se si la seva profunditat 
mitjana és inferior a vuit metres.

 b. Les porcions de solar compreses dins la profun-
ditat edi ficable que només re sulten edificables en 
planta baixa per aplicació de les regles de l’apartat 
anterior, tindran la consideració d’ampliació de 
l’espai lliure interior d’illa quan la seva amplada mí-
nima mitjana, en qualsevol punt, sigui igual o supe-
rior a vuit metres; quan no assoleixin aquesta di-
mensió, aquests espais podran considerar-se com 
a patis mixtos de ventilació o celoberts sempre que 
les seves dimensions assoleixin com a mínim les 
assenyalades als articles 233 i 234.

9.  La profunditat edificable no ha de ser modificada 
per l’existència de passatges, ni per la inclusió 
a l’espai lliure interior d’illa, o en algunes de les 
parcel·les amb front a la via pública, de sòl pú-
blic destinat a jardí, parc, dotacions, equipaments 
o verd privat protegit. En aquest cas el càlcul de 
la profunditat edificable s’ha de fer de la ma nera 
establerta en aquestes Normes, com si les es-
mentades parcel·les fossin edificables per a usos 
privats.

10. a. La profunditat edificable en cada parcel·la 
només podrà ser depassada amb cossos sortints 
oberts i amb elements sortints.

 b. En cap dels casos considerats als epígrafs 6, 7 
i 8b serà possible construir cossos sortints sobre 
l’espai lliure in terior d’illa, ni tan sols els oberts.

11. En els casos de reculada de tot el frontal d’ali-
neació d’una illa, previst a l’article 244.a, quan 
l’espai de reculada sigui cedit al municipi, mit-
jançant l’aprovació d’un estudi de detall referit a 
tota l’illa, podrà fixar-se, per al frontal reculat, una 
profunditat edificable diferent a l’establerta per a 
la resta de l’illa, sempre que es compleixin les dis-
tàncies mínimes entre façanes interiors en relació 
amb l’alçada de les edificacions que s’assenyalen 
a l’apartat 2 d’aquest article, amb un mínim de 
vuit metres. En cap cas aquesta variació de la pro-
funditat edificable podrà significar una edificabilitat 
major de la que correspondria en el cas que no es 
realitzés la reculada.

12. Els passatges situats en espai interior d’illa po-
dran edificar-se a una alçada reguladora de 7,80 
m. o, com a màxim, de PB+1P planta pis, retirada 
l’edificació de l’alineació del passatge la distància 
normal del jardí o del pati de cada passatge. La 
profunditat màxima edificable serà de 12 m., 
sempre que no depassi la meitat de la distància 
que hi ha entre l’alineació de l’edificació del pas-
satge i l’alineació del respectiu espai lliure interior 
d’illa. Les parcel·les situades a la conjunció del 
passatge amb alineacions d’illa, subjectaran la 
seva edificació a les condicions d’edificació del 
passatge, quan a la reglamentació d’aquest es 
determini expressament.

Art. 243.  Espai lliure interior. 16

1. A les zones on es permeti l’ocupació amb edifi-
cacions de l’espai lliure interior d’illa, els límits de 
les quals tindran la consideració d’alineacions, se 
subjectaran a les prescripcions següents:

 a. La planta baixa podrà sobrepassar la profun-
ditat edifi cable en aquelles illes en què la super-
fície total de l’espai lliure interior no sigui inferior a  
1000 m.

 b. El soterrani podrà ocupar la totalitat de la 
parcel·la, i haurà de garantir-se el tractament en-
jardinat de la coberta quan l’espai interior de l’illa 
no sigui edifica ble en planta baixa.

 c. La planta baixa sobre l’espai interior d’illa no 

16. Veure modificació per al Municipi de Sant Joan Despí  
a la pàg. 356 i pàg. 357

 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 125
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depassarà l’alçada lliure que s’assenyala a la re-
glamentació de la zona corresponent, i s’haurà de 
cobrir mitjançant terrat.

 d. Amb la finalitat de protegir i preservar els jar-
dins o arbrat existents, els ajuntaments respectius 
podran restrin gir les condicions per a l’ocupació 
de l’espai lliure inte rior d’illa que s’assenyalen en 
aquest article, i podran, si escau, prohibir total-
ment o parcialment l’ocupació en planta baixa o 
soterranis, promovent, amb aquesta finalitat, els 
instruments urbanístics adients.

2.  L’edificació a l’espai lliure interior d’illa, només 
podrà estendre’s, referit a la rasant d’un carrer, 
fins a una profunditat igual a la meitat de la dis-
tància entre l’alineació interior de l’edificació de la 
parcel·la i l’alineació interior oposada de l’illa.

 Aquesta profunditat límit s’haurà de reduir en els 
casos de desnivell entre façanes oposades de 
l’illa de manera que l’edificació en l’espai lliure no 
depassi un pla ideal, traçat a 45º des del límit de 
la profunditat edificable de la parcel·la oposada 
a l’altura màxima corresponent a la planta baixa. 
Tampoc ha de depassar el pla traçat d’igual ma-
nera des del límit de la profunditat edifi cable de les 
parcel·les corresponents als altres frontals d’illa.

 En els casos en què la parcel·la depassi la profun-
ditat que diu el paràgraf primer d’aquest apartat 
segon, sense arribar a un altre carrer, la resta de 
la parcel·la no podrà edifi car-se, en planta baixa, 
a més alçada de la que correspondria a un solar 
amb frontal a l’alineació oposada i que tingués 
per longitud de façana el segment interceptat, en 
aquest front, per dues perpendiculars a aquest 
segment, traçades des dels dos punts extrems 
posteriors del solar real.

Art. 244.  Reculades. 
1. Les modalitats de reculada o alineacions recu-

lades són:
 a. Reculada a tot el frontal d’alineació de l’illa.
 b. Reculada a la totalitat de les plantes de l’edifici.
 c. Reculada a plantes pis.
 d. Reculada en plantes pis tocant a mitgera.
2.  Les alineacions reculades de la modalitat a. s’ad-

metran quan l’espai que quedi lliure com a conse-
qüència de la reculada es destini a l’eixamplament 
del carrer. Aquest sòl ha de ser de cessió gratuïta 
al municipi, per destinar-lo a l’eixamplament de 
vial; i les obres d’urbanització han de ser a càrrec 
del propietari que cedeix. L’altura reguladora mà-
xima aplicable a les finques reculades ha de ser 
la que correspongui a l’amplada del vial, inclòs 
l’eixamplament. La reculada ha de ser uniforme a 

tota l’alineació; haurà de comprendre tot el tram 
d’illa entre carrers; i la profunditat edificable ha de 
quedar disminuïda en la profunditat de la reculada. 
S’ha de determinar la profunditat partint de l’aline-
ació de vialitat, i no de l’alineació de la reculada. De 
l’alçada reguladora màxima conseqüència de l’ei-
xamplament només se’n pot beneficiar la finca re-
culada. Als altres trams de carrer i al frontal, oposat 
a la reculada, encara que s’edifiqui després de la 
reculada, l’alçada reguladora màxima s’ha de de-
terminar atenent a l’amplada del vial, anterior a l’ei-
xamplament. La llicència d’edificació s’ha d’atorgar 
condicionada a la cessió gratuïta i a l’obligació de 
suportar despeses de la urbanització, inclusiva-
ment les del projecte d’urbanització.

 La cessió s’ha de formalitzar en documents ad-
ministratius, que facultaran l’Administració per a 
l’ocupació del terreny. Per tal d’assegurar l’obli-
gació de satisfer les despeses de la urbanització, 
l’ajuntament podrà condicionar l’efectivitat de la 
llicència a la constitució de garantia real o personal 
suficient. A aquests efectes els serveis tècnics 
municipals elaboraran un avantprojecte, integrat 
pel plànol o plànols necessaris i una memòria on 
s’inclourà una valoració aproxi mada dels costos 
de la urbanització.

3.  Les alineacions reculades de la modalitat b., és a 
dir, en totes les plantes, i en part d’un frontal d’illa, 
s’admeten per regla general, quan es compleixin 
els requisits següents:

 a. Que la reculada s’estengui, com a mínim, una 
longitud de 20 m. Quan es tracti d’edificis desti-
nats a usos públics o col·lectius la longitud mínima 
és de 14 m.

 b. Que la reculada s’iniciï a més de 3,60 m. de 
cada mitgera.

 c. Que en la seva execució es diferenciïn clara-
ment, l’espai de propietat privada del de propietat 
pública.

 Les reculades regulades en aquest apartat:
 a. No donen lloc a la cessió gratuïta i obligatòria 

del terreny afectat per la reculada.
 b. No modifiquen la profunditat edificable. Aquesta 

s’ha de mesurar des de l’alineació de vial o carrer.
 c. No donen lloc a augments d’altura reguladora 

ni a compensació de volums.
4.  Les reculades de la modalitat c), això és, en 

plantes pis sense reculada a la planta baixa, es 
permeten quan hi concorrin els requisits següents:

 a. Que els edificis projectats tinguin una façana de 
més de vint metres.

 b. Que la reculada s’iniciï a més de 3,60 m. de 
cada mitgera.
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 c. Que la separació entre paràmetres oposats 
compleixi les dimensions mínimes establertes per 
als celoberts mixtos.

5.  Les reculades de la modalitat d. només s’adme-
tran per damunt de la planta baixa, i hauran de 
complir-se les condicions següents:

 a. Que només s’efectuï en una de les mitgeres de 
la parcel·la.

 b. Que se separi a tot al llarg de la mitgera com a 
mínim 3,60 m.

 c. Que a l’espai lliure interior d’illa pugui inscriure’s 
una circumferència de, com a mínim, 10 m. de radi.

6.  A més de les regles anteriors, regeixen en matèria 
de reculades les següents:

 a. A planta baixa, es permeten façanes porticades 
formant porxades, d’ús general, sempre que la 
llum de pas entre pilars i façana reculada, en tota 
l’extensió d’aquesta sigui, com a mínim, d’1,80 m. 
i l’alçada lliure mínima de 3,60 m.

 b. Els propietaris de les finques reculades assu-
meixen els costos del tractament com a façana de 
les mitgeres que queden al descobert, llevat que 
aquestes també s’haguessin reculat. En l’atorga-
ment de tota llicència d’edificació s’entendrà in-
clòs aquest condicionament.

Art. 245.  Ordenació de volums.
1.  Mitjançant estudis de detall podrà preveure’s una 

ordenació de volums edificables en el casos se-
güents:

 a. Que es refereixin a una illa completa.
 b. Que es refereixin a una o més parcel·les que 

compleixin les condicions que s’estableixen al pa-
ràgraf següent:

 Condició 1a
 Parcel·la mínima de 2.500 m2.
 Condició 2a
 Parcel·la o parcel·les que donin a dues vies de 

més de 30 m. que formin xamfrà, cantonada o 
encontre corbat, delimitats per les alineacions vi-
gents o resultants de la nova edificació o a places 
de més de 2.000 m2 i més de 40 m. d’ample.

 Condició 3a
 Les parcel·les que afrontin amb dues o més vies 

hauran de tenir una longitud de façana a cada 
frontal de via pública superior a 20 m. i, en casos 
de xamfrà o encontre corbat, hauran de tenir una 
longitud mínima de 14 m. des del punt de flexió o 
tangència fins a la mitgera corresponent, i el seu 
desenvolupament total, sumat el de tots els fron-
tals de via pública, no podrà ser inferior a 40 m. 
Per a les parcel·les amb davants a places, la lon-
gitud mínima de façana ha de ser de 30 m.

 Condició 4a
 L’espai lliure interior d’illa, existent o que en resulti, 

haurà de permetre la inscripció d’una circumfe-
rència de més de 15 m. de radi.

 Quan conjuntament amb l’estudi de detall s’ela-
bori un projecte arquitectònic que comprengui 
tota l’illa, podrà prescindir-se d’aquesta condició.

2. Amb l’estudi de detall podrà realitzar-se una com-
pensació de volums per mitjà d’alguna de les mo-
dalitats següents:

 a. Amb subjecció a l’índex d’edificabilitat neta 
fixat en aquestes Normes per a la zona de què es 
tracti.

 b. Mitjançant l’acumulació de l’edificabilitat resul-
tant d’acumular l’índex d’edificabilitat net sobre 
l’àrea de referència, quan una part del sòl sigui 
objecte de cessió al municipi com a espai lliure 
d’ús i domini públic.

3.  L’ordenació de volums i la compensació de vo-
lums en els dos supòsits del número anterior, s’ha 
d’ajustar a les regles següents:

 a. Ha de respectar les prescripcions sobre:
 – alineacions de vialitat
 – mitgeres
 – cossos sortints
 – elements sortints
 – celoberts i patis de ventilació
 b. Podrà establir solucions diferents pel que fa als 

altres paràmetres del tipus d’ordenació que es re-
gula en aquesta secció.

 c. Els cossos d’edificació per damunt de l’alçada 
reguladora establerta en aquestes Normes no po-
dran ventilar a celoberts.

 d. El cos d’edificació que depassi l’alçada regula-
dora podrà ocupar per planta, segons la mida de 
la parcel·la, el percentatge màxim de la superfície 
de la parcel·la, situat dins la profunditat edificable 
que s’estableix al quadre següent:

Superfície de parcel·la % màxim d’ocupació

entre 2.500 i 3.000 m2 60

fins a 4.000 m2 55

fins a 5.000 m2 50

fins a 6.000 m2 46

fins a 7.000 m2 42

fins a 8.000 m2 38

més de 8.000 m2 35

 
 e. Entre 2.500 i 3.000 m2. L’alçada dels cossos 

d’edificació, per damunt de l’alçada reguladora, 
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serà limitada per les condicions fixades per al 
tipus d’ordenació volumètrica específica sobre: 
separació entre edificacions o cossos d’edificació 
en relació amb l’alçada, i preservació de les con-
dicions d’intimitat, il·luminació i assolellada sobre 
les edificacions veïnes i espai públic immediat, 
en relació amb les que es produiran per efecte 
de mantenir-se les condicions de la zona quant a 
l’amplada de vial i alçada de les edificacions.

Secció 3a
Normes aplicables al tipus d’ordenació 
d’edificació aïllada

Art. 246. Paràmetres emprats en aquest tipus 
d’ordenació. 

1. A la regulació de les condicions del tipus d’orde-
nació d’edificació aïllada, es consideren condi-
cions bàsiques les següents:

 a. el tipus d’ordenació, que correspon al definit 
en aquestes Normes, en el qual l’edificació es 
produeix en relació amb la mateixa parcel·la de 
manera aïllada i envoltada d’espais lliures d’acord 
amb una edificabilitat i ocupació màximes

 b. l’edificabilitat màxima definida per aplicació 
d’un índex d’edificabilitat net a la superfície de la 
parcel·la dins d’un percentatge d’ocupació màxim

 c. la densitat màxima d’habitatges que es defineix 
per a cada zona

 d. la limitació d’usos aplicables segons la regla-
mentació zonal

 e. la condició d’unifamiliar aïllada a les subzones 
que tinguin aquesta condició.

2. Els paràmetres propis del tipus d’ordenació en 
edificació aïllada són:

 a. forma i mides de la parcel·la
 b. ocupació màxima de parcel·la
 c. alçada reguladora màxima
 d. nombre màxim de plantes
 e. separacions mínimes
 f. edificacions auxiliars.

Art. 247.  Forma i mides de la parcel·la. 
Cal precisar-les al detall de la reglamentació de cada 
zona. Això no obstant, a les àrees urbanes consoli-
dades, parcel·lades i desenvolupades d’acord amb el 
Pla Comarcal de 1953, a planes anteriors a aquest 
o a Plans Parcials que el desenvolupen, en els quals 
no existeixi una correlació entre les condicions d’edi-
ficació segons les quals es desenvoluparen i les defi-
nides pel Pla General Metropolità podran, mitjançant 
l’aprovació de Plans Especials, establir-se condicions 

d’edificació diferents a les establertes amb caràcter 
general per a la zona, sempre que no es vulnerin les 
condicions bàsiques del tipus d’ordenació aïllada de-
finida a l’article anterior.

Art. 248. Desenvolupament del volum edificable. 
1.  El màxim volum edificable permès a cada parcel·la, 

inclosos els vols dels cossos sortints i dels ele-
ments sortints, podrà desenvolupar-se, segons la 
zona, en una o més edificacions principals i desti-
nar-se part del volum a edificacions auxiliars.

2.  Quan a la regulació de la zona es fixen, segons 
les mides de la parcel·la, límits màxims al nombre 
d’unitats independents de residència o d’habi-
tatges o nombre màxim d’unitats d’edificació 
independents resultants de les possibles distri-
bucions de l’edificació de cada parcel·la, hauran 
de respectar-se, encara que això comporti que 
no pugui aprofitar-se el sostre màxim possible se-
gons l’índex d’edificabilitat.

Art. 249.  Ocupació màxima de parcel·la. 17

1.  L’ocupació màxima de parcel·la que podrà ser 
edificada es l’establerta a les normes aplicables a 
la zona. L’ocupació s’ha d’amidar per la projecció 
ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum 
de l’edificació inclosos els cossos sortints.

2.  L’ocupació del subsòl amb soterranis resultants 
de rebaixos, anivellacions, terraplenats o excava-
cions, s’ha d’ajustar als criteris següents:

 a. A les subzones unifamiliars l’ocupació dels so-
terranis no podrà depassar la màxima permesa de 
parcel·la, i aquests no podran envair les faixes de 
separació a les llindes de la parcel·la, llevat que es 
tracti de la part que serveix per a donar accés des 
de l’exterior de la parcel·la sempre que aquesta part 
no excedeixi del 5 per 100 del sòl edificable total.

 b. A les zones plurifamiliars els soterranis podran 
ocupar també fins al 10 per 100 del sòl edificable 
total sempre que es justifiqui aquesta solució en 
un projecte de condicionament com a jardí de 
l’espai lliure.

3.  Quan segons la reglamentació de cada zona, es 
permetin les construccions auxiliars aquestes po-
dran ocupar part de la superfície destinada a jardí 
però sens envair la faixa de superfície lliure adja-
cent a les alineacions oficials llevat que es tracti de 
substitucions de terres rebaixades, cas en el qual 
la coberta s’haurà de condicionar com a jardí.

17. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 177  
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Art. 250.  Sòl lliure d’edificació. 18

1.  Els terrenys que quedessin lliures d’edificació per 
aplicació de la regla so bre ocupació màxima de 
parcel·la, no podran ser objecte, en superfície, 
d’un altre aprofitament que el corresponent a es-
pais lliures al servei de l’edificació o edificacions 
aixecades a la parcel·la o parcel·les.

 En aquests s’admeten els elements ornamentals 
compatibles amb el seu caràcter enjardinat. També 
s’admetrà la instal·lació de piscines descobertes i 
pistes esportives que es regularan per les condi-
cions establertes per a les construccions auxiliars.

 Aquests elements i les seves instal·lacions associ-
ades com: màstils, xarxes de protecció, trampolins 
o similars, han de tenir una alçada màxima que no 
pot superar, a les llindes de la parcel·la, la màxima 
permesa per a les tanques. Pel que fa a les edifica-
cions auxiliars, aquestes han de respectar, a més, 
les condicions establertes a l’article 253.

2.  Els propietaris de dues o més parcel·les contigües 
podran establir la mancomunitat d’aquests espais 
lliures, amb subjecció als requisits formals establerts 
en aquestes Normes per als patis mancomunats.

3.  Els propietaris podran cedir gratuïtament al mu-
nicipi aquests sòls cosa que comportarà, per al 
municipi, el deure de conservar-los d’acord amb 
les normes sobre jardins públics, sempre que el 
municipi consideri que hi concorren raons d’in-
terès públic, social o comunitari. En el seu defecte 
es podrà establir una Entitat de conservació per al 
seu manteniment.

Art. 251.  Alçada màxima i nombre de plantes. 19

1.  L’alçada màxima de l’edificació s’ha de deter-
minar en cada punt a partir de la cota de pis de la 
planta que tingui la consideració de planta baixa.

 En els casos en què, per raó del pendent del ter-
reny, l’edificació es desenvolupi escalonadament, 
els volums d’edificació que es construeixin sobre 
cada una de les plan tes o parts de planta que 
tinguin la consideració de planta baixa, s’han de 
subjectar a l’alçada màxima que correspongui per 
raó de cada una d’aquestes parts, i l’edificabilitat 
to tal no podrà superar la que resultaria d’edificar 
en un terreny horitzontal.

 En cap cas, les cotes de referència de les plantes 
baixes podran establir-se amb una variació ab-
soluta de més-menys un metre en relació amb la 
cota natural del terreny. Es prendrà com a punt de 
referència el centre de gravetat de la planta baixa 
o part de la planta baixa.

2.  Els valors de les alçades màximes i el nombre 
màxim de plantes es determinen a les normes de 

cada zona. S’hi distingeixen dos valors, segons 
que l’edificació sigui palafítica o no. En aquest 
tipus d’ordenació no es permet la construcció 
d’entresolats.

3. Per damunt de l’alçada màxima, només es per-
metrà: 

 a. La coberta definitiva de l’edifici, de pendent 
inferior al 30 per 100 i l’arrencada de la qual se 
situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela 
als paraments exteriors de les façanes situades a 
una altura no su perior a la màxima i que el vol no 
superi el màxim admès per als ràfecs.

 En aquest tipus d’ordenació les golfes resultants 
no podran ser habitables llevat la dels habitatges 
unifamiliars, cas en el qual es computarà la seva 
superfície a efectes d’edificabilitat a tota la part 
que tingui una alçada mitjana no inferior a 2,10 m.

 b. Les cambres d’aire i elements de cobertura en 
els casos de terrats o coberta plana, amb alçada 
total de 60 cm.

 c. Les baranes fins a una alçada màxima de 1,80 m.
 d. Els elements tècnics de les instal·lacions.
 e. Els coronaments de l’edificació de caràcter ex-

clusivament decoratiu.
4.  Es tindrà en compte la possibilitat, admesa en 

algunes zones, de construir plantes baixes sobre 
palafits, en aquest cas no computarà a efectes 
d’edificabilitat, la part de la planta que es trobi to-
talment oberta. Els volums que interrompin even-
tualment la continuïtat de l’espai obert tal com els 
cossos d’escales, ascensors, volums tècnics, es-
pais de consergeries, locals comercials i similars, 
computaran a efectes del càlcul de la superfície 
màxima del sostre edifi cable. No es permetrà la 
construcció d’entresolats.

Art. 252.  Separacions mínimes. 20

1.  Les separacions mínimes de l’edificació o edifi-
cacions principals a la façana de la via pública, 
al fons de la parcel·la, a les llindes laterals i entre 
edificacions d’una mateixa parcel·la, són les esta-
blertes en cada cas en aquestes Normes.

 Aquestes separacions són distàncies mínimes a les 
quals poden situar-se l’edificació i els seus cossos 
sortints. Es defineixen per la distància menor fins 
als plans o superfícies reglades verticals, la directriu 
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de les quals és la llinda de cada parcel·la, des dels 
punts de cada cos d’edificació, inclosos els cossos 
sortints. A determinades zones es fixen valors mí-
nims absoluts.

 La separació entre dos cossos d’edificació indepen-
dents, situats dins d’una mateixa parcel·la, es regula 
per la distància mínima que hi ha entre cada edificació 
i els cossos d’edificació propers que estan construïts 
i que siguin els més alts. Així mateix s’estableixen va-
lors mínims a aquestes separacions d’algunes zones.

2.  Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions 
de terreny o excavacions, hauran de respectar, en el 
cas d’habitatges unifamiliars, les distàncies mínimes 
a les llindes de parcel·la, excepte si es tracta de la 
part que serveix per donar accés des de l’exterior als 
usos permesos als soterranis i sempre que aquesta 
part no excedeixi del quinze per cent de la superfície 
lliure. En qualsevol altre cas, s’ajustarà al que dis-
posa l’article 249.

Art. 253.  Construccions auxiliars. 21

1. Es permet en aquest tipus d’ordenació la construcció 
d’edificacions o cossos d’edificació auxiliars al servei 
dels edificis principals, amb destinació a porteria, 
garatge par ticular, locals per a guarda o dipòsit de 
material de jardineria, piscines o anàlegs, vestidors, 
estables, bugaderies, rebosts, hivernacles, garites de 
guarda i d’altres anàlogues, com també barbacoes, 
terrasses, pèrgoles o galeries.

2.  La construcció d’edificacions auxiliars s’ha d’ajustar 
al que estableix la regulació de cada zona, i si escau, 
al que disposa el pla general o el pla parcial, pel que 
fa a sostre edificable, ocupació en planta baixa, al-
çada màxima i separacions mínimes a les llindes de 
parcel·la.

3.  Les construccions auxiliars han de respectar els límits 
màxims d’ocupació dins del percentatge d’ocupació 
principal de parcel·la, edificabilitat i alçada establerta 
per a les diferents zones.

 Les construccions auxiliars no podran envair les 
franges de separació a les llindes de parcel·la llevat 
que es tracti de substitució de terres rebaixades 
cas en el qual s’haurà de condicionar la coberta 
com a jardí. Excepcionalment es podran admetre 
construccions auxiliars aparionades, pertanyents a 
dues parcel·les contigües, adossades a alguna de 
les llindes i sense que puguin envair la franja adja-
cent a les alineacions oficials; el caràcter aparionat 
d’aquestes construccions auxiliars s’ha d’establir per 
escriptura pú blica.

4.  Les piscines descobertes i pistes esportives, que 
tenen la consideració de construccions auxiliars, po-
dran situar-se lliurement a la parcel·la excepte a la 

franja adjacent a les alineacions oficials. Els elements 
funcionals associats a aquestes instal·lacions com: 
trampolins, pals, xarxes de protecció, bàculs d’il·-
luminació, etc., tindran limitada l’alçada a les llindes 
de les parcel·les equivalentment a l’alçada màxima 
establerta per a les tanques.

Art. 254. Tanques. 22

1. Les tanques amb front a vials públics, dotacions i 
espais verds, es regularan, pel que fa a alçades i a 
materials, de conformitat amb les disposicions esta-
blertes per a cada zona o sector en què es divideixi, 
a les ordenances del Pla Par cial o Especial.

2.  Les tanques amb front a espais públics hauran de 
subjectar-se en tota la seva llargària, a les alineacions 
i rasants d’aquests; tanmateix, en determinats casos, 
es permetrà tirar-les enrera o recular-les en part, amb 
la finalitat de relacionar millor l’edificació principal o 
les edificacions auxiliars amb l’alineació del vial. En 
aquests casos, l’espai intermedi entre edificació i ali-
neació públi ca, haurà de mantenir-se, sistematitzat 
amb jardineria, a càrrec del propietari d’aquest sòl.

3.  L’alçada màxima de les tanques opaques a les llindes 
restants en cap cas podrà depassar l’alçada d’1,50 
m., amidats des de la cota natural del terreny a l’es-
mentada llinda, i podran elevar-se fins a un màxim de 
2,50 m. sobre aquest punt, amb reixes, tela metàl·lica 
o elements calats.

Art. 255.  Adaptació topogràfica i moviment de 
terres. 23

Per a les parcel·les amb pendent superior al 30 per 100, 
que estiguin situades a zones per a les quals és obligat 
aquest tipus d’ordenació, regiran les variacions del per-
centatge d’ocupació permès següents:
Del 30 al 50 per 100, es disminueix en 1/3.
Del 50 al 100 per 100, es disminueix en 1/2.
Més del 100 per 100, es prohibeix l’edificació.
En els casos en què sigui imprescindible l’anivellament 
del sòl amb terrasses, aquestes es disposaran de ma-
nera que la cota de cadascuna compleixi les condicions 
següents:
1a. Les plataformes d’anivellament tocant a les llindes no 

podran situar-se a més d’1,50 m. per damunt o a més 
de 2,20 m. per sota de la cota natural de la llinda.
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2a. Les plataformes d’anivellament a l’interior de 
parcel·la (excepte els soterranis) hauran de dispo-
sar-se de manera que no depassin uns talussos 
ideals de pendent 1:3 (alçada:base. traçats des 
de les cotes, per damunt o per so ta, possibles 
a les llindes. Els murs d’anivellament de terres a 
les llindes no podran arribar, en cap punt, a una 
alçada superior a 1,50 m. per damunt de la cota 
natural de la llinda ni a una alçada superior a 2,20 
m. per sota de la cota natural de la llinda. Els murs 
interiors de contenció de terres no podran de-
passar, en la part vista, una altura de 3,70 m.

Secció 4a
Normes aplicables al tipus d’ordenació 
segons volumetria específica

Art. 256.  Objectius en aquest tipus d’ordenació. 
La composició o ordenació de volums, pròpia 
d’aquest tipus d’ordenació, es realitzarà per a cada 
sector al Pla Parcial o Pla Especial que correspongui 
segons la qualificació del sòl.
Aquests plans hauran d’aplicar les condicions urba-
nístiques establertes per a cada zona. Una vegada 
que per aplicació d’aquestes condicions es determini 
o fixi la destinació con creta del sòl, operaran els pa-
ràmetres propis del tipus d’ordenació per volumetria 
específica, a fi d’aconseguir els resultats següents:
a. La distribució de l’edificabilitat neta entre les 

parcel·les.
b. L’ordenació, precisa o flexible, però inequívoca, 

de la forma de l’edificació.
c. La col·locació relativa de l’edificació amb un criteri 

d’uniformitat.

Art. 257.  Distribució de l’edificabilitat neta. 
1.  La distribució de l’edificabilitat neta s’ha de fixar 

mitjançant l’assignació a cada parcel·la destinada 
a l’edificació pri vada de l’índex d’edificabilitat cor-
responent.

2.  Els paràmetres específics corresponents a l’ob-
jectiu de distribució de l’edificabilitat neta entre les 
parcel·les són els següents:

 a. Forma i mides de la parcel·la
 b. Ocupació màxima de parcel·la
 c. Longitud mínima de façana.
3.  La superfície mínima de parcel·la i de front mínim 

a la via pública es regula a les normes aplicables a 
cada zona.

Art. 258.  Ordenació de la forma de l’edificació. 
1.  L’ordenació de la forma de l’edificació s’ha de re-

alitzar al pla parcial o al pla especial, segons els 
casos, mitjançant una de les modalitats següents:

 a. Per mitjà de la fixació de:
 – Alineacions d’edificació.
 – Cotes de referència de la planta baixa.
 – Altura màxima i nombre màxim de plantes.
 b. Per mitjà de la determinació dels perímetres i 

perfils reguladors de l’edificació i de les cotes de 
referència de la planta baixa.

2.  La superposició de la forma de l’edificació, deter-
minada amb subjecció a un dels modes establerts 
al número anterior, delimita les unitats d’edificació 
independent i les parets que hauran de cons-
truir-se en règim de mitgeres.

3.  Els paràmetres específics corresponents a l’ob-
jectiu de l’ordenació, precisa o flexible, de la forma 
de l’edificació són els següents:

 a. L’alineació de l’edificació.
 b. Les cotes de referència de la planta baixa.
 c. L’altura màxima.
 d. El nombre màxim de plantes.
 e. El perímetre regulador.
 f. El perfil regulador.
4.  La col·locació relativa de les edificacions es regula 

mitjançant els paràmetres següents:
 a. Separació mínima entre edificacions.
 b. Separació mínima de l’edificació als límits de 

zona i als eixos de vial.

Art. 259.  Configuració de l’ordenació. 
1.  L’ordenació de la forma de l’edificació podrà 

adoptar una de les modalitats següents:
 a. Configuració d’un sol mode. És l’anomenada 

configuració unívoca o precisa. Els paràmetres es-
pecífics d’aquesta configuració són:

 – alineacions d’edificació
 – altura màxima 
 – nombre límit de plantes
 b. Configuració flexible o variable. Els paràmetres 

específics d’aquesta configuració són:
 – perímetre regulador
 – perfil regulador
2.  La cota de referència de la planta baixa és un pa-

ràmetre comú a les modalitats unívoca o precisa i 
flexible o varia ble.

Art. 260. Ocupació màxima de parcel·la. 24

1.  Els paràmetres de distribució de l’edificabilitat 

24. Veure modificació per al Municipi de Hospitalet de Llobregat  
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neta són els definits amb caràcter general, per a 
tots els tipus d’ordenació. Les normes de cada 
zona fixen, si escau, els valors màxims o mínims 
admesos.

2.  Com a excepció al que es disposa al número an-
terior, es fixa específicament, per a aquest tipus 
d’ordenació, el paràmetre de percentatge màxim 
d’ocupació en planta baixa.

 Aquest percentatge és l’establert per les Normes 
per a cada zona i, si no hi és, el que estableixin 
els plans que s’aprovin per al desenvolupament 
de les previsions d’aquest Pla General.

 L’ocupació s’ha d’amidar per la projecció orto-
gonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de 
l’edificació, inclosos els cossos sortints.

3.  És aplicable a aquest tipus d’ordenació el que dis-
posa l’article 250 d’aquestes Normes referent al 
sòl lliure d’edificació.

4.  Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions 
o excavacions podran depassar l’ocupació mà-
xima de la parcel·la en planta baixa. Podran ocupar 
fins a un trenta per cent de l’espai lliure d’edificació 
corresponent, que sigui propietat privada.

Art. 261.  Cota de referència de la planta baixa. 
1.  El Pla Parcial o el Pla Especial, segons la qualifi-

cació del sòl, ha de completar les determinacions 
o previsions del Pla General establint, en tot cas, 
en el que calgui per completar l’ordenació contin-
guda en aquest Pla, les prescripcions o determi-
nacions següents:

 a. Regulació respecte del moviment de terres que 
comporti el procés d’urbanització.

 b. Cotes de referència dels plans d’anivellació i de 
realització de terrasses en què se sistematitzi el 
sòl edi ficable. Aquestes dades s’han de fixar als 
plànols d’anivellaments i rasants i als d’ordenació 
de l’edificació, sens perjudici de fixar-hi també, els 
anivellaments i rasants de les vies, places i espais 
lliures restants.

 Podrà adoptar-se com a pla d’anivellament, la 
cota natural del terreny, quan per circumstàncies 
topogràfiques o per exigències de l’ordenació cal-
gués modificar la configuració natural del terreny.

2.  Les cotes de referència podran ser diverses per a 
un mateix edifici. Les cotes de referència fixen la 
base de mesurament de l’alçada màxima de l’edi-
ficació, qualsevol que sigui la modalitat de precisió 
de la planta baixa.

3.  Les cotes fixades al Pla Parcial o Pla Especial 
hauran de ser respectades. No obstant això, po-
dran augmentar-se i dis minuir-se sense depassar 
en un o altre cas, els 0,60 m., quan l’execució 

del projecte exigeixi una adaptació o reajust, dins 
d’aquests límits, o quan una millor concepció tèc-
nica o urbanística aconselli aquesta variació.

 La variació requerirà l’elaboració d’un estudi de 
detall, amb els documents precisos per justificar 
el canvi de cota. També podrà incorporar-se 
aquesta documentació al projecte d’edificació, 
però, en aquest cas, prèviament a l’atorgament de 
la llicència, haurà de seguir-se la tramitació esta-
blerta a l’article 41 de la Llei del sòl, corresponent 
a l’aprovació, fins i tot la definitiva, a la corporació 
muni cipal competent per a l’atorgament de la lli-
cència. L’aprovació i l’atorgament de la llicència 
podrà resoldre’s en unitat d’acte.

Art. 262.  Paràmetres en la configuració unívoca. 
Cal tenir en compte, en aquesta modalitat de l’orde-
nació de la forma de l’edificació, les regles següents:
1a. Alineacions d’edificació: 
 Són alineacions d’edificació les precisades al Pla 

Parcial o al Pla Especial, segons els casos, que 
determinen els límits de la planta baixa.

 A manca de regla especial sobre reculades, al pla 
parcial o al pla especial s’han d’aplicar, en allò que 
sigui compati ble amb la regulació específica, les 
Normes aplicables al tipus d’ordenació de l’edifi-
cació segons alineacions de vial.

2a. Alçada màxima i nombre de plantes.
 a. L’alçada màxima de l’edificació es comptarà a 

partir de la cota de referència de la planta baixa. 
Quan l’edificació es desenvolupi escalonadament, 
a causa del pendent del terreny, els volums d’edi-
ficació que es construeixin sobre cada una de les 
plantes, o part de la planta, conceptuades com a 
baixes, s’han d’ajustar a l’alçada màxima que cor-
respongui per raó de cada una d’aquestes plantes 
o parts de planta. L’edificabilitat total no podrà 
superar el que resultaria d’edificar en un terreny 
horitzontal.

 b. Les alçades màximes i el nombre màxim de 
plantes, a cada zona, són establertes en aquestes 
Normes i, si no n’hi ha, les que s’han d’establir al 
Pla Parcial o al Pla Especial, que hauran de res-
pectar, en tot cas, les prescripcions d’aquestes 
Normes.

 c. Per damunt de l’alçada màxima només es per-
metrà:

 – la coberta definitiva de l’edifici, de pendent infe-
rior al trenta per cent, i que les seves arrencades 
siguin línies horitzontals paral·leles als paraments 
exteriors de les façanes situades a alçada no su-
perior a la màxima i el vol màxim no superi el dels 
ràfecs; les golfes resultants no seran habitables.



89

 – les cambres d’aire i elements de cobertura en 
els casos de terrats o coberta plana, amb alçada 
total de 60 cm.

 – les baranes fins a una alçada màxima d’1,80 m.
 – els elements tècnics de les instal·lacions.
 – els acabaments de l’edificació de caràcter ex-

clusivament decoratiu.
 d. Cal tenir en compte, en determinades zones, 

la facultat d’edificar sobre palafits, cas en el qual 
la planta baixa no computarà a efectes d’edifi-
cabilitat, en la part que estigui totalment oberta. 
Els volums que interfereixin eventualment la con-
tinuïtat de l’espai obert, com els cossos d’escala, 
caixes d’ascensor, els volums tècnics, els espais 
de consergeria o de recepció, els garatges, els 
locals comercials i altres cossos d’edificació, s’hi 
han d’incloure a efectes de càlcul de la superfície 
màxima de sostre edifi ca ble.

Art. 263.  Paràmetres de la configuració flexible. 
1.  Els paràmetres específics d’aquesta configuració 

de l’ordenació de l’edificació són el perímetre i el 
perfil re gulador.

2.  S’entén per perímetre regulador de l’edificació les 
possibles figures poligonals definides al pla parcial 
o al pla especial per determinar la posició de l’edi-
ficació. 

 Totes les plantes i vols hauran de ser compresos 
dins d’aquesta figura poligonal. L’ocupació de 
l’edificació en planta baixa és l’assenyalada pel 
pla o estudi de detall dins del perímetre regulador.

3.  S’entén per perfil regulador totes aquelles limita-
cions dirigides a determinar la màxima envolupant 
de volum dins del qual pugui inscriure’s el volum 
de l’edificació que correspon a cada parcel·la per 
la seva intensitat d’edificació; aquest perfil no 
podrà ser depassat i s’haurà de mantenir dins del 
gàlib definit: la coberta definitiva de l’edifici i els 
volums corresponents als elements tècnics de les 
instal·lacions.

 Quan es pretengui que l’envolupant vingui limitada 
superiorment per un pla horitzontal, n’hi haurà 
prou a limi tar l’alçada d’aquest pla. Quan aquest 
límit superior tingui una altra forma constant per a 
qualsevol secció normal a un eix de la planta serà 
suficient la fixació del perfil de l’esmentat límit. 
En els altres casos el Pla Parcial o el Pla Espe-
cial haurà d’adoptarà els mitjans de representació 
oportuns per a la clara fixació de les limitacions 
esmentades.

 A les zones en què aquestes Normes fixen alçada 
màxima, l’envolupant del volum màxim no podrà 
depassar-la. En els altres casos, el perfil regulador 

no podrà assolir alçades que superin més de tres 
plantes pis, nombre de plantes que resultaria 
d’esgotar a cada planta pis la superfície compresa 
dins del perímetre regulador.

Art. 264.  Localització relativa de l’edificació. 25

1.  Els paràmetres que regulen la localització relativa 
de les edificacions són els següents:

 a. Separacions mínimes entre edificacions.
 b. Separacions mínimes de l’edificació als eixos 

de vial i als límits de zona.
 El règim d’aquests paràmetres és l’establert en 

aquest article, completat, si escau, per les deter-
minacions del Pla Parcial o el Pla Especial.

2.  La separació mínima entre edificacions o cossos 
d’edificació pretén la preservació de la intimitat i as-
segurar nivells convenients d’il·luminació i insolació.

 a. Als efectes de preservació de la intimitat, la 
distància mí nima entre dos edificis pròxims és la 
següent:

 – Edificis de PB, PB+1P i PB+2P: 4 m.
 – Edificis de PB+3P i PB+4P: 10 m.
 – Edificis de PB+5P, PB+6P i PB+7P: 18 m.
 – Edificis d’alçada superior a PB+7P: 20 m.
 b. A efectes d’il·luminació i insolació, la conjugació 

de les distàncies entre edificacions amb l’alçada 
d’aquestes, determinats ambdós paràmetres al 
Pla Especial o al Pla Par cial, ha de ser el que as-
seguri a totes les plantes d’edificació, una hora de 
sol, com a mínim, entre les 10 i les 14 hores so-
lars, el 21 de gener de cada any.

 Els angles d’altitud i azimut del sol per a l’àrea 
metropo litana de Barcelona, el dia indicat són els 
següents:

 Hora Altitud Azimut

 10 hores 24 º 149 º

 11 hores 28 º 164 º

 12 hores 30 º 180 º

 13 hores 28 º 196 º

 14 hores 24 º 211 º

 
 La condició d’una hora de sòl a tota planta d’edi-

ficació s’amidarà de la manera següent:
 b.1.	Als edificis, la profunditat edificable o amplada 

dels quals, sigui inferior a 16 m., la disposició ha 
de ser de ma nera que no quedi sense insolació, 
en una longitud de façana superior a cinc metres, 
una de les façanes situades en la direcció del llarg 

25. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 278
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de l’edificació, un cop projectades a hores dife-
rents les ombres de les edificacions pròximes.

 Això no obstant, quan es disposin habitatges 
sense ventilació creuada (sense donar a dues fa-
çanes oposades), l’anterior consideració haurà de 
complir-se per a les dues façanes de l’edificació 
en la direcció de la llargària.

 b.2.	Als edificis la profunditat edificable o amplada 
dels quals sigui superior a 16 m., hauran de com-
plir-se les condicions anteriors d’assolellada en 
totes les façanes de l’edificació en la direcció de la 
seva llargària.

	 b.3. Quan una edificació es projecti amb recu-
lades a la façana, aquestes hauran de complir les 
dimensions dels patis de ventilació, sense que 
siguin d’aplicació les anteriors condicions d’inso-
lació als plans d’edificació que les deli miten.

3.  Les edificacions que segons el Pla Parcial o Pla 
Especial puguin aixecar-se amb façana a la xarxa 
viària bàsica o pròximes als límits de zona, hauran 
de preveure’s en aquells plans de manera que, 
ateses l’alçada i la distància al vial o al límit de 
la zona, els volums quedin compresos dins dels 
angles traçats de la manera següent: recta horit-
zontal per qualsevol punt de l’eix del vial o del límit 
de la zona i normal a aquests, i recta que passa 
pel mateix punt situat en pla vertical que contingui 
l’anterior i formant amb aquesta un angle de 60 º. 

Secció 5a
Normes aplicables al tipus d’ordenació 
tridimensional

Art. 265.  Definició. 
1.  El model d’ordenació, designat amb el nom d’or-

denació tridimensional, és el definit a l’article 69.4 
d’aquestes Normes.

2.  El Pla Parcial o el Pla Especial ha de contenir les 
determinacions necessàries per assegurar un 
tractament unitari en el desenvolupament de la 
urbanització i de l’edificació.

Art. 266.  Plans d’iniciativa privada. 
1.  Els plans d’iniciativa privada que adoptin el model 

d’ordenació tridi mensional hauran de contenir, a 
més dels documents exigits amb caràcter general 
i els que calguin per a l’ordenació dels volums 
amb subjecció a aquestes Normes, un estudi eco-
nòmic d’execució d’infrastructures i de conser-
vació i manteniment dels espais lliures, inclosos 
els artificials.

2.  Les garanties exigides al planejament de promoció 

privada hauran de preveure’s tenint en compte, a 
més, els costos majors que comporta l’ordenació 
tridimensional i, si és el cas, la conservació d’es-
pais naturals o artificials a càrrec de particulars.

Art. 267.  Subtipus d’ordenació tridimensional. 
1.  Els subtipus d’ordenació tridimensional previstos 

en aquest Pla General són:
 a. El de malla infrastructural de xarxes de servei i 

de transport públic o de superposició d’infrastruc-
tures de transport i serveis.

 b. El de placa tridimensional d’espais lliures.
2.  Al primer dels subtipus, els espais lliures públics se 

situen sobre el sòl i no en plantes pis, la segona mo-
dalitat situa en plantes pis els espais lliures públics.

Art. 268.  Subtipus malla infrastructural. 
1.  El desenvolupament de les previsions d’aquest 

Pla General per a l’ordenació tridimensional se-
gons el tipus de malla estruc tural de xarxes de 
servei i de transport públic, requereix l’elaboració 
d’un Pla Especial o, si escau, d’un Pla Parcial.

2.  El Pla, a més dels documents establerts amb ca-
ràcter ge neral, requerirà necessàriament la incor-
poració d’un projecte de la malla infrastructural.

3.  S’hi han de contenir les determinacions mínimes 
següents:

 a. Usos permesos a cada planta pis.
 b. Cotes de referència o rasants de connexió amb 

la malla tridimensional d’infrastructures.
 c. Coordinació dels diferents usos amb les cotes 

en què se situïn els diferents mitjans de transport.
 d. Localització dels espais destinats a canals de 

comunicació, per als diferents mitjans de trans-
port.

 e. Comunicacions horitzontals i verticals, ac-
cessos, correspondències i espais per a la circu-
lació de vianants.

 f. Localització d’espais lliures per a ventilació de 
les diferents unitats d’edificació.

 g. Solució dels problemes de veïnatge entre uni-
tats privades i també respecte a espais públics.

4.  L’edificació situada per damunt del nivell a partir 
del qual no hi hagi espais públics per a la malla 
de vialitat i transports, s’haurà de regir pel tipus 
d’ordenació per volumetria específica.

Art. 269.  Subtipus placa tridimensional. 
1.  Al subtipus tri dimensional s’aplica tot el que s’ha 

disposat a l’article anterior. Per tant, s’haurà 
d’aprovar el Pla Especial o, arribat el cas, el Pla 
Parcial i s’haurà d’incorporar com a document 
d’aquest un projecte d’infrastructura que prevegi 
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les solucions tècniques respecte a la seva exe-
cució i que resolgui les condicions de seguretat, 
higiene, estètica i funcionament del conjunt.

2.  A més del que es disposa al número anterior, i per 
remissió a l’apartat 3) de l’article precedent, s’hi 
han d’incloure les determinacions següents:

 a. Usos admesos a cada planta i règim de compa-
tibilitat i limitacions, si escau.

 b. Àrees que tenen una destinació i una conser-
vació públiques.

3.  L’administració municipal i, arribat el cas, la que 
sigui competent per a l’aprovació del Pla, podrà 
exigir per raons tècnico-urbanístiques els plànols, 
estudis i projectes que, en el cas de la promoció 
privada, assegurin la realització del Pla.

 Quan es promogui i, si escau, s’executi per pro-
motors diferents la placa tridimensional i les cons-
truccions per damunt de l’última planta amb es-
pais públics, l’Administració exigirà els documents 
que assenyala el paràgraf anterior i les garanties 
necessàries per tal d’assegurar les condicions de 
qualitat i de coordinació dimensional que ha de 
complir la construcció.

Art. 270.  Espais lliures. 
1.  El promotor del Pla podrà oferir, i l’Administració 

acceptar, que la reserva de sòl per a dotacions 
públiques i la seva cessió corresponent s’efectuïn 
sens perjudici de la prestació eficaç del servei mit-
jançant la seva ubicació en una planta elevada. Els 
espais lliures de cessió obligatòria podran dispo-
sar-se per a idèntica finalitat, i en els termes que 
convinguin l’Administració i el particular, en planta 
elevada, sempre que la seva superfície no es re-
dueixi.

2.  La previsió d’espais per a estacionaments no 
podrà ser inferior al doble dels establerts amb ca-
ràcter general, per a estacionaments a l’aire lliure.

Art. 271.  Apreciació de l’interès públic del Pla 
d’iniciativa privada. 

1.  L’administració competent, en les diverses fases 
d’aprovació, valorarà l’interès públic, social o co-
munitari de la iniciativa privada, acollida a un dels 
subtipus d’ordenació tridimensional.

2.  L’aprovació podrà denegar-se no solament perquè 
no s’ajusti el pla a les previsions legals i al que, si 
escau, estableixen aquestes Normes, sinó a més, 
per raons tècnico-urbanístiques, o d’interès pú-
blic, social o comunitari. També podrà denegar-se 
quan els interessos generals facin més desitjable 
una altra solució urbanística.

Capítol III
Règim dels usos i usos de les 
zones

Secció 1a
Disposicions generals

Art. 272. Classes dels usos. 
1.  A efectes d’aquestes Normes i de les que, en de-

senvolupament d’aquest Pla General, s’incloguin 
als Plans Parcials i als Plans Especials, s’esta-
bleixen les classes d’usos següents:

 1.1. Usos permesos
 1.2. Usos prohibits
	 2.1. Usos públics
	 2.2. Usos privats
	 2.3. Usos col·lectius
 3.1. Ús d’habitatge
 3.2. Ús residencial
 3.3. Ús comercial
 3.4. Ús d’oficines
 3.5. Ús industrial
 3.6. Ús sanitari
 3.7. Ús religiós i cultural
 3.8. Ús recreatiu
 3.9. Ús esportiu
 4.1. Ús d’estacionament
 4.2. Ús de garatge-aparcament
2.  L’ús corresponent a cases-quarters, comissaries 

de policia i utilitzacions anàlogues s’entén compa-
tible amb qualsevol dels usos relacionats abans.

Art. 273.  Usos permesos. 
1.  Són usos permesos els que són expressament 

admesos a la regulació de les zones o subzones, i 
si escau, no es comprenen en algun dels supòsits 
dels usos prohibits.

2.  Per tal de ser admesos, determinats usos reque-
reixen certes limitacions o imposen la necessitat 
d’una regulació especial de l’entorn.

 Aquests usos són els següents:
 a. Usos compatibles
 b. Usos condicionals
 c. Usos condicionats
 d. Usos temporals
 e. Usos provisionals.
3.  Usos compatibles són els que poden donar-se 

simultàniament o coe xistir. La llicència municipal 
podrà condicionar-se al fet que s’estableixin les 
restriccions necessàries en la intensitat o en la 
forma de l’ús perquè puguin concórrer en un ma-
teix sòl, edifici o lloc.
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4.  Usos condicionals són aquells que per les seves 
característiques requereixin regulacions específi-
ques de l’entorn.

5.  Usos condicionats són els que necessiten certes 
limitacions per ser admesos.

6.  Usos temporals són els establerts per termini li-
mitat o per temps indeterminat revocables a vo-
luntat de l’Administració, segons els objectius de 
l’ordenació ur ba nística.

7.  Usos provisionals són aquells que, perquè no ne-
cessiten obres o instal·lacions permanents i no di-
ficulten l’execució dels plans, poden autoritzar-se 
amb caràcter provisional en els termes disposats 
per l’article 58.2 de la Llei del sòl.

Art. 274.  Usos prohibits. 
1.  Usos prohibits són aquells que impedeixen les 

Normes d’aquest Pla, les ordenances dels Plans 
Parcials o dels Plans Especials, els catàlegs, les 
ordenances municipals o les disposicions estatals 
promulgades en matèria de seguretat, salubritat, 
moralitat o tranquil·litat.

2. També són usos prohibits aquells que, encara que 
no estigui expressament vedats, són incompa-
tibles amb els usos permesos, encara que se’ls 
sotmeti a restriccions en la intensitat o forma de 
l’ús.

Art. 275.  Usos públics, privats i col·lectius. 
1.  Usos públics, als efectes d’aquestes Normes i 

de les contingudes als plans que desenvolupin el 
que disposa aquest Pla General, són els referents 
als usos i serveis públics realitzats o prestats per 
l’Administració o per gestió dels particulars sobre 
béns de domini públic.

2.  Usos privats són els que es realitzen per particu-
lars en béns de propietat privada i no estan com-
presos a l’apartat següent.

3.  Usos col·lectius són els privats destinats al públic 
i als quals s’accedeix perquè es pertany a una as-
sociació, agrupació, societat, club o organització 
similar o per l’abonament d’una quota, d’un preu 
o d’una contraprestació anàloga.

4.  En els usos públics també s’inclouen els realitzats 
per l’Administració en béns de propietats parti-
cular mitjançant arrendament o qualsevol altre títol 
d’ocupació.

Art. 276. Ús d’habitatge. 
L’habitatge és l’edifici o part d’un edifici destinat a 
allotjament o residència familiar. S’estableixen les ca-
tegories d’ús d’habitatge següents:
 a. Habitatge unifamiliar. És el situat en una parcel·la 

independent, en edifici aïllat o agrupat horitzontal-
ment a un altre d’habitatge o de diferent ús, i amb 
accés exclusiu.

 b. Habitatge plurifamiliar. És l’edifici constituït per 
habitatges amb accés i elements comuns. S’in-
clouen en aquesta categoria els apartaments o ha-
bitatges de superfície i pro grama funcional reduït.

Art. 277. Ús residencial. 
1.  És l’ús que correspon a aquells edificis que es 

destinen a allotjaments comunitaris, com són re-
sidències, asils, llars de vells, de matrimonis o de 
joventut i a l’allotjament temporal per a transeünts, 
com poden ser hotels, apart-hotels, motels i, en 
general, els del ram de l’hostaleria.

2.  S’inclou a l’ús residencial el relatiu a la residència 
mòbil que es desenvolupa en espais lliures d’edifi-
cació amb serveis complementaris tals com càm-
pings, caravànings o similars.

Art. 278.  Ús comercial. 26

1.  És l’ús corresponent a locals oberts al públic des-
tinats al comerç a l’engròs o al detall, magatzems 
exclusivament comercials i locals destinats a la 
prestació de serveis privats al públic, com poden 
ser perruqueries, salons de bellesa, de rentada, 
de planxada i similars.

2.  Els usos comercials que per les seves característi-
ques, matèries manipulades o emmagatzemades 
o mitjans emprats, originin molèsties o generin 
riscos a la salubritat o a la seguretat de les per-
sones o de les coses s’han de regir per l’establert 
per a l’ús industrial.

Art. 279.  Ús d’oficines. 27

S’inclouen en aquest ús el de les activitats administra-
tives i burocràtiques de caràcter públic o privat; els de 
banca, borsa, assegurances; els que, amb caràcter 
anàleg, pertanyin a empreses privades o públiques, i 
els despatxos professionals.

Art. 280.  Ús industrial. 28

1. S’hi comprenen els següents:
 1r. Les indústries d’obtenció, transformació i 

transport.
 2n. Els magatzems destinats a la conservació, 

guarda i distribució de productes, amb subminis-

26. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 135
27. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 135
 Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès  

a la pàg. 287
28. Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès  

a la pàg. 346
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trament exclusiu a detallistes o majoristes, instal-
ladors, fabricants o distribuïdors o sense servei de 
venda directa.

 3r. Els tallers de reparació.
 4r. Les estacions de servei i de rentada de vehicles 

i garatges.
 5è. Les activitats que pels materials emprats. ma-

nipulats o despatxats, o pels elements tècnics que 
s’utilitzen poden ocasionar molèsties, perills o in-
comoditats a les persones, o danys als béns.

2.  Usos industrials diferents als definits en aquest 
article són els usos extractius (d’explotació de 
mines o pedreres), agrícoles, pecuaris i forestals 
s’han de regular pel que disposa la legislació es-
pecífica en la matèria i, si escau, pel que disposen 
aquestes Normes.

Art. 281.  Ús sanitari. 
1.  Ús sanitari és el corresponent al tractament o allot-

jament de malalts. Comprèn els hospitals, sana-
toris, clíniques, dispensaris, consultoris i similars.

2.  També s’inclouen en l’ús sanitari les clíniques ve-
terinàries i establiments similars.

Art. 282.  Ús religiós i cultural. 
Es comprenen en aquest ús, l’educatiu, el de l’ense-
nyament en tots els seus graus i modalitats, el de mu-
seus, biblioteques sales de conferències, sales d’art i 
similars, i el d’activitats de tipus socials, com poden 
ser centres d’associacions, agrupacions, col·legis i si-
milars. També comprèn el d’activitats de tipus religiós 
com esglésies, temples, capelles, convents, centres 
parroquials i anàlegs.

Art. 283.  Ús recreatiu. 
L’ús recreatiu és el referent a les manifestacions co-
munitàries de l’oci i del temps lliure, no comprès en 
cap altra qualificació. S’inclou en aquest ús el dels 
espectacles de tota índole, com també els esportius.

Art. 284.  Ús esportiu. 
S’inclou en aquest ús el dels locals o edificis condicio-
nats per a la pràctica i l’ensenyament dels exercicis de 
cultura física i esports.

Art. 285.  Simultaneïtat dels usos. 
1.  Quan una activitat comprengui diversos usos per-

mesos, i sempre que siguin com patibles entre sí, 
cadascun haurà de complir les condicions que es 
determinin a les normes específiques apli cables.

2.  El que disposa el paràgraf anterior s’aplicarà, 
també, als usos que, per la seva naturalesa, no 
tan sols siguin compa tibles sinó que també com-
plementin l’activitat considerada.

Secció 2a
Disposicions sobre ús industrial

Art. 286.  Classificació. 
1.  A efectes de l’admissió de l’ús industrial, les in-

dústries i assimilades es classifiquen tenint en 
compte les incomoditats, els efectes nocius per 
a la salubritat, els danys que puguin ocasionar i 
les alteracions que puguin produir sobre el medi 
ambient i per l’entorn en què són situades.

2.  Pel primer concepte es classifiquen en sis catego-
ries; i pel segon criteri s’estableixen sis situacions.

Art. 287.  Categories. 
1. La classificació d’indústries és la següent:
 1a categoria: Activitat admesa en promiscuïtat 

amb l’habitatge. 
 2a categoria: Activitat compatible amb l’habi-

tatge.
 3a categoria: Activitat no admesa contigua a ha-

bitatge, tret de a sectors especialment reglamen-
tats.

 4a categoria: Activitat no admesa contigua a ha-
bitatge, però sí contigua a uns altres usos d’indús-
tria.

 5a categoria: Activitat no admesa en edificis con-
tigus a uns altres usos.

 6a categoria: Activitats perilloses que han d’estar 
apartades de tota altra activitat o habitatge.

2.  La determinació de categories s’estableix d’acord 
amb els criteris següents en concordança amb 
els graus de molèstia que es determinen a l’article 
289.

 2.1. La primera categoria comprèn aquelles acti-
vitats no mo lestes per a l’habitatge i  e s 
refereix a les de caràcter in dividual o familiar que 
utilitzin màquines o aparells moguts a mà o mo-
tors de potències inferiors a 1 kW cadascun.

 2.2. Les activitats de segona categoria han de 
ser compati bles amb l’habitatge, i comprenen 
els tallers o petites indústries que per les seves 
característiques no molestin amb despreniment 
de gasos, pols, olors o produeixin sorolls i vibra-
cions que puguin ser causa de molèsties per al 
veïnatge. S’inclouen les indústries o tallers amb 
menys de vuit llocs de treball i motors de potència 
inferior a 3 kW cadascun.

 2.3. Les activitats de tercera categoria comprenen 
aquelles que, encara que adoptin mesures correc-
tores, puguin originar molèsties per a l’habitatge, 
motiu pel qual, en general, no s’admetran conti-
gües a aquests, excepte en sectors especialment 
reglamentats.
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 2.4. Les activitats de quarta categoria són les incò-
modes no admeses si són contigües a l’habitatge, 
però sí les contigües als altres usos i indústries. 
Comprenen la mitjana i gran indústria en general, 
amb exclusió de les que la seva insalubritat no pot 
ser reduïda a límits compatibles amb la proximitat 
de les altres activitats.

 2.5. La categoria cinquena comprèn aquelles ac-
tivitats de caràcter perillós i que amb les seves 
mesures particulars de condicionament puguin 
autoritzar-se en zones industrials distanciades de 
tota activitat que els sigui aliena.

 2.6. La categoria sisena comprèn aquelles activi-
tats que per les seves característiques especials 
de nocivitat o perillositat hagin d’instal·lar-se en 
zones especials destinades a aquest tipus d’in-
dústries.

3.  S’entén per activitats de serveis les que s’han de 
prestar a una comunitat d’habitatges o residents. 
Sense que aquesta enumeració sigui exhaustiva, 
comprèn bugaderies, túnels de rentat de vehicles, 
instal·lacions de climatització, de manutenció 
d’aparells elevadors i anàlogues.

 Aquestes activitats no s’han de classificar, en ge-
neral, en categories industrials llevat que la seva 
envergadura o les molèsties o perillositat que pu-
guin produir corresponguin a les que originaria 
una activitat de determinada categoria.

 3.1. S’entén per instal·lació auxiliar d’una indús-
tria els dipòsits de combustibles destinats a cale-
facció, elements de transport intern i manutenció, 
com també les instal·lacions de climatització, de-
puració i anàlogues, al servei de l’activitat pròpia.

 Aquestes instal·lacions aniran regulades per la 
seva reglamentació, tant estatal com municipal 
i, en casos especials, per les Normes de serveis 
tècnics municipals i, si no n’hi ha, de la Comissió 
Delegada de Sanejament.

 3.2. Tant les activitats de serveis com les instal-
lacions auxiliars anteriorment definides, no es 
classificaran en categories industrials, llevat que 
per les seves dimensions i naturalesa, o per les 
molèsties que produeixin, els correspongui la in-
clusió com a activitat de determinada categoria.

 3.3. Els garatges privats per a vehicles de turisme 
i motocicletes es consideraran de primera ca-
tegoria i els garatges o aparcaments públics de 
segona, tret que per les seves molèsties presumi-
bles o característiques especials hagin de consi-
derar-se de categoria superior.

 En tot cas, quan l’ús de garatge o aparcament pú-
blic, amb o sense estació de servei, es desenvo-
lupi en un edifici destinat exclusivament a aquesta 

activitat, serà qualificat de segona categoria.
 3.4. Els tallers de reparació, en especial d’auto-

mòbils, seran objecte d’una norma específica 
complementària, d’acord amb el seu caràcter mixt 
de servei i activitat indus       trial.

 3.5. Els magatzems definits a l’article 280.1.2n. 
es classificaran, en general, com de segona ca-
tegoria, llevat que per les seves molèsties o ca-
racterístiques especials hagin de considerar-se de 
categoria superior.

 3.6. Les estacions de serveis en local exclusiu 
d’aquesta activitat o conjuntament amb garatge 
o aparcament públic, es consideraran de segona 
categoria.

 Els locals en situació tercera, podran destinar-se a 
l’ús de garatge públic o aparcament, amb o sense 
estació de servei quan no tinguin dipòsits de car-
burants.

Art. 288. Situació dels locals industrials segons la 
seva ubicació. 29

1. Als efectes de l’ús industrial s’entendrà per planta 
pis la que correspon a una cota superior a la de 
qualsevol de les vies públiques a les quals l’edifi-
cació tingui façana; per planta baixa la immediata-
ment inferior a les plantes pis, i per soterranis les 
inferiors a la planta baixa.

2.  S’entendrà per edifici industrial, en zones on s’ad-
meti la construcció d’habitatges, aquell que les 
seves parets de separació amb els predis confron-
tants a partir dels fonaments, deixin un espai lliure 
mitjà de 15 cm, sense que cap punt no pugui ser 
inferior a 5 cm, no tenint contacte amb els edificis 
veïns, excepte en façanes on es disposarà l’aïlla-
ment per juntes de dilatació, i a la part superior on 
es disposarà una tanca o protecció amb material 
elàstic, per tal d’evitar la introducció de deixalles o 
aigua de pluja en l’espai intermedi. La construcció 
i conservació de les juntes de dilatació de façanes 
i la protecció superior són a càrrec del propietari 
de l’edifici industrial.

3. Els edificis industrials hauran de complir les condi-
cions següents:

 a. L’accés haurà de ser independent del correspo-
nent als habitatges, a excepció de la del porter o 
vigilant.

 b. L’accés de mercaderies serà exclusiu i inde-
pendent del del personal fins a la línia de façana.

 c. L’edifici haurà de disposar d’una zona de càr-
rega i descàrrega de mercaderies, a la qual tinguin 
accés tots els locals destinats a magatzem o in-

29. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 135
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dústria i amb capacitat suficient per a una plaça 
per planta i un accés que permeti l’entrada o sor-
tida dels vehicles sense maniobres a la via pública.

 d. S’hauran d’ubicar en carrers d’amplada no in-
ferior a 10 m.

4.  A fi de tenir en compte totes les ubicacions pos-
sibles en relació amb el seu entorn, las situacions 
es classificaran en:

Situació 1a
a. En planta pis d’edifici d’habitatges i en plantes 
inferiors d’aquests amb accés a través d’espais 
comunitaris.
b. En planta pis d’edifici no classificat com a in-
dustrial o sense habitatges.

Situació 2a
a. En plantes baixes o inferiors, fins a la profunditat 
edi ficable d’edifici amb habitatge i amb accés ex-
clusiu i independent.
b. En planta baixa o inferior d’edifici no industrial, 
no destinat a ús d’habitatge i amb accés exclusiu 
directe immediat des de la via pública.
c. En planta baixa o inferior d’edifici no industrial 
no immediat a la via pública, no inclòs als casos a. 
i b. i amb accés independent des de la via pública.

Situació 3a
Edificis o locals classificats com a industrials a l’in-
terior de l’illa.

Situació 4a
a. En edificis qualificats com a industrials, amb 
façana al carrer, no exclusiu per a la mateixa ac-
tivitat.

b. En edifici qualificat com a industrial, amb façana 
al carrer, i exclusiu per a una única activitat.

Situació 5a
a. En edifici situat en zones industrials i aïllat per 
espais lliures.
b. En edificis exclusius situats en zones indus-
trials, dedicats a una única activitat i separats dels 
altres veïns per espais lliures d’amplada superior 
a set metres.

Situació 6a
En edificis aïllats en zones allunyades de nuclis ur-
bans. (Veure Taula 6)

Art. 289.  Límits màxims a cada categoria. 
1.  Els límits màxims a cada categoria i per a cada 

una de les situacions possibles, es refereixen als 
elements següents:

 a. Relació de potència per metre quadrat de su-
perfície des tinada a ús industrial.

 b. Potència mecànica.
 c. Grau de molèstia, insalubritat, nocivitat o peri-

llositat.
2.  La determinació de categories s’establirà segons 

les molèsties, nocivitat, insalubritat i perill. Dins 
d’aquestes es consideren els efectes següents:

Molèsties
Soroll (a l’exterior del local propi i veí més afectat).
Fums, gasos, bafs i olors.
Pols
Aigües residuals.
Residus industrials.
Transports, càrrega i descàrrega.

Situacions

1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a.

 a b  a b c a  a b 

C
A
T
E
G
O
R
I
A

1a.
 0,03 0,03
 3 6

ARTICLE 291 e.
kW/m2

Pot. total màxima

2a.  no no 
 0,045 0,052 0,060
 15 21 24

0,067
67,5

 0,075 0,075
 375 375

 llm. llm. llm.
kW/m2

Pot. total màxima

3a.  no no
  0,052 0,060
 no 21 24

0,067
90

 0,075 0,075
 375 375

 llm. llm. llm.
kW/m2

Pot. total màxima

4a.  no no  no no no no  llm. llm.  llm. llm. llm. Pot. total

5a.  no no  no no no no  no no  no llm. llm. Pot. total

6a.  no no  no no no no  no no  no no llm. Pot. total

llm. = il·limitat

Taula 6
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Instal·lacions visibles.
Aglomeracions del personal.
Calor.
Vibracions.

Nocivitat i insalubritat
Gasos i elements contaminants.
Aigües residuals.
Matèries i manipulació.
Radiacions.
Abocaments i deixalles.

Perillositat
Manipulació i classificació de materials combusti-
bles i in flamables.
Processos de producció i recipients a pressió pe-
rillosa.
Materials explosius.
Vessament i abocament de substàncies quími-
ques agressives.
Condicionaments i aptitud del local. 
Condicionaments i aptitud dels accessos.

3.  Les indústries de categoria superior a segona no 
seran tolerades a menys de 14 m. d’edificis d’ús 
religiós, cultural, d’espectacle públic i sanitari.

 Recíprocament tampoc no podran autoritzar-se 
els usos ressenyats respecte a tota indústria legal-
ment establerta de categoria superior a la segona, 
a distància menor que la in dicada.

4.  Els límits màxims de cada categoria per a cadas-
cuna de les situacions possibles expressades en 
kW/m2 i kW totals per a la potència mecànica, 
són els consignats al quadre adjunt a l’article 288.

 L’Administració concretarà els nivells de molèstia, 
nocivitat, insalubritat o perill per assolir l’objectiu 
de protecció del medi ambient i de tranquil-
litat, salubritat i seguretat ciutadana d’aquestes 
Normes.

5.  Els límits sonors s’han d’amidar en decibels A i la 
seva determinació s’ha d’efectuar a l’exterior de 
l’edifici propi i a l’interior del veí més afectat per 
les molèsties de la indústria, i en les condicions 
menys favorables, establint-se un límit màxim de 
3 dBA sobre el nivell de fons.

 La comprovació d’ambdós termes s’ha d’efectuar 
amb la indústria parada totalment i en ple funcio-
nament de tots els seus elements.

6.  S’entendrà com a soroll de fons l’ambiental, 
sense els valors punta accidentals.

7.  Els límits de potència fixats al quadre anterior tant 
per al total de la instal·lació com per a la potència 
individual de cada motor, podran ser depassats en 

aquells casos en què, a criteri dels Serveis Tècnics 
Municipals i amb la conformitat de la Comissió 
Delegada de Sanejament, el grau de molèstia, no-
civitat o perill no depassi la categoria autoritzada a 
l’emplaçament proposat.

 Per a la posada en marxa caldrà una certificació 
del tècnic responsable de la instal·lació, que acre-
diti que aquesta s’ha realitzat completament ajus-
tada al projecte autoritzat.

Art. 290.  Qualificació d’activitats. 
1.  Per a la qualificació de les activitats en molestes, 

in salubres, nocives o perilloses es tindrà en 
compte el que disposa el Decret 2414/1961, de 
30 de novembre i les seves disposicions modifi-
catives i de desenvolupament o el que estableixin 
les que les substitueixin, i també el previst per 
les ordenances municipals actuals o les que es 
promulguin en l’esdevenidor respectant, sempre, 
aquestes Normes del Pla General

2.  Les ordenances actualment vigents o les que 
es promulguin més endavant respecte a l’ús in-
dustrial i règim dels elements industrials o sobre 
protecció del medi ambient i contra l’emissió de 
sorolls, vibracions, fums, olors i qualsevol forma 
de contaminació es consideren part integrant del 
conjunt normatiu de l’ús industrial i són de com-
pliment obligatori i directe sense necessitat d’acte 
previ o requeriment de subjecció individual.

Art. 291.  Límits de kW/m2 i de potència 
mecànica segons categoria. 

1.  Els límits màxims a cada categoria i per a ca-
dascuna de les situacions possibles, expressats 
en kW/m2 i potència to tal, són els que figuren al 
quadre adjunt a l’article 288.

2. Per a l’aplicació d’aquests límits s’han de tenir en 
compte les regles següents:

 a. La potència computada no ha d’incloure la 
necessària per ac cionar muntacàrregues, ascen-
sors, condicionadors d’aire, calefacció i aparells 
per al condicionament del local i per a manu-
tenció.

 b. La superfície computada no ha d’incloure sinó 
la destinada a la indústria, amb exclusió de la uti-
litzable per a despatxos, oficines i dependències 
auxiliars no industrials.

 c. Quan una mateixa activitat industrial ocupi di-
verses situacions en un mateix edifici, la potència 
a instal·lar a cadascuna d’aquestes ha d’estar 
d’acord amb el quadre esmentat en aquest article.

 d. Els límits de la potència a què es refereix el 
quadre esmentat al paràgraf 1 d’aquest article 
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s’ha de reduir en un 50 per 100 per a totes aque-
lles indústries en les quals la transmissió de po-
tència es realitzi mitjançant embarrats.

 e. Els límits màxims segons els que corresponguin 
a la màxima categoria autoritzable en el seu em-
plaçament.

Art. 292.  Consideració de la categoria quan 
s’apliquen mesures correctores. 

1.  Quan pels mitjans tècnics correctors utilitzables i 
de reconeguda eficàcia s’eliminin o redueixin les 
causes justificatives de la inclusió d’una activitat 
in dustrial en una categoria determinada, l’Admi-
nistració podrà considerar aquesta activitat, a tots 
els efectes, com de categoria immediata inferior.

2.  Si les mesures tècniques correctores no aconse-
gueixin l’efecte justificatiu de la inclusió a la cate-
goria inferior i en el termini que s’atorgui a l’indus-
trial per a la correcció de deficiències o l’adopció 
d’altres mesures (que no podrà ser superior, en 
cap cas, a dos mesos) no se’n ga ranteixi el funcio-
nament eficaç, l’Administració acordarà el cessa-
ment o clausura de l’activitat no permesa segons 
les normes generals.

Art. 293.  Modificació de categoria. 
1.  Perquè una indústria de tercera categoria pugui 

ser con siderada de segona, seran condicions in-
dispensables, com a mínim:

 a. Que no utilitzi operacions o procediments en 
els quals calgui la fusió de metalls, o bé processos 
electrolítics o que puguin desprendre olors, va-
pors, fums o boires.

 b. Que tampoc no utilitzi dissolvents inflamables 
per a la neteja de la maquinària o qualsevol altra 
operació.

 c. Que les matèries primeres no continguin ma-
tèries volàtils inflamables o tòxiques o molestes i 
que els bafs que puguin desprendre-se’n siguin 
recollits i expulsats a l’exterior per una xemeneia 
de característiques reglamentàries.

 d. Que la instal·lació de la maquinària sigui tal que 
ni als locals de treball ni a cap altre s’originin vibra-
cions, o que aquestes no es transmetin a l’exte-
rior.

 e. Que la insonorització dels locals de treball sigui 
tal que al seu defora i al lloc més afectat pel soroll 
originat per l’activitat, el nivell sonor no s’incre-
menti en més de 3 dBA.

 f. Que quan la superfície industrial sigui superior 
a dos-cents metres quadrats (200 m2) disposi 
d’una zona exclu siva per a càrrega i descàrrega 
de mercaderies amb la capacitat mínima d’un 

camió, fins a cinc-cents metres quadrats (500 m2) 
de superfície industrial i de dos camions per a su-
perfícies més grans.

 g. Que des de les 21 hores fins a les 8 hores 
només es permeti la càrrega i descàrrega de fur-
gonetes (càrrega màxima inferior a 3.500 kg. i 
sempre dins del local tancat destinat a aquesta 
finalitat.

 h. Que a més a més de les precaucions contra 
incendi preceptives en tot el local on existeixin ma-
tèries combusti bles (com retalls de paper o cartró, 
o plàstic o encenalls de fusta, cartró o plàstic 
combustibles) s’instal·lin sistemes d’alarma per a 
fums o de ruixadors automàtics

2.  Només s’autoritzarà el canvi de categoria de l’ac-
tivitat en locals no situats sota habitatges.

3.  Una activitat de categoria superior mai no es 
podrà reduir a la categoria primera.

Secció 3a
Àrees extractives (2)

Art. 294.  Àrees extractives. 
1.  El Pla General ha assenyalat unes àrees dins del 

sòl destinat a parc forestal, equipaments comuni-
taris i afectacions generals, on es permeten usos 
extractius, amb un caràcter de provisionalitat, 
mentre la importància d’aquests usos i els objec-
tius urbanístics no justifiquin la destinació especí-
fica prevista al Pla.

2.  Els ajuntaments i, si escau, la Corporació Metro-
politana adoptaran, dins de la seva competència, 
les mesures necessàries per a assegurar les con-
dicions ambientals i l’adequació final del sòl a la 
previsió continguda al Pla.

3.  L’ús extractiu, perquè està comprès a l’article 
178 de la Llei del sòl, serà objecte de llicència. A 
aquesta llicència s’ha d’incorporar el contingut ne-
cessari per assegurar que a la cessació o acaba-
ment de l’activitat extractiva, el sòl quedi adaptat 
a les condicions necessàries per servir a la seva 
destinació urbanística. 

 Aquests objectius podran afermar-se mitjançant 
qualsevol de les formes de garantia o d’obligació 
vàlides en Dret. El titular de l’explotació, que alhora 
sigui propietari del sòl, podrà oferir, en substitució 
de les fórmules de garantia, la cessió gratuïta del 
sòl al Patrimoni Municipal, perquè aquesta titula-
ritat es transfereixi en acabar l’explotació. L’Admi-
nistració podrà acceptar aquesta cessió sempre 
que el termini d’explotació concedit no es fixi en 
més de cinquanta anys.
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4.  El que es disposa al número anterior, ho és sens 
perjudici de la potestat administrativa de revocació 
de l’autorització d’explotació i de l’expropiació per 
a l’adquisició del sòl destinat a una finalitat legiti-
madora de la transferència coactiva.

Secció 4a
Disposicions sobre estacionaments i 
aparcaments

Art. 295.  Definició.
1.  S’entén per “estacionament” l’àrea o lloc obert 

fora de la calçada, especialment destinat a parada 
o terminal de vehicles automòbils.

2.  Es designen amb el nom “d’aparcament”, els es-
pais situats al subsòl, en el sòl o edificacions i les 
instal.lacions mecàniques especials destinades a 
guardar vehicles automòbils.

Art. 296.  Reserva d’espais per a estacionament. 30

1.  Els Plans Parcials, en sòl urbanitzable, i els Plans 
Especials, en les reserves per a equipaments ge-
nerals i cementiris, hauran de preveure sòl per a 
estacionaments, segons l’edificabilitat i els usos, 
de manera que s’asseguri espai suficient per a pa-
rades terminals de vehicles automòbils.

2.  També hauran de preveure’s per a estacionament 
als plans de reforma interior referents a zones de 
remodelació i a aquelles altres, de diferent qua-
lificació, en què la reforma interior comporti un 
volum global d’edificació superior a l’actual.

Art. 297.  Condicions dels estacionaments als 
Plans Parcials i als Plans Especials. 

Les determinacions o exigències mínimes previstes 
per a estacionaments han de respectar les regles se-
güents:
 a. No es poden computar, per a estacionaments, 

les superfícies de calçades.
 b. Quan de l’aplicació de les determinacions 

mínimes referides a metres quadrats d’estacio-
nament resulti un nombre fraccionari de places, 
qualsevol fracció igual o menor a la meitat podrà 
descomptar-se. Tota fracció superior a la meitat, 
haurà de computar-se com a un espai més per a 
estacionament.

 c. Els espais d’estacionament, exigits en 
aquestes Normes, hauran d’agrupar-se en àrees 
específiques sense produir excessives con-
centracions que donin lloc a “buits urbans” ni a 
distàncies excessives a les edificacions i instal.
lacions.

 d. Amb exclusió dels accessos, illes, rampes i 
àrees de ma niobra, per a cada plaça d’estacio-
nament haurà de preveure’s, com a mínim, una 
superfície de sòl de 2,40 m. d’amplada per 5,40 
m. de longitud.

 e. Qualsevol espai d’estacionament s’haurà d’o-
brir directament a la calçada, mitjançant una con-
nexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat 
i sigui eficient en l’accés i sortida dels vehicles, 
coherentment amb el moviment de trànsit. L’am-
plada màxima de cadascun dels accessos a l’es-
tacionament des de la via pública no depassarà 
de 7,50 m.

 f. Tots els espais d’estacionaments hauran d’estar 
pavimentats. 

 g. Els espais oberts per a estacionaments hauran 
d’integrar-se al paisatge urbà. A aquests efectes 
s’ha de disposar l’entorn que calgui d’arbrat, jardi-
neria, talussos o elements que assegurin aquesta 
integració.

 h. La il·luminació dels espais d’estacionament no 
ha de crear enlluernament que ocasioni molèsties 
als sectors, zones o llocs propers.

 i. A les àrees d’estacionament no es permet cap 
tipus d’activitat relacionada amb la reparació, en-
treteniment o neteja de vehicles. 

Art. 298.  Previsió d’aparcaments als edificis. 31

1.  Els edificis de nova planta hauran de projectar-se 
perquè comptin amb aparcaments a l’interior de 
l’edifici o en terrenys edi ficables del mateix solar, 
a raó d’un mínim de 20 m2 per plaça, incloses 
rampes d’accés, àrees de maniobra, illetes i vora-
vies.
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2.  Les places mínimes d’aparcament que s’hauran 
de preveure són les següents:

 A. Edificis d’habitatge.
 a.	En sòl urbà una plaça per cada habitatge de 

més de 130 m2 o una plaça per cada dos habi-
tatges de 80 a 130 m2 i una plaça per cada quatre 
habitatges menors de 80 m2, tot referit a super-
fície construïda.

	 b.	En sòl urbanitzable objecte d’un pla parcial, les 
que es fixin en aquest, amb el límit mínim d’una 
plaça, almenys, per cada 200 m2 d’edificació i 
es completarà l’estàndard legal per mitjà de la re-
serva de superfície d’estacionament.

 c.	En sòl urbà, objecte d’un Pla Especial de Re-
forma Inte rior, les que s’hi fixin, amb un mínim 
d’una plaça per cada 200 m2 de sostre edificable 
po ten cial.

 B. Edificis públics o privats per a oficines, 
despatxos, bancs i similars; o edificis amb ofi‑
cines, despatxos, bancs i similars.

 Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de su-
perfície útil dedicada a oficines o despatxos.

 C. Edificis amb locals comercials al detall i 
grans magatzems de venda.

 Quan la superfície comercial, sumades totes les 
plantes de l’edifici amb destinació comercial, de-
passi de 400 m2, hauran de comptar amb una 
plaça d’aparcament per cada 80 m2 de superfície 
construïda.

 D. Indústries, magatzems i, en general, locals 
destinats a ús industrial.

 Una plaça d’aparcament per cada local de super-
fície superior a 100 m2 amb el mínim d’una plaça 
per cada 100 m2 de superfície útil.

 E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, 
sales d’espectacles, palaus o sales de con‑
gressos i convencions, auditoris, gimnasos i 
anàlegs.

 Una plaça d’aparcament per cada quinze locali-
tats i quan excedeixin de cinc-centes localitats de 
cabuda, una plaça per cada deu localitats.

 F. Hotels, residències i similars.
 a.	 Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça 

d’aparcament per cada tres habitacions dobles o 
l’equivalent de senzilles.

 b.	Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc 
habitacions dobles o l’equivalent de senzilles.

	 c.	Els altres, una plaça per cada sis habitacions 
dobles o l’equivalent de senzilles.

 G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
 Una plaça d’aparcament per cada deu llits.
 H. Biblioteques, galeries d’art, museus i anà‑

legs.

 Una plaça d’aparcament per cada 200 m2 en 
aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.

3.  Les exigències establertes als paràgrafs anteriors 
són mínimes i, en conseqüència, podran esta-
blir-se’n d’altres de superiors a les ordenances 
municipals sobre aparcaments.

Art. 299.  Regles sobre la previsió d’aparcaments 
en edificis. 32

1.  Quan l’edifici es destini a més d’un ús dels ex-
pressats a l’article anterior, el nombre mínim de 
places d’aparcament ha de ser el que resulti dels 
diferents usos.

2.  Quan l’edifici es destini, en tot o en part, a usos 
no especificats a l’article anterior, s’hauran de pre-
veure les places d’aparcament adequades apli-
cant, per analogia, els mòduls de l’article anterior.

3.  El que s’ha disposat a l’article anterior sobre previ-
sions mínimes d’aparcaments és també aplicable 
als edificis que siguin objecte d’ampliació del 
volum edificat. La previsió ha de ser la correspo-
nent a l’ampliació. Quan es tracti d’indústries per 
a l’aplicació d’aquesta regla amb caràcter obliga-
tori, caldrà que l’augment signifiqui una disponibi-
litat major de superfície útil, superior al 25 per 100 
de l’anterior a l’ampliació.

4.  També s’hauran d’aplicar les regles sobre previ-
sions d’aparcaments als casos de modificació 
d’edificacions o instal·lacions que comportin un 
canvi d’ús.

5.  Quan de l’aplicació dels mòduls de l’article an-
terior, l’exigència de places d’aparcament sigui 
inferior a quatre, i pugui afrontar-se el previsible 
nombre de vehicles en aparcaments públics o 
privats propers, sense entorpir les àrees de circu-
lació i estacionament, podrà exonerar-se de l’obli-
gació de reserva d’aparcament en l’edifici propi.

6.  Podran substituir-se totalment o parcialment les 
previsions d’espais per a aparcaments als edificis, 
per la previsió d’espais contigus d’aparcament, 
quan el sector o la zona urbana, per les seves pe-
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culiaritats i funció urbana, ho permetin o exigeixin, 
però l’autorització ha d’establir les condicions 
pertinents per tal de garantir la impossibilitat que 
uns mateixos aparcaments puguin servir per a di-
ferents edificis.

Art. 300.  Condicions dels aparcaments. 33

1.  L’amplada dels accessos als aparcaments no 
podrà ser inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits 
de circulació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta 
amplada haurà de respectar-se a l’entrada de 
l’aparcament i al tram corresponent, com a mínim 
als quatre primers metres a partir de l’entrada.

2.  Els aparcaments amb capacitat per a més de 
quaranta places hauran de comptar amb ac-
cessos per a vianants des de l’exterior, separats 
de l’accés de vehicles o protegits adientment, i 
amb una amplada mínima de 0,90 m.

Art. 301.  Ordenances sobre aparcaments. 
Les ordenances municipals o metropolitanes que es 
promulguin per regular les condicions tècniques de 
la construcció d’aparcaments i de les seves instal-
lacions, en tots els seus aspectes, i de les de segu-
retat, vigilància i protecció con tra incendis, sorolls i al-
tres riscos o molèsties, hauran de respecta r l’establert 
en aquestes Normes i, si escau, el que disposin els 
preceptes sobre aparcaments de jerarquia superior a 
la metropolitana o muni cipal.

Secció 5a
Reglamentació detallada d’usos al sòl urbà

Art. 302.  Zona de nucli antic: de substitució de 
l’edificació antiga i de conservació del 
Centre històric. 34

En aquesta zona es permeten els usos següents:
 1r. Habitatge. Es permet en totes les seves cate-

gories. Serà obligatori l’ús d’habitatge unifamiliar 
als sectors que s’han desenvolupat amb anteri-
oritat a aquest Pla General d’acord amb aquesta 
modalitat d’habitatge, excepte als solars que do-
nen a carrers o places de més de 18 metres d’am-
plada en què s’admeten tots els usos d’habitatge. 

 També s’admet l’habitatge unifamiliar quan per la 
disposició o superfície del solar no pugui aprofi-
tar-se aquest per a l’habitatge plurifamiliar per la 
impossibilitat de complir condicions sobre façana 
mínima, profunditat edificable, patis de ventilació i 
celoberts.

 2n. Residencial. S’admet.
 3r. Comercial. S’admet en edificis exclusius sense 

limitació i a la planta baixa dels edificis d’habitatge 
plurifamiliar, fins a un màxim de superfície del local 
de 600 m2. A àrees d’habitatge unifamiliar, s’ad-
meten locals fins a 250 m2.

 4t. Sanitari. S’admeten els dispensaris i consul-
toris i els centres sanitaris especialitzats amb el 
límit de 150 llits de capacitat màxima.

 5è. Recreatiu. S’admet.
 6è. Esportiu. S’admeten instal·lacions cobertes 

fins a 1.500 m2 i instal·lacions a l’aire lliure fins a 
2.000 m2.

 7è. Religiós i cultural. S’admet.
 8è. Oficines. S’admet.
 9è. Industrial. Es regula pel que disposa l’article 

següent.
 10è. Estacionament i aparcament. Es per-

metrà en edifici d’ús exclusiu amb façana al carrer 
sempre que atesa la seva capacitat i l’amplada del 
carrer on tingui façana no produeixi molèsties o 
obtruccions de trànsit. Als altres ca sos s’ajustarà 
a la regulació de l’ús industrial.

Art. 303.  Zones en densificació urbana (intensiva 
i semiintensiva). 35

En aquesta zona s’admeten els usos següents:
 1r. Habitatge. Plurifamiliar i apartaments. S’admet 

l’habitatge unifamiliar quan per la disposició o su-
perfície del solar aquest no pugui aprofitar-se per 
a l’habitatge plurifamiliar, per la impossibilitat de 
complir condicions sobre façana mínima, profun-
ditat edificable, celoberts i patis de ventilació.

 2n. Residencial. S’admet.
 3r. Comercial. S’admet.
 4t. Sanitari. S’admet.
 5è. Recreatiu. S’admet.
 6è. Esportiu. S’admet.
 7è. Religiós i cultural. S’admet.
 8è. Oficines. S’admet.
 9è. Indústria. S’admet l’ús industrial en la cate-
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goria prime ra, situacions 1-a, 1-b, 2-a, 2-b, 2-c, 3 
i 4 i categoria segona, en situacions 2-a, 2-b, 2-c, 
3 i 4-b.

 A les zones de densificació urbana, a què es re-
fereix el gràfic adjunt a aquestes Normes, s’ad-
metrà, a més, la indústria de tercera categoria en 
situacions 2-c, 3 i 4-b.

Art. 304.  Usos col·lectius o usos públics en grans 
superfícies. 

1.  Malgrat el que disposa l’article ante rior, es condi-
cionen els usos públics i els usos col·lectius en 
superfícies superiors a 10.000 m2 al fet que la dis-
posició de les edificacions o instal·lacions, l’orde-
nació dels volums, la composició estètica, la des-
tinació de l’edificació o instal·lacions o el trànsit 
que generin, no trenquin l’harmonia urbana.

2.  Quan el projecte no s’adapti a aquestes condi-
cions o per les característiques de l’edificació, 
instal·lació o ús no pugui assegurar-se l’harmonia 
urbana, no s’autoritzaran aquests usos públics o 
usos col·lectius en superfícies que depassin els 
10.000 m2.

Art. 305.  Zona de conservació de l’estructura 
urbana i edificatòria. 36

En aquesta zona s’admeten els usos següents:
 1r. Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. El tipus 

unifami liar és obligatori als sectors on predomini 
aquesta modalitat.

 2n. Residencial. S’admeten les residències co-
munitàries i els establiments hotelers.

 3r. Comercial. S’admet en edificis exclusius sense 
limitació i en planta baixa dels edificis d’habitatge 
plurifamiliar, fins a un màxim de superfície de local 
de 250 m2. A les àrees d’habitatges unifamiliars 
s’admeten locals de fins a dos-cents cinquanta 
metres quadrats, per a modalitats comercials 
d’articles o serveis quotidians.

 Els locals per a la prestació de serveis particulars, 
en els quals no es generin molèsties, incomodi-
tats, insalubritats o perills, podran ubicar-se en 
plantes pisos.

 4t. Sanitari. S’admeten els dispensaris i consul-
toris i els centres especialitzats que no depassin la 
capacitat de cinquanta llits.

 5è. Recreatiu. S’admet.
 6è. Religiós i cultural. S’admet.
 7è. Esportiu. S’admet en instal·lacions cobertes 

fins a quatre-cents metres quadrats i a l’aire lliure 
fins a 600 m2 per establiment.

 8è. Oficines. S’admet sense limitació excepte als 
edificis d’habitatge unifamiliar, que s’admet fins a 

un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre 
edificable en cada parcel·la. S’admeten els des-
patxos de professionals liberals sense limitació.

 9è. Industrial. S’admet en categories primera, 
situacions 1-a, 2-a, 2-b i 2-c i categoria segona, 
situacions 2-a, 2-b i 2-c.

Art. 306.  Zona subjecta a ordenació volumètrica 
específica. 37

1.  Les condicions d’ús en aquesta zona són les se-
güents:

 1r. Habitatge. S’admet l’ús d’habitatge plurifami-
liar. Quan en virtut del planejament anterior, l’ha-
bitatge hagi de ser unifamiliar, només es podrà 
admetre aquest ús d’habitatge.

 2n. Residencial. S’admet.
 3r. Comercial. S’admet.
 4t. Sanitari. S’admet.
 5è. Recreatiu. S’admet.
 6è. Esportiu. S’admet.
 7è. Religiós i cultural. S’admet.
 8è. Oficines. S’admet.
 9è. Industrial. S’admeten els usos industrials de 

la primera i segona categoria. També s’admet l’ús 
industrial de categoria tercera, en edificacions se-
parades d’habitatges i situades a sectors indus-
trials precisats a l’anterior planejament.

2.  Quan el planejament anterior no permeti algun 
dels usos anteriors o els permeti de manera 
restringida, s’haurà d’aplicar preferentment les 
normes del planejament esmentat.

3.  És aplicable a aquesta zona el que disposa l’ar-
ticle 304 sobre usos col·lectius i usos públics en 
grans superfícies, de la reglamentació d’usos en la 
zona de densificació urbana.

Art. 307.  Subzones unifamiliars VI, VII, VIII i IX 
d’ordenació en edificació aïllada. 38

En aquestes subzones s’admeten els usos següents:
 1r. Habitatge. Només es permet l’habitatge unifa-

miliar.

36. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 290

 Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a 
la pàg. 347

37. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 287 i pàg. 290

 Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a 
la pàg. 348

38. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 281 i pàg. 291

 Veure modificació per al Municipi de Castelldefells a la pàg. 280
 Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a 

la pàg. 342 i pàg. 349



102

 2n. Residencial. S’admet l’ús residencial però li-
mitat a una superfície de sostre de l’edificació que 
ha de ser, com a màxim, equivalent a la superfície 
de sostre edificable corresponent a sis parcel·les 
mínimes.

 3r. Comercial. Podran autoritzar-se comerços i lo-
cals de serveis destinats a cobrir necessitats quo-
tidianes, fins a una superfície per local de 250 m2.

 4t. Oficines. S’admeten fins a un màxim del 25 
per 100 de la superfície de sostre edificable en 
cada parcel·la. S’admeten els despatxos de pro-
fessions liberals sense limitacions.

 5è. Sanitari. S’admet amb un límit màxim de 50 
llits per establiment.

 6è. Religiós i cultural. S’admet.
 7è. Recreatiu. S’admet amb el límit màxim de 

400 m2 per establiment o instal·lació.
 8è. Esportiu. S’admet.
 9è. Industrial. Només s’admeten les indústries 

de categoria primera en situació 2-a, 2-b i 2-c. 
S’admeten les estacions de serveis i els tallers de 
reparació de vehicles, amb superfície que no su-
peri els 300 m2.

Art. 308.  Subzones plurifamiliars I, II, III i IV 
d’ordenació en edificació aïllada. 39

Les condicions d’ús seran les següents:
 1r. Habitatge. Es permet el plurifamiliar i l’unifami-

liar. Aquest darrer serà obligatori quan no s’asso-
leixin els mínims de parcel·la.

 2n. Residencial. S’admet l’ús residencial però li-
mitat a una superfície de sostre de l’edificació que 
ha de ser, com a màxim, equivalent a la superfície 
de sostre edificable corresponent a sis parcel·les 
mínimes.

 3r. Comercial. Podran autoritzar-se comerços 
i locals de serveis destinats a cobrir necessitats 
quotidianes, fins a una superfície per local de 250 
m2.

 4t. Oficines. S’admeten fins a un màxim del 25 
per 100 de la superfície de sostre edificable en 
cada parcel·la. S’admeten sense limitació els des-
patxos de professionals liberals.

 5è. Sanitari. S’admet l’ús sanitari d’establiments 
amb capacitat superior a cinquanta llits en edifi-
cacions en parcel·les de més de 12.000 m2 de 
superfície. En parcel·les inferiors s’admet l’ús sani-
tari sense cap altra limitació que el d’una capacitat 
màxima de 50 llits.

 6è. Religiós i cultural. S’admet.
 7è. Recreatiu. S’admet en parcel·les fins a 1.600 

m2 per establiment i amb prohibició de destinar 
diverses parcel·les al servei d’un sol establiment. 

S’admeten sales fins a una cabuda de cent places.
 8è. Esportiu. S’admet sense restriccions.
 9è. Industrial. S’admeten únicament les indús-

tries de categoria primera, en situacions 2-a, 2-b i 
2-c. S’admeten les estacions de servei i els tallers 
de reparació de vehicles, amb superfície que no 
superi els 300 m2 i separats, com a mínim, 25 m. 
de qualsevol habitatge o solar dedicat a edificació 
per a habitatge.

Art. 309.  Subzona plurifamiliar V d’ordenació en 
edificació aïllada. 40

Les condicions d’ús d’aquesta subzona són les se-
güents:
 1r. Habitatge. S’admet. En parcel·les de super-

fície inferior a 400 m2 edificable només s’admet 
l’habitatge unifamiliar.

 2n. Residencial. S’admet.
 3r. Comercial. S’admet en planta baixa amb un 

límit màxim de superfície de 600 m2. S’admeten 
els destinats a prestació de serveis a particulars 
que no causin molèsties, incomoditats, insalubri-
tats o perills en plantes pisos, fins a una superfície 
màxima per local de 250 m2.

 4t. Oficines. S’admeten en locals que no exce-
deixin de 400 m2.

 5è. Sanitari. S’admet amb el mateix límit que a 
l’article an terior.

 6è. Recreatiu. S’admet en parcel·les fins a 2.500 
m2 per establiment i sales amb una cabuda que 
no passi de 250 places.

 7è. Esportiu. S’admet.
 8è. Religiós i cultural. S’admet.
 9è. Industrial. L’ús industrial s’admet en cate-

goria primera, situacions 1-a, 1-b, 2-a, 2-b, 2-c, 3 
i 4, i categoria segona en situacions 2-a, 2-b, 2-c, 
3 i 4-b. A les zones de densificació urbana 13a 
i 13b s’admetran, a més, les indústries de cate-
goria tercera, en situacions 2-c, 3 i 4-b.

Art. 310. Zona de verd privat protegit. 
En aquesta zona s’admeten els usos següents:
 1r. Habitatge. S’admet l’habitatge unifamiliar.
 2n. S’admeten, mitjançant l’aprovació d’un Pla 

39. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 281 i pàg. 291

 Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a 
la pàg. 343 i pàg. 350

40. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 291

 Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a 
la pàg. 343 i pàg. 352
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Especial, els usos culturals, recreatius, docents o 
assistencials que siguin compatibles amb les ca-
racterístiques de la zona i les particulars de l’edifici.

Art. 311.  Zona industrial. 41

1. Els usos permesos a la zona industrial són els se-
güents:

 1r. Industrial. S’admeten els usos d’indústries 
en categories primera, segona, tercera i quarta. 
S’admet, així mateix, la categoria cinquena en si-
tuació 5-b.

 S’admeten els comerços a l’engròs i els parcs de 
vehicles i maquinària.

 2n. Habitatge. Es permet, només, l’ús d’habi-
tatge per al per sonal de vigilància, conservació o 
guarda de l’establiment, a raó de dos habitatges 
com a màxim per indústria, comerç o magatzem, 
sempre que s’ocupin i tinguin en ús exclusiu una 
parcel·la que compleixi els requisits mínims del 
grup de què es tracti. Quan el Pla Parcial aprovat 
permeti un nombre d’habitatges major per a 
aquesta finalitat, s’ha de respectar la previsió del 
Pla Parcial.

 3r. Comercial. Es permeten els establiments de-
dicats a la venda de maquinària, material de trans-
port i elements auxiliars de la indústria. S’admeten 
les cafeteries, restaurants, bars i similars.

 4t. Oficines. Només s’admeten les oficines i des-
patxos propis de cada establiment comercial o 
industrial.

 5è. Sanitari. Només s’admet el de dispensaris, 
consultoris i ambulatoris. No s’admeten els cen-
tres sanitaris d’internament prolongat com hospi-
tals, sanatoris o clíniques.

 6è. Religiós i cultural. Només s’admeten els de-
dicats a la formació professional relacionats amb 
l’activitat industrial de la zona.

 S’admeten els centres socials i de caràcter asso-
ciatiu i reunió, al servei del personal adscrit a les 
indústries.

 7è. Recreatiu. S’admeten les sales d’espectacles 
per al per sonal de les empreses de la zona o del 
sector.

 8è. Esportiu. Només s’admeten les instal·lacions 
esportives per al personal de les empreses de la 
zona o del sector i les que se situen a les àrees 
destinades específicament a dotacions espor-
tives.

2. Mitjançant un Pla Especial podrà autoritzar-se 
l’establiment dels usos següents, en les situacions 
que s’assenyalen:

 a. Podran admetre’s els usos comercial, d’ofi-
cines, religiós i cultural, recreatiu i esportiu en 

parcel·les perifèriques de l’àrea industrial, acces-
sibles des de l’exterior d’aquesta, que siguin con-
tigües a zones l’ús principal de les quals sigui el 
residencial.

 b. S’admetrà la ubicació d’establiments comercial 
en grans superfícies en parcel·les que constitu-
eixin illes completes amb front a carrers de capa-
citat suficient.

 El Pla Especial regularà les condicions, accés i 
aparcament de manera que no puguin produir in-
terferències a l’activitat industrial pròpia de la zona 
i que d’aquesta no s’hagin de derivar molèsties 
perilloses als usuaris dels establiments que s’au-
toritzin.

3.  Es prohibeix l’ús residencial i els no expressament 
admesos a les condicions anteriors, amb excepció 
de l’ús d’estacionament i garatge-aparcament.

4.  Quan, a fi de facilitar la relocalització de petites 
indústries situades als nuclis urbans de les pobla-
cions, es justifiqui, podran aprovar-se plans espe-
cials amb els mateixos objectius i condicions que 
els regulats a l’article 129.5.

Art. 312.  Zones de remodelació. 42

1. A les zones de remodelació, tant públiques com 
privades, s’admeten els usos següents:

 1r. Habitatge. S’admet el plurifamiliar.
 2n. Residencial. Es permet.
 3r. Comercial. Es permet.
 4t. Oficines. Es permet.
 5è. Sanitari. Es permet.
 6è. Religiós i cultural. Es permet.
 7è. Recreatiu. Es permet
 8è. Esportiu. Es permet.
 9è. Industrial. Es permet en categoria primera i 

segona, en totes les situacions i tercera en situ-
ació 4, tret que en un pla de reforma interior s’es-
tableixi un criteri més restrictiu.

2.  Els usos públics i els usos col·lectius en grans su-
perfícies s’hauran d’ajustar al que disposa l’article 
304.

Art. 313.  Zona de renovació urbana. 43

A la zona de renovació urbana rehabilitació s’adme-
tran els usos següents:

41. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 292

 Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a 
la pàg. 353

42. Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a 
la pàg. 354

43. Veure modificació per al Municipi de Sant Cugat del Vallès a 
la pàg. 355
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 1r. Habitatge. S’admet. Serà obligatori l’habitatge 
unifami liar als sectors desenvolupats, actualment, 
amb aquest tipus d’habitatge i als terrenys amb 
pendents superiors al 20 per 100.

 2n. Residencial. S’admet.
 3r. Comercial. S’admet a les plantes baixes d’edi-

ficis d’habitatge plurifamiliar. A les àrees d’habi-
tatge unifami liar s’admeten locals independents 
fins a 250 m2. quadrats, destinats a comerços i 
serveis quotidians.

 Als Plans Especials podran preveure’s centres 
comercials en edificis independents en les àrees 
d’habitatge plurifamiliar.

 4t. Oficines. S’admet. Això no obstant, a les 
àrees d’habitatge unifamiliar no podrà destinar-se 
a aquest ús més del 25 per 100 de la superfície de 
sostre edificable a cada parcel·la.

 5è. Religiós i cultural. S’admet.
 6è. Sanitari. S’admet el de dispensaris, con-

sultoris i ambulatoris i el de clíniques, sanatoris i 
anàlegs fins a una capacitat màxima de 50 llits en 
parcel·la fins a 2.000 m2. S’admet sense límit de 
capacitat en parcel·les més grans.

 7è. Recreatiu. A àrees d’habitatge plurifamiliar 
s’admeten instal·lacions fins a 2.500 m2 de su-
perfície per establiment i sales amb una cabuda 
de 250 places com a màxim.

 A les àrees d’habitatge unifamiliar s’admeten 
instal·lacions en parcel·les fins a 1.600 m2 i sales 
amb una cabuda que no passi de 100 places.

 Podran autoritzar-se instal·lacions i sales de su-
perfície o cabuda majors en una parcel·la de més 
de quatre hectàrees, sempre que es resolguin els 
problemes de trànsit i de separació de les àrees 
d’habitatge.

 8è. Esportiu. S’admet.
 9è. Industrial. A les àrees d’habitatge unifamiliar 

només s’admeten les indústries de categoria pri-
mera en situació 1-a, 1-b, 2-a, 2-b y 2-c. A les àrees 
d’habitatge plurifamiliar només s’admeten les indús-
tries de categoria primera en qualsevol situació i les 
de la categoria segona en situacions 2-a, 2-b i 2-c.

Capítol IV
Zones

Secció 1a
Norma preliminar

Art. 314.  Qualificacions zonals. 
La zonificació al sòl urbà comprèn les qualificacions 
següents:

1.  Zona de nucli antic:
 Subzona	I:	substitució de l’edificació antiga (12).
	 Subzona	II:	conservació del centre històric (12b).
2.  Zona de densificació urbana:
	 Subzona	I: intensiva (13a).
	 Subzona	II: semintensiva (13b).
3.  Zona de conservació de l’estructura urbana i 

edificatòria (15).
4.  Zona subjecta a ordenació volumètrica espe‑

cífica (18).
5.  Zona d’ordenació en edificació aïllada.
 Subzones plurifamiliars:
	 Subzona	I	(20 a/6).
 Subzona	II	(20 a/5).
 Subzona	III (20 a/7).
 Subzona	IV	a (20 a/9), b (20 a/9b).
 Subzona	V (20 a/8).
 Subzones unifamiliars:
	 Subzona	VI	(20 a/9u).
	 Subzona	VII (20 a/10).
	 Subzona	VIII	(20 a/11).
 Subzona	IX	(20 a/12).
6.  Zona de verd privat protegit (8a).
7.  Zona industrial (22a).
8.  Zona de remodelació física.
	 Subzona	I: remodelació pública (14a).
	 Subzona	II:	remodelació privada (14b).
9.  Zona de renovació urbana: transformació de 

l’ús (17).
10. Zona de renovació urbana: rehabilitació (16).

Secció 2a
Zona de nucli antic

Art. 315.  Definició. 
1.  Aquesta zona comprèn els nuclis urbans antics de 

les poblacions compreses a l’àmbit territo rial de 
l’Entitat Mu nicipal Metropolitana, que necessitin 
una millora urbana, però sense canviar substan-
cialment les seves característiques urbanes, i el 
centre històric de Barcelona, objecte de preser-
vació especial i protecció.

2.  A la zona de nucli antic es distingeix una subzona 
I, en substitució de l’edificació antiga (12), d’apli-
cació a tots els nuclis antics diferents del de Bar-
celona, i una subzona II, de conservació del centre 
històric (12b), referida preferentment a aquell.

3.  Per mitjà de Plans Especials es podran recollir les 
especials característiques tipològiques, morfo-
lògiques, parcel·làries o tradicionals que pel seu 
caràcter no s’adaptin a les condicions d’edificació 
definides amb caràcter general per aquestes 
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Normes i dictar, per a aquestes, criteris normatius 
diferents sempre que es respectin les condicions 
bàsiques següents, definides pel Pla per a la zo na: 
tipus d’ordenació, edificabilitat màxima i densitat 
màxima assenyalada per a la subzona respectiva.

Art. 316.  Edificabilitat. 
1.  L’edificabilitat a les zones de nucli antic resulta de 

les condicions d’edificació definides per a cada 
subzona i de les genèriques als paràmetres del 
tipus d’ordenació segons alineacions de vial.

2.  A la subzona I, de substitució de l’edificació an-
tiga, es defineix un índex d’edificabilitat net, entre 
alineacions vigents, d’1,40 m2 sostre/m2 sòl, 
d’aplicació a les actuacions de reforma interior o 
de composició de volums d’una illa per mitjà d’es-
tudis de detall.

3.  A la subzona II, de conservació del centre històric, 
no s’admeten les ordenacions de volums que im-
pliquin modificacions de l’ordenació existent o de 
les alçades usuals.

4.  Els Plans Especials de Reforma Interior que inclo-
guin la reordenació global d’un sector, s’han de 
subjectar al límit de 0,84 m2 sostre/m2 sòl.

Art. 317.  Estàndards en operacions de reforma 
interior. 44

Els Plans de Reforma Interior que s’aprovin per a les 
actuacions en la subzona I, de substitució de l’edifi-
cació antiga, hauran de respectar les determinacions 
següents:
a. percentatge de sòl per a vials i estacionaments 

públics: 23’52 per 100
b. percentatge de sòl per a espais verds locals i do-

tacions comunitàries: 16’48 per 100
c. densitat neta màxima d’habitatges: 120 habi-

tatges/hectàrea.

Art. 318.  Nombre màxim d’habitatges per 
parcel·la. 45

Les sol·licituds d’edificació a la subzona I, de substi-
tució de l’edificació antiga, hauran de limitar el nombre 
d’habitatges per parcel·la, al que per excés resulti del 
límit de dos-cents habitatges per hectàrea de sòl, o 
part proporcio nal, edifi cable en cada parcel·la a l’al-
çada reguladora corresponent.

Art. 319.  Tipus d’ordenació.
Correspon al d’edificació segons alineacions de vial 
vigents.

Art. 320.  Condicions d’edificació. 46

1a. Alineacions.
 L’edificació s’ha d’ajustar a l’alineació del vial en 

tot el frontal de la parcel·la que té caràcter obliga-
tori excepte quan es produeixi la reculada de l’edi-
ficació segons alguna de les modalitats previstes a 
l’article 244; malgrat tot, la reculada serà obligada 
quan existeixin jardins i patis la preservació dels 
quals sigui preceptiva. Les reculades hauran de 
complir, pel que fa a la separació de paraments, 
les dimensions mínimes establertes per als patis 
de llums i celoberts.

 Les parets mitgeres al descobert hauran d’aca-
bar-se amb materials de façana. Es prohibeixen 
els acabats en envà plu vial vist i els arrebossats i 
revestiments superficials de mal comportament a 
la intempèrie.

2a. Profunditat màxima edificable
 A la subzona I, de substitució de l’edificació an-

tiga, la profunditat edificable resultarà d’una ocu-
pació, a l’alçada reguladora, del 60 per 100 de 
la superfície de l’illa. Les majors restriccions per 
efecte de la grandària de l’espai lliure interior, o els 
casos particulars resultants d’illes totalment edifi-
cables, es regiran pel que és regulat amb caràcter 
general per al tipus d’ordenació segons alineació 
de vial. A les agrupacions d’edificació en filera 
sense zonificació uniforme de tota l’illa, la profun-
ditat màxima edificable serà la corresponent a la 
majoria dels edificis antics existents entre dos car-
rers consecutius.

 L’espai lliure interior d’illa no serà edificable en 
planta baixa. Es permetrà la construcció de soter-
ranis per a aparcaments, sempre que s’asseguri la 
possibilitat d’enjardinament sobre la seva coberta.

 A la subzona II, de conservació del centre històric, 
la profunditat edificable serà, com a màxim, la de 
les edificacions contigües existents, mentre es 
redacti la determinació en particular i en detall al 
pla especial. Mentre no s’aprovi el Pla Especial, i 
per als casos de substitució de l’edificació, en el 
càlcul de la profunditat edificable, només es tindrà 
en compte la de les finques confrontants quan si-
guin iguals o inferiors a la que resultaria d’aplicar 
les normes del pla sobre la zona; en tot cas caldrà 
complir l’establert sobre dimensions mínimes de 

44. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 375
45. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 375
46. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 136
 Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 274
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patis de parcel·les i espai lliure interior d’illa. El límit 
de la profunditat edificable ha de tenir en compte 
de manera especial, la forma i disposició de les 
parcel·les i l’existència de patis interiors. Als casos 
de parcelplació irregular i no normal a l’alineació, 
aquest límit podrà rea justar-se per mitjà de l’es-
mentat pla especial o d’un estudi de detall.

3a. Alçades
 A la subzona I, de substitució de l’edificació an-

tiga, l’alçada reguladora màxima i el nombre de 
plantes es deter minen segons l’amplada del vial 
al qual doni l’edificació d’acord amb el quadre se-
güent: 

 Això no obstant, als solars amb una longitud de 
façana infe rior a 6,50 m., l’alçada màxima per-
mesa mai no podrà depassar la de 10,60 m., cor-
responent a planta baixa i dos pisos.

 L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà l’es-
tablerta de manera general a les disposicions co-
munes al tipus d’ordenació segons alineacions de 
vial. L’alçada mínima del sostre de la planta baixa 
sobre la cota de referència de l’alçada reguladora 
a la qual fa referència l’article 225-3 serà de 4 m., 
excepte pel cas d’habitatges unifamiliars als quals 
podrà reduir-se fins a 3,30 m. L’alçada total mí-
nima, inclòs el forjat, serà per planta pis de 3,05 
m.

 L’alçada reguladora màxima i el nombre de plantes 
establerts al quadre anterior hauran de respec-
tar-se conjuntament, això no obstant, es permetrà 
reajustar el valor d’aquella fins a un màxim del 10 
per 100 per tal d’aconseguir una millor integració 
de l’edifici tot mantenint la unitat de tancaments 
existents amb els adjacents l’interès dels quals 
així ho aconselli.

 A la subzona II, de conservació del centre his-
tòric, l’alçada en un tram de vial serà la mitjana 
de les edificacions existents, sense que entrin al 
còmput les façanes dels solars no edificats. El 
nombre màxim de plantes admès serà, un cop fet 
el còmput de l’alçada, el que resulti per defecte de 
suposar una alçada mínima de planta baixa de 4 
m. i una alçada mínima, inclòs el forjat, de 3,05 m. 
per planta pis. 

4a. Façana mínima
 La longitud mínima de façana serà de 6,50 m. 

excepte per a habitatges unifamiliars en els quals 
s’admet l’edificació en solars de façana no infe-
rior als 4,80 m. Per a les parcel·les existents amb 
construccions laterals compostes com a mínim 
de planta baixa i un pis, que impedeixin els es-
mentats valors, s’admet una reducció de façana 
mínima fins a 4,50 m.

5a. Cossos i elements sortints
 A la subzona I, de substitució de l’edificació an-

tiga, es prohibeixen els cossos i elements sortints 
amb les excepcions següents:

 a. S’admeten els balcons que no sobresurtin més 
de 20 cm. en carrers de menys de 6 m., i 45 m. en 
els de més de 6 m. i menys de 12 m.

 b. S’admeten els sortints de cornises i ràfecs de 
coberta amb un vol màxim de 45 cm.

 c. S’admeten els sortints de terrats i cobertes 
planes amb un vol màxim de 45 cm.

 d. S’admeten cossos sortints a les edificacions 
que donen a vies de més de 12 metres d’am-
plada, sempre que no depassin de la línia de fa-
çana un vintè de l’amplada del carrer.

 En projecció horitzontal, amb la finalitat que siguin 
miradors, no podran ocupar en la seva amplada 
total més de la meitat de la longitud de la façana, 
ni cadascun dels cossos sortints podrà tenir una 
amplada superior a 3,60 m.

 A la subzona II, de conservació del centre històric, 
seran d’aplicació els criteris fixats a la subzona I, 
mentre no siguin objecte de regulació de detall ba-
sada en els caràcters compositius de cada part de 
carrer.

Secció 3a
Zona de densificació urbana: Subzona I, 
intensiva i subzona II, semiintensiva (13)

Art. 321.  Definició. 
Aquesta zona comprèn els eixamples intensiu i se-
miintensiu, urbans, suburbans i d’extensió ur bana, 
amb ús d’habitatge, prioritàriament, necessitats de 
millora urbana per a corregir la densificació congestiva 
i augmentar els nivells de dotacions, serveis i espais 
verds locals.

 Subzona
Densitat neta

màxima habitatges
Percentatge de vials i 

estacionaments
Percentatge d’espais

verds locals i dotacions

  Intensiva 13a. 220 hab/ha 28,80 % 25,70 %

  Semintensiva 13b. 175 hab/ha 24,50 % 17,50 %

Taula 7
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Art. 322.  Edificabilitat. 
1.  L’edificabilitat a les zones de densificació urbana 

es defineix per l’envolupant màxima de volum que 
resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació 
en aquesta zona i dels paràmetres del tipus d’or-
denació segons alineacions de vial.

2.  L’índex d’edificabilitat net per a les actuacions en 
aquesta zona mitjançant plans especials de re-
forma interior o estudis de detall, d’ordenació de 
volums, es fixa en 2,20 m2st/m2s a la subzona 
I, intensiva, i 1,80 m2st/m2s per a la subzona II, 
semiintensiva.

3.  L’índex d’edificabilitat zonal és d’1,20 m2 st/m2s 
per a la subzona I, intensiva, i d’1,00 mst/m2s per 
a la subzona II, semiintensiva.

 
Art. 323.  Nombre màxim d’habitatges per 

parcel·la. 47

Les edificacions que s’aixequin a la subzona I, in-
tensiva, i a la subzona II, semiintensiva, no podran 
depassar per parcel·la un nombre d’habitatges igual 
al que resulti per excés d’aplicar el màxim de 350 i 
250 habitatges, respectivament, per hectàrea de sòl, 
o part proporcional, edificable a l’alçada reguladora 
corresponent.

Art. 324.  Actuacions de reforma interior. 
1.  Els sectors que no assoleixin els estàndards 

d’espais verds i de dotacions comunitàries en 
proporció a la densitat de població, podran ser 
objecte d’actuacions de reforma in terior per a 
millorar aquells nivells o reduir el potencial edi-
ficable de manera homogènia en tota la zona o 
subzona.

2.  El Pla Especial de Reforma Interior inclourà un 
estudi d’etapes per a l’execució de la reforma 
interior d’acord amb la major densificació i insu-
ficiència d’espais lliures i dotacions del desenvo-
lupament de l’edificació en els cinc anys anteriors 
en la unitat de zona, com també del grau de den-
sificació assolit.

Art. 325.  Estàndards en operacions de reforma 
interior. 48

Els Plans de Reforma Interior que s’elaborin per a ac-
tuacions en zones de densificació urbana hauran de 
respectar les determinacions contingudes a la taula 
següent:	(Veure	Taula	7)

Art. 326.  Tipus d’ordenació. 
A les subzones de la zona de densificació urbana el 
tipus d’ordenació és el d’edificacions segons alinea-
cions de vial.

Art. 327.  Condicions d’edificació: Subzona I. 49

Les condicions que regeixen l’edificació a la subzona 
I, in tensiva, de les zones en densificació urbana, són 
les següents:

 

Amplada de vial

(metres)

Alçada

màxima

 (metres)

Nombre

màxim de 

plantes

De menys de 8 m. 8,55 PB + 1 P

De 8 a menys de 12 m. 11,60 PB + 2 P

De 12 a menys de 15 m. 14,65 PB +3 P

De 15 a menys de 20 m. 17,70 PB + 4 P

De 20 a menys de 30 m. 20,75 PB + 5 P

De 30 m. o més metres 23,80 PB + 6 P

1a. Alineacions. Regeix l’establert en les condicions 
generals del tipus d’ordenació segons alineacions 
de vial.

2a. Alçades. L’alçada reguladora màxima i el nombre 
màxim de plantes es determinen segons l’am-
plada del vial al qual doni la façana de l’edificació, 
d’acord amb el quadre següent:

 L’alçada mínima de les plantes, inclosos els for-
jats i el paviment, ha de ser de 3’05 m. L’alçada 
de la planta baixa s’ha de regir per l’establert a 
les disposicions comunes per al tipus d’ordenació 
segons alineacions de vial.

3a. Façana mínima. L’amplada mínima de façana 
permesa ha de ser de 8 m., excepte en les si-
tuacions existents en el moment d’aprovació 
d’aquest Pla general amb construccions laterals 
compostes com a mínim de planta baixa i un pis 
que impedeixen la façana esmentada per a les 
quals el mínim es redueix a 6 m.

4a. Cossos sortints. Es prohibeixen els cossos sor-
tints tancats o semitancats als edificis amb façana 
a vials de menys de 8 m. d’amplada.

5a. Espai lliure interior d’illa. L’edificació en interior 
d’illa, quan sigui permesa en les condicions ge-

47. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 376
48. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 376
49. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 137
 Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 276
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nerals de tipus d’ordenació segons alineacions 
de vial, no pot depassar l’alçada lliure de 4,50 m. 
amidats des de la cota de referència de l’alçada 
reguladora i s’haurà de cobrir mitjançant terrat.

Art. 328.  Condicions d’edificació: subzona II, 
semiintensiva. 50

Les condicions que regeixen l’edificació a la subzona 
II, semiintensiva, de les zones de densificació urbana 
són les següents:
1a. Alineacions. Només s’admet la reculada a l’ali-

neació vial (en planta pis), regulada de conformitat 
amb les condicions generals del tipus d’ordenació 
segons alineacions de vial.

2a. Alçades. L’alçada reguladora màxima i el nombre 
de plantes es determina segons l’amplada del vial 
al qual afronti l’edificació, d’acord amb el quadre 
següent:

 

Amplada de vial

(metres)

Alçada

màxima

 (metres)

Nombre 

màxim de 

plantes

De menys de 8 m.  7,55 PB + 1 P

De 8 a menys de 11 m. 10,60 PB + 2 P

De 11 a menys de 15 m. 13,65 PB +3 P

De 15 en endavant 16,70 PB + 4 P

 L’alçada mínima de la planta baixa serà l’establerta 
de ma nera general a les disposicions comunes al 
tipus d’ordenació segons alineacions de vial.

 L’alçada màxima total, inclòs el forjat, ha de ser de 
2,75 m. per planta pis, excepte a les edificacions 
amb façana a carrer de més de 15 m., a les quals 
serà obli gada l’alçada mínima de 3,05 m.

3a. Façana mínima. L’amplada mínima de façana 
permesa ha de ser de 6,50 m. excepte en les 
situacions existents en el moment d’aprovació 
d’aquest Pla general amb construccions laterals 
que impedeixin l’esmentada façana, per a les 
quals el mínim es redueix a 4,50 m.

4a. Cossos sortints. Es prohibeixen els cossos sor-
tints tancats o semitancats als edificis amb façana 
a vials de menys d’11 m. d’amplada.

5a. Espai lliure interior d’illa. L’edificació a l’interior 
d’illa, quan sigui permesa en les condicions ge-
nerals de tipus d’ordenació segons alineacions 
de vial, no pot depassar l’alçada lliure de 3,30 
m. amidats des de la cota de referència de l’al-
çada reguladora i haurà de cobrir-se mitjançant 
terrat.

Secció 4a
Zona de conservació de l’estructura 
urbana i edificatòria (15)

Art. 329.  Definició. 51

1.  Aquesta zona comprèn un conjunt de superfícies 
urbanitzades i edificades, amb tipus d’ordenació 
específica com són les edificacions desenvolu-
pades en passatges, les cases en filera amb jardí 
frontal a la via pública, habitatges ordenats amb 
parcelplació gòtica, estreta o tra dicional i d’altres. 
S’identifica aquesta zona als plànols amb la indi-
cació (15).

2.  L’ordenació d’aquesta zona, continguda en 
aquestes Normes, i la que es desenvolupi mitjan-
çant plans especials, respon al manteniment de 
les condicions d’edificació actuals, preservant-la 
d’augments de volum i densitat, i a la conservació 
de l’actual estructura urbana.

Art. 330.  Edificabilitat. 52

1.  L’edificabilitat en aquesta zona es defineix per 
l’envolupant màxima del volum que resulti de 
l’aplicació de les condicions d’edificació de cada 
unitat de zona.

2.  Les condicions d’edificació de cada unitat de 
zona seran les establertes a l’ordenança del pla 
especial, que haurà de ser aprovada en els ter-
minis que es fixen a la disposició final segona amb 
subjecció a les determinacions contingudes en 
aquesta secció.

3.  Mentre no es publiqui el Pla Especial, les obres i 
edificacions de nova planta i les obres d’ampliació 
i refor ma, s’ajustaran, pel que fa a les condicions 
d’edificació i a les condicions estètiques, a l’es-
tructura urbana i edificatòria del conjunt determi-
nant de la qualificació d’aquesta zona i, especial-
ment, a les següents:

 1a Alçada. Has de ser la que aproximadament 
assoleixin la majoria dels edificis que responguin a 
l’estructura edificatòria de la zona.

 2a Alineacions. Les edificacions han de res-
pondre a l’alineació que prevalgui a les edifica-
cions de la zona.

 3a Ocupació de parcel·la. Han de respectar 
l’ocupació preexistent amb possibilitat d’augment 
a planta baixa fins a un 10 per 100.

50. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 137
 Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 277
51. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 184
 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
52. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 128
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 4a Intensitat d’edificació. La intensitat d’edifi-
cació de les parcel.les sense edificar no pot de-
passar els 0,90 m2 sostre/m2 sòl.

Art. 331.  Tipus d’ordenació. 
Al Pla Especial per a l’ordenació de superfícies com-
preses en la qualificació de zona de conservació de 
l’estructura urbana i edificatòria s’ha d’elegir, com a 
tipus d’ordenació, el d’edificació segons alineació de 
vial o el d’edificació aïllada, en atenció a les caracterís-
tiques de la zona que interessa con servar.

Art. 332.  Criteris d’aplicació obligatòria als Plans 
Especials. 

1.  Els Plans Especials que hagin d’elaborar-se per a 
l’ordenació de cada unitat de zona han de con-
tenir les determinacions mínimes següents:

 a. Dimensions i funció dels espais lliures i públics en 
relació amb els espais destinats a jardins privats.

 b. Reserves de sòl per a estacionaments lliures i 
per a cen tres culturals, docents, assistencials, sa-
nitaris i altres serveis d’interès públic o social.

 c. Condicions d’edificació, com són les referents 
a l’alçada, façana mínima, profunditat edificable, 
gàlib o línia d’edificis.

 d. Característiques de l’ordenació en els seus as-
pectes di versos.

 e. Condicions estètiques.
 f. Règim dels cossos i elements sortints i de les 

construccions auxiliars.
 g. Règim de les parets mitgeres.
 h. Característiques del tipus de cobertes i dels rà-

fecs i barbacanes.
2.  Els Plans Especials hauran de comprendre, com a 

mínim, els documents següents:
 a. Plànols d’informació
 b. Plànols d’ordenació
 c. Ordenances
 d. Memòria
 e. Estudi econòmic
 f. Pla d’etapes
 Els plànols d’ordenació s’han d’elaborar a escala 

mínima 1:2.000.
3. Els Plans Especials d’aquesta zona estan sub-

jectes als criteris mínims següents:
 a. L’edificabilitat de la zona ha de ser establerta 

pel pla espe cial d’acord amb l’envoltant màxima 
del volum resultant d’aplicar les condicions d’edi-
ficació de la unitat de zona.

 b. S’hauran de mantenir i, si escau, recuperar, les 
característiques de l’edificació originària.

 c. Es mantindrà l’alçada mitjana de l’edificació 
existent a la qual s’ajustarà l’edificació futura.

4.  A la zona de conservació de l’estructura urbana i 
edificatòria es prohibeix la compensació en volum.

Secció 5a
Zona subjecta a ordenació volumètrica 
(18)

Art. 333.  Definició. 
Aquesta zona comprèn àrees de sòl urbà, urbanit-
zades o en procés d’urbanització amb elements su-
ficients per a la qualificació de sòl urbà, en la qual 
l’edificació correspon al tipus d’ordenació per volu-
metria específica, segons Pla Parcial o ordenació d’illa 
definitivament aprovats o amb concreció de volum 
específic.

Art. 334.  Ordenació del volum edificable. 
1.  A les zones qualificades com a subjectes a orde-

nació volumètrica que comptessin amb planeja-
ment anterior aprovat o amb concreció de volum 
específic aprovat, s’han d’aplicar les condicions 
següents:

 a. L’edificació s’ha de regir pel que disposen 
els plans parcials o ordenacions d’illa. Pel que 
no s’especifica en aquests s’han d’aplicar les 
Normes d’aquest Pla General i, en especial, les 
contingudes als articles 225-4, 229, 233, 234 i 
262-2a c.

 b. La superfície de sostre edificable ha de ser la 
que resulti de l’ordenació volumètrica establerta.

 c. Malgrat el que es disposa al paràgraf primer, 
prevaldran les alineacions establertes en aquest 
Pla General, quan siguin diferents de les fixades al 
Pla Parcial o ordenació d’illa.

2.  A les zones no incloses al número anterior caldrà 
redactar plans especials en concordança amb 
l’articulat de les ordenances metropolitanes d’edi-
ficació i els seus annexos.

Art. 335.  Tipus d’ordenació. 
Correspon a la composició de volums o edificació vo-
lumètrica específica.

Art. 336.  Modificació de l’ordenació. 53

1.  Hauran d’aprovar-se Plans Especials i, si escau, 
Estudis de Detall.

53. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 185
 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 129
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 376
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 a. Quan aquest Pla General modifiqui alguna de 
les determinacions del pla parcial o ordenació 
d’illa, que no siguin aquelles a què es refereixen 
els articles esmentats a l’article 334-1.

 b. Quan resulti aconsellable la modificació de vo-
lums o de la seva ordenació.

 c. Quan als sectors no urbanitzats totalment, sigui 
aconsellable l’augment dels sistemes o de les do-
tacions.

 d. Quan es determini que sigui objecte de revisió 
per aquest Pla General.

2.  Els Plans Especials i, si escau, els Estudis de De-
tall no podran augmentar la superfície de sostre 
edificable ni alte rar el tipus d’ordenació ni aug-
mentar el nombre d’habitatges fixats als plans 
l’ordenació dels quals es modifiqui.

Secció 6a
Zona d’ordenació en edificació aïllada 
(20a)

Art. 337.  Definició. 
Aquesta zona comprèn àrees de sòl urbà, urbanit-
zades o en procés d’urbanització, amb elements sufi-
cients per a la qualificació com a sòl urbà, d’edificació, 
envoltades de vegetació i amb densitat d’habitatges 
variable, segons subzones.

Art. 338.  Subzones. 
1.  A la zona d’ordenació en edificació aïllada s’es-

tableixen diferents subzones, que responen a la 
varietat originària.

2.  Aquestes subzones són:

 Plurifamiliars Unifamiliars

I (20a/6) VI (20a /9u)

II (20a/5) VII (20a/10)

 III (20a/7) VIII (20a /11)

IVa (20a/9) IX (20a/12)

IVb (20a/9b)

 V (20a/8)

3.  Als Estudis de Detall referents a les subzones uni-
familiars no podrà augmentar-se el nombre d’ha-
bitatges que, per efecte de la grandària mínima de 
parcel·la, correspongui a una zona.

Art. 339.  Tipus d’ordenació. 
A totes les subzones el tipus d’ordenació aplicable és 
el d’edificació aïllada.

S’admeten en aquesta zona els habitatges aparionats 
i els adossats en filera amb espais lliures individua-
litzats o mancomunats, com a subtipus d’ordenació 
derivats de l’edificació aïllada i que hauran d’ajustar-se 
a les condicions d’edificació assenyalades a les sub-
zones respectives.

Art. 340.  Edificabilitat. 
1.  Els índexs d’edificabilitat neta per a cada una de 

les subzones són els establerts al quadre següent:

Subzones Neta m
2
st/m

2
s

 Plurifamiliars

 I (20a/6) 0,25

 II (20a/5) 0,50

 III (20a/7) 0,75

 IVa (20a/9) 1,00

 IVb (20a/9b) 1,00

V (20a/8) 1,50

Unifamiliars

VI (20a/9u) 1,00

VII (20a/10) 0,75

VIII (20a/11) 0,50

 IX (20a/12) 0,25

2.  A les subzones unifamiliars, l’índex d’1,00 m2 
sostre/m2 sòl, es redueix a 0,75 m2 sostre/m2 
sòl, per a aquelles parcel·les de superfície inferior 
a la mínima 400 m2.

Art. 341.  Actuacions de reforma interior. 54

1.  Els sectors que no assoleixin els estàndards d’es-
pais verds i de dotacions comunitàries en pro-
porció adequada a la densitat de població, podran 
ser objecte d’operacions de re forma interior.

2.  El Pla de Reforma Interior, a partir dels actuals ni-
vells d’espais lliures i dotacions, haurà de preveure 
els espais i les dotacions necessaris, en conso-
nància amb els potencials d’edificació i la densitat 
zonal.

3.  Els Plans de Reforma Interior han de respectar els 
estàndards que s’estableixen a la taula següent:	
(Veure	Taula	8)
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Art. 342.  Condicions d’edificació de les subzones 
plurifamiliars. 55

1.  Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud 
mínima de façana, en aquestes subzones es re-
geixen pel quadre següent:

 Subzona Superfície (m2) Longitud (m)

I 2.000 30

II 1.500 20

III 1.000 16

IVa 400 14

IVb 1.500 20

V 800 15

Com a excepció a allò que s’estableix al quadre ante-
rior, s’admeten parcel·les de superfícies i longituds de 
façana menors quan tinguin origen en un dels casos 
següents:
 a. Quan procedeixin de segregacions o divisions 

formulades en escriptura pública amb anterioritat 
a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 
sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana i que no 
hagi sofert segregació posterior.

 b. Quan s’ajusti al Pla Comarcal de 1953 o als 
Plans Parcials que el desenvoluparen i procedeixin 
de parcelplació o segregació amb llicència, i que 
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació 
d’aquest Pla General.

 c. Parcel·les existents entre altres ja construïdes, 
o amb impossibilitat material d’obtenir els mínims 
exigits.

 En aquests casos, els índexs d’edificabilitat nets 
de l’article 340 es reduiran en la mateixa proporció 
en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície 
respecte a la mínima exigida al quadre anterior. 
Això no obstant, s’exceptuen d’aquesta reducció 
d’edificabilitat les parcel·les on es construeixi, úni-
cament, un habitatge.

2.  L’ocupació màxima de parcel·la per a les sub-
zones plurifamiliars serà la següent:

 Subzona I, el 15 per 100 de la superfície.
 Subzona II, el 20 per 100.
 Subzona III, el 30 per 100.
 Subzona IV tipus a, el 40 per 100.
 Subzona IV tipus b, el 25 per 100.
 Subzona V, el 30 per 100.
3.  L’alçada màxima autoritzada i el nombre límit de 

plantes s’estableix en 9,15 m. i en planta baixa 
més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, 
tipus b, i la subzona V, els valors de les quals són 
els que s’estableixen a continuació.

4.  A la subzona IV, subtipus b, l’alçada màxima serà 
de 15,25 m. i el nombre límit de plantes el de 
planta baixa més quatre plantes pis.

Subzones
Densitat neta màxima 

habitatges/ha

Percentatge de sòl per a 
vials i 

estacionaments

Percentatge de sòl per a 
espais verds i 

dotacions

 Plurifamiliars

I 25 18 10

II 50 18 10

III 75 20 10

IVa 100 20 12

IVb 100 24 12

V 150 24 12

 Unifamiliars

VI 25 22 11

VII 16 20 10

VIII 10 18 10

IX 5 18 10

Taula 8

55. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 179, 
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 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 129 i 
pàg. 132
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5.  A la subzona V, l’alçada i el nombre màxim de 
plantes varien amb l’amplada de vial d’acord amb 
la relació següent:

Amplada de vial
 (metres)

Alçada
màxima
(metres)

Nombre 
màxim 

de plantes

 De menys de 8 m. 7,55 m. PB + 1 P

De 8 a menys de 11 m. 10,60 m. PB + 2 P

 De 11 a menys de 15 m. 13,65 m. PB + 3 P

De 15 m. o més metres 16,70 m. PB + 4 P 

6.  A les subzones I i II s’admet, a les condicions de 
construccions amb palafits, arribar a l’alçada de 
12,20 m. corresponents a planta baixa més tres 
pisos. 

 Les condicions per tal que l’edificació reuneixi les 
característiques de construcció amb palafits es 
regulen al tipus d’edificació aïllada. A la subzona 
IV, subtipus b, la planta baixa haurà de quedar 
oberta en el 75 per 100 de la superfície ocupada 
per l’edificació. 

7.  A la subzona V, és obligatori el màxim de dues 
unitats d’habitatge per planta pis, excepte a les 
parcel·les amb façana a carrers d’una amplada 
igual o superior a vint metres on aquest màxim es 
fixa en quatre unitats.

8.  La separació de l’edificació a les llindes de parcel·la 
i la separació entre edificacions a la parcel·la han 
de respectar les distàncies mínimes següents:

 Subzona
Separació a
llindes (m)

frontal - lateral - fons

Separació entre 
edificacions

d’una mateixa 
parcel·la en 

relacion amb
les alçades

I  12 8 10 1

II  10 6 8 1

III  8 4 6 1

IVa  3  3  3 1

IVb  8  5  6 1/2

V  4  4  5 1

9.  S’admeten les construccions auxiliars dins de 
l’ocupació màxima de parcel·la establerta a la 
condició segona i respectant els límits d’alçada i 
d’ocupació amb edificacions auxiliars que s’esta-
bleixen al quadre següent: 

 Subzona
Alçada màxima

(metres)
Ocupació màxima
(% de superfície)

I 3,30 2

II 3,30 3

III 3,30 4

IVa - no s’admet

IVb - no s’admet

V - no s’admet

10. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la a les 
subzones plurifamiliars, no podrà superar el que 
resulti de dividir l’edificabilitat màxima permesa a 
la parcel·la pel mòdul de cent metres quadrats. 
Aquest límit, arrodonit per defecte, haurà de 
respectar-se fins i tot en el supòsit d’habitatges 
de superfície reduïda o apartaments el nombre 
màxim dels quals no podrà superar la densitat re-
sultant de la regla an terior.

11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària 
excessiva d’algunes promocions, a les zones 
plurifamiliars es limita l’agrupació màxima d’habi-
tatges sobre una mateixa parcel·la, a la que re-
sulta d’aplicar una superfície de sostre edificable 
corresponent a tres parcel·les distribuïda en una o 
més edificacions independents.

 Les parcel·les que, per la seva major superfície 
donin lloc a un sostre edificable que superi l’as-
senyalat al paràgraf an terior, hauran de tractar-se 
com si fossin dues o més parcel·les independents 
que no superin individualment la màxima agru-
pació d’habitatges per parcel·la assenyalada. En 
aquests casos cada agrupació haurà de tenir 
accés independent des de vial públic. L’espai lliure 
d’edificació quedarà sistematitzat amb jardineria 
i podrà establir-se un règim d’ús mancomunat 
d’aquest. No es permeten solucions de pas-
satges particulars o anàlegs per a l’accés comú a 
parcel·les diferents.

12. A les zones plurifamiliars s’admeten els desenvo-
lupaments d’habitatges adossats en filera amb 
espais lliures mancomunats o individualitzats com 
a tipus d’ordenació derivat de l’edificació aïllada, 
d’acord amb les condicions següents:

 a. S’hauran de complir les condicions de màxima 
agrupació d’habitatges per parcel·la que s’asse-
nyalen al número ante rior.

 b. Caldrà aplicar la densitat màxima d’habitatges, 
l’índex net d’edificabilitat, el percentatge d’ocu-
pació màxima de parcel·la, l’alçada i el nombre 
de plantes que s’assenyalen per a la subzona res-
pectiva.
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 c. Cada agrupació independent d’habitatges ad-
dossats ha d’estar dotada d’accés rodat des de la 
via pública.

 d. L’edificació s’haurà de produir ordenadament 
pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a 
la via pública.

 e. Amb la finalitat de controlar i acotar l’impacte 
excessiu d’algunes promocions, no es perme-
tran agrupacions que comportin un front edificat, 
continu o reculat, superior a 30 m.; quan això 
s’esdevingui, s’haurà de fraccionar una agru-
pació en dos o més cossos independents que 
no superin aquesta dimensió i que hauran de 
separar-se entre si proporcionalment a la seva 
alçada respectiva amb un mínim de quatre me-
tres.

Art. 343.  Condicions d’edificació a les subzones 
unifamiliars. 56

1.  La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima 
del front al vial i l’ocupació màxima de parcel·la en 
aquestes subzones són les que s’estableixen al 
quadre següent:

Subzona
Superfície

(m
2
)

Longitud
(m)

Ocupació
(%)

VI 400 14 40

VII 600 16 30

VIII 1.000 18 20

IX 2.000 24 10

 
 Com a excepció als límits establerts al quadre an-

terior, s’admeten parcel·les de superfície i longitud 
de façanes menors quan tinguin origen en un dels 
casos següents:

 a. Quan procedeixin de segregacions o divisions 
formulades en escriptura pública amb anterioritat 
a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 
sobre règim del sòl i ordenació urbana i que no 
hagin sofert segregació posterior.

 b. Quan s’ajustin al Pla Comarcal de 1953 o als 
Plans Parcials que el desenvoluparen i procedeixin 
de parcelplació o segregació amb llicència i que 
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació 
d’aquest Pla General.

 c. Parcel·les existents entre les altres ja constru-
ïdes, o amb impossibilitat material d’obtenir els 
mínims exigits.

 En aquests casos, per a les parcel·les que tin-
guin una superfície que no arribi com a mínim a 
la meitat de l’exigida segons la subzona correspo-
nent, sempre que sigui superior a 400 m2 i tingui 
una longitud mínima de façana de 14 m., se’ls han 
d’aplicar els índexs d’edificabilitat nets de l’article 
340 reduïts en la mateixa proporció en què la 
parcel·la té reduïda la seva superfície respecte a la 
mí nima exigida.

 A les subzones VII i VIII, les parcel·les inferiors als 
límits indicats, la superfície de les quals superi 250 
m., sempre que tinguin una façana mínima de 12 
m., se’ls aplicarà una edificabilitat que no podrà 
superar una superfície construïda màxima per 
parcel·la de 125 m2 amb una alçada màxima de 7 
m. i un nombre màxim de plantes de planta baixa 
i pis.

 A la subzona VI s’ha d’aplicar l’índex d’edificabi-
litat reduït de 0,75 m2 sostre/m2 sòl sempre que 
la parcel·la assoleixi, com a mínim, una superfície 
de 200 m. i una façana mínima de 10 m.

 No podran construir-se aïlladament aquelles 
parcel·les que, malgrat trobar-se en algun dels 
casos a., b., i c. anteriors, no assoleixin la super-
fície o longitud o façana mínimes indicades en re-
lació amb les establertes segons la subzona res-
pectiva.

2.  L’alçada màxima i el nombre de plantes de l’edi-
ficació principal i l’alçada màxima i percentatge 
d’ocupació amb construccions auxiliars, dins 
l’ocupació màxima establerta a la condició pri-
mera, es regeixen per les normes del quadre se-
güent:

Subzona
Edificació

alçada 
màxima

Límit
plantes

Edificació 
auxiliar,
alçada i 

ocupació

VI 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 7%

VII 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 5%

VIII 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 3%

IX 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 2%

 Quan a la subzona VI la superfície de la parcel·la 
sigui in ferior a 400 m., però resulti edificable 
d’acord amb el que disposa la condició primera, 
l’alçada màxima permesa serà de set metres i el 
nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.

56. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 181 i  
veure gràfic detallat a la pàg. 183

 Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 281

 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 133
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3.  La separació de l’edificació a les llindes de la parcel·la 
i la separació entre edificacions en parcel·la, han de 
res pectar les distàncies mínimes següents:

 Subzona
Separació a
llindes (m)

frontal - lateral - fons

Separació entre 
edificacions

d’una mateixa 
parcel·la en 

relacion amb
les alçades

VI  3 3 3 1/2

 VII  5 3 5 1/2

 VIII  8 5 8 1

IX  12  10  12 1

 Quan a la subzona VI la superfície de parcel·la 
sigui inferior a 400 m., però resulti edificable, la 
separació mínima a la llinda lateral de la parcel·la 
serà de 2 m .

4.  A les subzones unifamiliars s’admet la construcció 
d’habitatges aparionats a parcel·les confrontants 
sempre que ambdues parcel·les superin la su-
perfície i façana mínimes establertes a la subzona 
respectiva, puguin assolir aquests límits conjunta-
ment o es trobin en alguns dels supòsits del punt 
1 d’aquest article.

 A les subzones VI, VII i VIII es podran admetre 
aparionaments sempre que, les parcel·les, a més 
de complir la superfície mínima assenyalada, dis-
posin, com a mínim, d’una longitud de façana re-
duïda respecte de la mínima en la distància asse-
nyalada com a separació de l’edificació a la llinda 
lateral de parcel·la segons la subzona respectiva.

 Els habitatges aparionats han de respectar les 
condicions d’edificació de la subzona referides a 
la parcel·la agrupada resultant; haurà de formalit-
zar-se el caràcter mancomunat i indivisible de la 
parcel·la mitjançant la inscripció al Registre de la 
Propietat.

Secció 7a
Zona de verd privat protegit (8a)

Art. 344.  Definició
Es qualifica de zona de verd privat protegit el sòl urbà 
amb edificacions aïllades, generalment amb entorns 
enjardinats d’interès.

Art. 345.  Edificabilitat
1.  L’edificabilitat, en aquesta zona, es defineix en re-

lació amb l’edificació actual existent i només es 

permet augmentar-la fins a un màxim del 10 per 
100 mitjançant obres de millora que siguin com-
patibles amb el caràcter protegit de l’edifici i els 
espais enjardinats de l’entorn.

2.  S’admet, en aquesta zona, el manteniment 
dels usos originals existents compatibles amb 
l’edificació i l’entorn seu. També s’admet un 
ús d’habitatge unifamiliar i, si escau, mitjançant 
l’aprovació d’un Pla especial es prodran auto-
ritzar aquells usos culturals, recreatius, docents 
o assistencials compatibles amb la protecció 
i d’acord amb les condicions establertes en 
aquesta secció.

3.  A les parcel·les de més de 3.000 m2, i per mitjà 
d’un Pla Especial, s’autoritza una edificació nova 
que no podrà passar de 500 m2 de sostre edifi-
cable per cada 2.500 m2 d’excés so bre els 3.000 
m2 que s’ajustaran, pel que fa a les condicions 
d’edificació, a la protecció de les característiques 
de la zona que interessa conservar i estaran sub-
jectes als criteris que s’assenyalen als articles se-
güents.

Art. 346.  Tipus d’ordenació. 
L’ordenació en aquesta zona correspon al tipus d’edi-
ficació aïllada amb les especialitats derivades de les 
mateixes característiques de l’edificació la protecció 
de la qual es pretén.

Art. 347.  Condicions d’edificabilitat. 
1.  Als edificis existents s’admeten les obres de con-

servació, consolidació, reparació, modernització i 
millora. Les obres de millora s’han d’ajustar al que 
disposa l’article respecte a l’edificabilitat.

2.  Els Plans Especials que hagin d’elaborar-se per a 
la modificació de l’ús actual i també per a l’auto-
rització de les noves edificacions, han de contenir 
les determinacions mínimes següents:

 a. Base informativa de les característiques de les 
edificacions i jardins.

 b. Justificació de la compatibilitat de la solució 
arquitectònica, ús i programa funcional proposat 
amb les construccions i jardins existents.

 c. Justificació de la compatibilitat entre la parcel-
lació per damunt del 3.000 m2 amb parcel·les 
mínimes de 2.500 m2 respecte a les condicions 
de parcelplació i característiques originals de la 
finca.

 d. Les obres d’ampliació sobre els edificis exis-
tents s’han d’ajustar al que disposa l’article sobre 
condicions d’edificabilitat.

 e. Les obres de nova planta, s’han d’ajustar a les 
condicions següents:
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 – superfície màxima de sostre edificable: 500 m2 
per cada parcel·la mínima

 – alçada màxima permesa: 9 m.
 – distància mínima de front del vial: 6 m.
 – distància mínima a llindes de parcel·la: 4 m.

Secció 8a
Zona Industrial (22a)

Art. 348.  Definició. 
Es qualifica de sòl industrial el sòl urbà destinat prin-
cipalment a la ubicació d’indústries i magatzems que, 
per la naturalesa de l’activitat o dels materials o pro-
ductes que tractin, o dels elements tècnics emprats, 
no generin situacions de risc per a la salubritat o la 
seguretat o no siguin susceptibles de mesures cor-
rectores que eliminin tot risc a la salut i a la seguretat, 
tant per sonal com ambien tal o de degradació del 
medi ambient.

Art. 349.  Tipus d’ordenació. 
1.  El tipus d’ordenació de la zona industrial que 

compti amb Pla Parcial aprovat definitivament 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Pla 
General ha de ser l’establert a l’indicat Pla Parcial 
o, si no n’hi ha, segons alineacions de vial.

2.  Això no obstant, mitjançant Plans Especials de 
Reforma Interior o Estudis de Detall, podran mo-
dificar-se per a determinats sectors el seu tipus 
d’ordenació segons alineacions de vial, per ade-
quar-lo al de l’edificació aïllada envoltat de patis 
de servei.

Art. 350.  Condicions d’edificació. 
1.  Les condicions d’edificació a la zona industrial 

que compti amb Pla Parcial definitivament aprovat 
s’han de regir per les disposicions dels plànols i 
ordenances de l’esmentat pla parcial amb les limi-
tacions següents:

1. Quan comprengui sectors el tipus d’ordenació 
dels quals sigui el d’edificació segons alineacions 
a vial, la intensitat d’edificació per parcel·la no 
podrà passar de 2 m2 sostre/m2 sòl i l’ocupació 
màxima de la parcel·la ha de ser del 90 per 100.

2. Si comprèn sectors d’edificació aïllada, la inten-
sitat d’edificació per parcel·la no podrà passar 
de 2 m2 sostre/m2 sòl, l’ocupació màxima de la 
parcel·la es limitarà al 70 per 100 i no podrà desti-
nar-se una parcel·la mínima a establiments perta-
nyents a diferents persones, físiques o jurídiques.

2.  Per a la zona industrial que estigui mancada de 
Pla Par cial regiran les condicions següents:

 a. Edificabilitat i ocupació màxima de parcel·la: 
la intensitat d’edificació per parcel·la no podrà 
passar de 2 m2 sostre/m2 sòl i l’ocupació màxima 
de la parcel·la ha de ser del 90 per 100.

 b. Ocupació màxima amb façana a l’alineació: l’edi-
ficació per damunt de la planta baixa haurà de situ-
ar-se dins de la franja concèntrica a les alineacions 
de l’illa de superfície igual al 70 per 100 d’aquesta.

 c. Alçada màxima i nombre límit de plantes: va-
riaran amb l’amplada del vial al qual la parcel·la 
doni, de conformitat amb el quadre següent.

 Ample de vial
 (m)

Alçada
màxima

(m)

Nombre límit
de plantes

De menys de 8 m. 9 PB + 1 P

De 8 a menys d’11 13 PB + 2 P

De 11 en endavant 17 PB + 3 P

 
 L’edificació a l’alçada reguladora fixada a l’anterior 

quadre només podrà alçar-se dins de la franja del 
70 per 100 esmentat al precedent apartat b).

 d. Superfície i dimensions mínimes de la parcel·la: 
la superfície mínima ha de ser de 300 m2 i la lon-
gitud de façana igual o superior a 10 m.

 e. Alçada de l’edificació a l’interior de l’illa: es fixa en 
5 m. (corresponents a una única planta indivisi ble. 
amidats des de la rasant del carrer a la part inferior 
de l’element d’estructura de la coberta.

 f. Cossos sortints: el seu vol es limita al límit 
màxim d’una dècima part de l’amplada de vial 
sense que pugui passar, en cap cas, de la mida 
absoluta d’un metre. En projecció horitzontal no 
podrà ocupar més d’un terç de la longitud de fa-
çana.

3.  Elements tècnics de les instal·lacions: les xeme-
neies, ponts-grua, conduccions i tot tipus d’ele-
ments esmentats als quals per exigències del 
procés industrial resulti obligat depassar els límits 
d’edificació anteriorment assenyalats, quedaran 
subjectes, en la seva instal·lació, a autorització 
especial, quan no estiguin previstos al Pla Parcial.

4.  Quan es justifiqui, per la finalitat de facilitar la re-
localització de petites indústries situades als nu-
clis urbans de les poblacions, podran aprovar-se 
plans especials amb els mateixos objectius i con-
dicions que els regulats als articles 129.4 i 129.5.

Art. 351.  Modificació de les condicions 
d’edificabilitat. 

Les condicions d’edificació establertes a l’article an-
terior o les aplicables en virtut del Pla Parcial anterior, 
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podran modificar-se mitjançant un Pla Especial quan 
circumstàncies justificades d’ubicació industrial o del 
procés tecnològic ho aconsellin, sempre que es res-
pectin les determinacions següents:
a. Les condicions d’ús establertes en aquesta 

Secció.
b. El volum màxim d’edificació permès per les regles 

de l’article anterior.
c. El mínim d’espais lliures enjardinats o de vegetació 

pre vistos als respectius Plans Parcials.

Art. 352.  Elements d’urbanització. 
1.  Per autoritzar les edificacions destinades a usos 

industrials caldrà que el sòl tingui els elements i 
serveis interns de la urbanització i, a més a més, 
que compti amb accessos adients, amb calçades 
pavimentades i enllumenat públic, des de les vies 
generals.

2.  Podrà autoritzar-se l’edificació industrial condicio-
nada a la simultània execució de la urbanització, en 
els termes que resultin del planejament i, si escau, 
compresos al contingut de la llicència d’edificació. 
Aquesta llicència no autoritzarà la iniciació de les 
obres mentre no s’hagi constituït garantia suficient 
de l’execució de l’obra d’urbanització. La garantia 
podrà constituir-se en metàl·lic o fons públics, o 
mitjançant aval bancari o hipoteca mobiliària o im-
mobiliària, fins i tot sobre la finca objecte de l’edi-
ficació.

Secció 9a
Zones de remodelació (14 a i 14b)

Art. 353.  Definició. 
1.  Les zones de remodelació corresponen al sòl 

urbà en què la qualitat de vida propugnada per 
aquest Pla General fa necessària la transformació, 
modificació o substitució dels usos en un procés 
dinàmic continuat de millora urbana amb augment 
dels nivells de dotacions comunitàries.

2.  En aquestes zones s’estableixen dues modalitats 
de remodelació, en atenció a l’actuació pública 
o a l’actuació privada, que podran col·laborar i 
substituir-se entre si. Són la zona de remodelació 
pública (14a) i la zona de remodelació privada 
(14b).

Art. 354.  Actuació a les zones de remodelació. 
1. A les zones de remodelació pública s’elaboraran 

plans de reforma interior per al desenvolupament 
d’aquest Pla General, als quals es fixaran el pla 
d’etapes i les condicions necessàries perquè es 

compleixi l’objectiu de relocalització dels arren-
dataris de les construccions existents, a què fa 
referència el pro grama d’actuació. Els propietaris 
podran sol·licitar l’aplicació del sistema de com-
pensació a l’empara de l’article 119 de la Llei del 
sòl. 

 En defecte de col·laboració de la iniciativa privada, 
el sistema d’actuació serà el d’expropiació, sense 
perjudici, si escau, de l’alliberament que sigui pro-
cedent d’acord amb la legislació vigent. Passats 
dos anys de l’aprovació del Pla General metropo-
lità sense que l’Administració hagi elaborat el Pla 
de Reforma Interior, podrà aplicar-se la remode-
lació privada segons el paràgraf següent.

2.  Per al desenvolupament de les previsions d’aquest 
Pla Ge neral a les zones de remodelació privada, 
els particulars podran promoure plans de reforma 
interior, als quals el sis tema d’actuació serà el de 
cooperació. Igualment, quan la unitat de zona 
qualificada de remodelació comprengui només 
una illa o part d’aquesta, les alineacions de la qual 
siguin obertes i es mantinguin, podrà establir-se 
l’ordenació de l’edificació per mitjà d’un Estudi de 
Detall. Quan la ini ciativa privada no promogui les 
operacions de reforma inte rior o els plans elabo-
rats pels particulars no responguin als objectius 
d’aquest Pla General, l’Administració assumirà 
la iniciativa de la reforma i l’actuació per mitjà del 
sistema de cooperació, llevat que les raons d’ur-
gència o de necessitat pública aconsellin l’actu-
ació mitjançant el sis tema d’expropiació.

Art. 355.  Tipus d’ordenació. 
1.  A les zones de remodelació pública el tipus d’or-

denació s’elegirà al Pla de Reforma In terior, i es 
podrà optar entre el d’edificació volumètrica es-
pecífica i el d’edificació tridimensional.

2.  A les zones de remodelació privada el tipus d’or-
denació serà el d’edificació volumètrica específica.

Art. 356.  Estàndards urbanístics. 57

1.  Per a les zones de remodelació pública el Pla de 
Reforma Interior ha d’establir els estàndards en 
proporció que millori les destinacions actuals a 
vials, estacionaments, espais lliures i dotacions 
comunitàries.

2.  A les zones de remodelació privada els Plans de 
Reforma Interior han de respectar els mínims se-
güents:

 a. Per a vials locals 25,20 %
 b. Estacionaments 5’40 %

57. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 151
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 c. Espais verds locals 16’20 %
 d. Dotacions comunitàries 11’70 %
3.  El Pla Especial de Reforma Interior, han d’establir, 

globalment, la quantia de les reserves de sòl per a 
sistemes locals segons els percentatges definitis 
al número anterior, i justificadament han de deter-
minar la destinació concreta dels sòls resultants 
d’aquests estàndards segons les necessitats con-
cretes del sector i dins dels usos previstos amb 
caràcter general en aquest article.

Art. 357.  Edificabilitat. 58

1.  A les zones de remodelació pú blica la edificabilitat 
serà la que s’estableixi als Plans de Reforma In-
terior, que no podran depassar l’edificació global 
existent al sector.

 El còmput d’aquesta edificabilitat s’ha d’efectuar 
comptabilitzant per usos les superfícies de sostre 
en planta baixa i en plantes pisos.

 Es podrà augmentar l’edificació per a habitatges 
fins a un 12 per 100 dels habitatges existents, i 
el sostre per a ús d’habitatge no podrà depassar 
el que resulta de multipli car per cent metres qua-
drats el nombre màxim d’habitatges.

2.  A les zones de remodelació privada els índexs 
d’edificabilitat han de ser els següents:

 a. Brut: 0’90 m2 sostre/m2 sòl.
 b. Net: 2’89 m2 sostre/m2 sòl.
 c. Complementari zonal: 0’30 m2 sostre/m2 sòl.
3.  Als Estudis de Detall l’índex d’edificabilitat referit 

a la superfície d’illa ha de ser de 2 m2 sostre/m2 
sòl., i la superfície que s’ha de reservar per a es-
pais lliures i dotacions del 30 per 100.

Art. 358.  Condicions d’edificació. 
1.  Les condicions d’edificació a les zones de remo-

delació pública es determi naran al Pla de Reforma 
Interior amb subjecció al tipus d’ordenació elegit 
i al límit d’edificabilitat que s’estableix al número 
primer de l’article anterior.

2.  Les condicions d’edificació a les zones de re-
modelació privades seran les resultants del tipus 
d’ordenació, dels índexs d’edificabilitat, dels es-
tàndards urbanístics i de les condicions següents:

 a. Parcel·lació mínima: 600 m2.
 b. Façana mínima a la via pública: 13’50 m.
 c. Alçada màxima: A les unitats de zona de re-

modelació inferiors als 12.000 m2 de sòl, l’alçada 
màxima no pot depassar en un terç l’alçada de 
l’edificació més alta que sigui possible edificar als 
fronts de les àrees veïnes per raó de la seva quali-

ficació urbanística. A les unitats de zona de remo-
delació superiors als 12.000 m2 de sòl, l’alçada 
màxima ha de ser la que correspongui pel tipus 
d’ordenació de l’edificació escollida.

3.  Això no obstant, el Pla de Reforma Interior podrà 
definir condicions diferents de les assenyalades 
amb caràcter general en aquest article, quan els 
criteris d’ordenació del sector així ho aconsellin, 
en tot cas, però, s’han de respectar els índexs 
d’edificabilitat i estàndards urbanístics per a la 
zona.

Secció 10a
Zona de renovació urbana. Rehabilitació 
(16)

Art. 359.  Definició. 
La zona de renovació urbana correspon al sòl amb 
baix nivell de dotacions i àrees d’edificació necessi-
tades de millora, a la qual per mitjà d’una acció or-
denada i progressiva de rehabilitació han d’assolir-se 
nivells adients d’urbanització, dotacions i qualitat de 
l’edificació.

Art. 360.  Tipus d’ordenació. 
1.  Per a l’actuació en aquesta zona s’elaboraran 

plans especials als quals s’elegirà el tipus d’or-
denació de l’edificació a aplicar en cadascun 
dels sectors, adient amb les característiques 
d’aquests.

2.  El tipus d’ordenació aplicable, segons aquestes 
característiques, serà algun dels següents:

 a. Edificació segons alineacions de vials.
 b. Edificació aïllada.
 c. Edificació segons volumetria específica.
3.  Podran també adoptar-se al Pla Especial sub-

tipus precisos i locals adients a aquells sectors 
que responen actualment a una modalitat d’edi-
ficació segons ordenacions espontànies o lliures, 
no predeterminades amb subjecció a un model 
definit. Per a aquests sectors el tipus d’ordenació 
podrà regular-se de manera singularitzada, per 
mitjà d’envolupants màximes de volum, en am-
pliació de l’edificació existent i de la determinació 
precisa dels espais lliures privats de jardí o mit-
jançant l’aplicació de les constants o paràmetres 
dels tipus d’edificació segons alineacions de vial o 
d’edificació aïllada.

Art. 361.  Desenvolupament del Pla General. 
1.  Per al desenvolupament d’aquest Pla General, a 

la zona de renovació urbana, a fi d’aconseguir ni-58. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 151
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vells adients d’urbanització, dotacions i edificació, 
mitjançant accions de conservació, rehabilitació i 
reordenació de manera escalona da, progressiva 
i harmònica, s’elaboraran i es portaran a efecte 
plans especials.

2.  Els Plans Especials hauran de contenir els docu-
ments mínims següents:

 a. plànols d’informació
 b. estudi sobre la situació del sector i les solucions 

propugnades per la renovació
 c. plànols d’ordenació
 d. estudi econòmic sobre els costos de la urbanit-

zació, les dotacions i serveis públics i la incidència 
de la rehabilitació sobre l’edificació privada

 e. ordenances sobre els nivells mínims, en cada 
etapa, exigibles en la urbanització i l’edificació

 f. pla d’etapes.
3.  Quan els costos de millora de l’edificació per a 

assolir els nivells desitjats superin racionalment el 
benefici comunitari de la rehabilitació, o la conser-
vació de l’edificació dificulti substancialment l’ac-
tuació urbanística per dotar el sector dels vials, 
aparcaments i espais lliures, dels centres docents, 
dels centres assistencials i de serveis d’interès pú-
blic, social o cívic, caldrà procedir a la remodelació 
del sector, en què es donin aquests condiciona-
ments, aprovant-se, amb aquesta finalitat, un Pla 
Especial.

Art. 362.  Edificabilitat.
1.  L’índex d’edificabilitat brut màxim en aquesta 

zona serà el de 0,70 m2 sostre/m2 sòl. 
2.  L’índex d’edificabilitat net mitjà serà el d’1,37 m2 

sostre/m2 sòl.
3.  Els màxims índexs d’edificabilitat nets permesos a 

les àrees de cada tipus d’ordenació establerts en 
aquesta zona, subjectes en els seus valors espe-
cífics al compliment del valor mitjà de la zona, són 
els següents:

 a. Àrees d’edificació segons alineacions: 1’50 m2 
sostre/m2 sòl.

 b. Àrees d’edificació aïllada: 1 m2 sostre/m2 sòl.
 c. Àrees d’edificació segons volumetria especí-

fica: 2,20 m2 sostre/m2 sòl.
 d. Àrees d’edificació segons ordenació lliure: 1,20 

m2 sostre/m2 sòl.

Art. 363.  Densitat d’habitatges. 59

Els Plans Especials per a renovació d’aquesta zona, 
per mitjà d’un procés de restauració, rehabilitació i mi-

llora d’aquesta, per a la seva conversió en àrees amb 
els elements d’urbanització adients a la qualificació 
del sòl urbà, han de fixar la densitat d’habitatges per 
hectàrees sense depassar el de 75 habitatges.

Art. 364.  Exigències mínimes a què hauran 
d’ajustar‑se els Plans Especials. 

1.  Els Plans Especials per a l’actuació en aquestes 
zones, han de preveure reserves de sòl en pro-
porció que millorin les actuals destinacions a vials, 
estacionament, espais lliures i dotacions comuni-
tàries. Com a mínim s’han d’establir reserves per 
a espais verds públics locals i cen tres docents lo-
cals.

2.  Les reserves de sòl que hauran de respectar els 
Plans Especials s’han de determinar a partir de les 
efectuades en aquest Pla General i en relació amb 
el nombre d’habitatges existent al sector, esta-
blint-se els següents mòduls mínims aplicables a 
les noves actuacions d’habitatge desenvolupades 
al Pla Especial:

 a. 36 m2 de sòl per habitatge per a vials i estacio-
naments públics.

 b. 18 m2 de sòl per habitatge per a espais verds 
públics locals.

 c. 12 m2 de sòl per habitatge per a centres do-
cents locals.

 d. 9,60 m2 de sòl per habitatge per a les altres 
dotacions d’interès públic o interès social.

Art. 365.  Condicions de l’edificació. 
1.  Les condicions generals de l’edificació, i les estè-

tiques, les sanitàries i les d’ús es precisaran, tant 
com calgui, a les ordenances del Pla Especial.

2.  Les condicions d’edificació de les diferents zones 
seran determinades al respectiu Pla Especial ate-
nent als tipus d’ordenació de l’edificació existent, 
i respectaran preferentment les condicions se-
güents:

 I. Àrees d’edificació segons alineacions.
 Condició 1a.	 Alçada reguladora màxima segons 

l’amplada del vial i amb límit màxim de plantes, 
sense admetre àtics. Regirà el quadre de l’article 
328.

 Condició 2a.	Front mínim de parcel·la: 6,50 m.
 Condició 3a. L’espai lliure interior d’illa no serà 

edifica ble.
 II. Àrees d’edificació aïllada.
 Condició 1a. L’alçada reguladora màxima és de 

9’15 m. corresponent a planta baixa i dues plantes 
com a límit màxim.

 Condició 2a. La superfície mínima de parcel·la és 
de 250 m2.

59. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 187
 Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 129
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 Condició 3a. El percentatge màxim d’ocupació de 
parcel·la és del 40 per 100. L’ocupació del subsòl 
s’ha de regular pel que disposa l’article 249.

 Condició 4a. La separació mínima a les llindes de 
parcel·la ha de ser de 3 m. al frontal i 2 m. als 
laterals i fons.

 Condició 5a. S’admeten les edificacions auxiliars 
sense depassar l’ocupació màxima de parcel·la.

 III. Àrees d’edificació segons volumetria espe‑
cífica.

 Condició 1a. L’alçada màxima admesa és de 21,5 
m. corresponents a planta baixa i sis pisos com a 
màxim.

 Condició 2a. La parcel·la mínima admesa és la de 
800 m2.

 IV. Àrees d’edificació segons ordenació lliure.
 S’aplicaran les condicions de les Àrees d’edifi-

cació aïllada, però respectant les situacions ac-
tuals de distàncies menors a límits de parcel·la.

Art. 366.  Conservació i millora de l’edificació. 
1. Els propietaris d’edificacions en zones de reno-

vació ur bana (16) hauran de procedir, amb sub-
jecció a les previsions temporals contingudes al 
corresponent Pla Especial, a la realització de les 
obres necessàries per a la conservació i reforma, 
a fi de complir les determinacions establertes a 
l’ordenança.

2.  Per a l’efectivitat d’aquest deure, l’ajuntament i, 
si escau, la Corporació Metropolitana, ordenarà 
d’ofici o a instància de qualsevol interessat l’exe-
cució de les obres esmentades, un cop publicat 
el Pla Especial del qual formi part integrant l’orde-
nança que les estableixi.

Secció 11a
Zona de renovació urbana en 
transformació de l’ús (17)

Art. 367.  Definició. 
1.  La zona de renovació urbana en transformació de 

l’ús (17) comprèn els terrenys amb edificacions o 
usos inadequats, però aptes per a absorbir els dè-
ficits de vials, zones verdes i equipaments.

2.  Aquesta qualificació urbanística permet mantenir 
en servei els usos existents sense deixar-los fora 
d’ordenació, mentre no es porti a terme la trans-
formació prevista, segons el que disposen els arti-
cles 171 i 172.

Art. 368.  Règim urbanístic. 
1.  Fins que no es programi l’actuació encaminada 

a l’adquisició del terreny per tal de destinar-lo a 
equipaments o espais verds, el propietari o titular 
del dret d’ocupació de la finca en el moment de 
l’aprovació definitiva d’aquest Pla General podrà:

 a. efectuar obres de consolidació, reparació, mo-
dernització o millora de les condicions estètiques 
o higièniques de les edificacions, però no aug-
mentar-ne el volum.

 b. desenvolupar l’activitat pròpia de les instal-
lacions existents i destinar el local, en el supòsit de 
trasllat de la indústria, a magatzem de productes 
per a la venda o distribució.

2.  En el supòsit que la transformació prevista no sigui 
per a vial, el que es disposa al paràgraf anterior, 
serà d’aplicació a la porció de finca no destinada 
a via pública.

3.  Les petites reparacions que exigeixi la higiene, 
l’ornament i la conservació podran realitzar-se a 
tot l’immoble.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1.  Als terrenys destinats en aquest Pla General a 
“parc fo restal”, en qualsevol de les seves moda-
litats (27, 28 o 29) en què hi hagi, a l’entrada en 
vigor d’aquestes Normes, edificacions o urbanit-
zacions contràries al planejament an terior, que no 
hagin estat objecte de legalització, s’han d’aplicar 
les mesures següents:

 a. Quan no hagi transcorregut un any des de 
l’acabament total de l’obra, la Corporació Metro-
politana de Barcelona instruirà expedient en què, 
amb audiència del titular de l’obra i dels interes-
sats legítims i directes, i informe dels serveis jurí-
dics i tècnics, decidirà sobre la disconformitat de 
l’obra amb el planejament anterior i amb l’actual, i 
resoldrà, amb subjecció al que estableixen els ar-
ticles 184 i 185 de la Llei del sòl, sens perjudici de 
les facultats de les altres autoritats, de conformitat 
amb els articles esmentats.

 b. Si es tracta d’edificacions posteriors al Pla de 
1953 i contràries a aquest, i des de l’acabament 
de l’obra ha transcorregut més d’un any, es consi-
deraran aquestes en situació de fora d’ordenació i 
mancades de pla o llicència que les legitimi, a tots 
els efectes i, entre aquests, els expropiatoris. Si 
es procedeix a l’expropiació d’aquests terrenys, 
no s’inclouran al preu just les obres, edificacions 
i instal·lacions que estant en disconformitat amb 
el planejament anterior i no essent, tampoc, lega-
litzables amb l’actual, s’hagin realitzat sense pla 
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o projecte previ, regularment aprovat, i sense lli-
cència. El que es disposa en aquest apartat és 
aplicable a les obres a què es refereix l’anterior 
quan no s’exerceixi la potestat esmentada a 
l’apartat indicat.

2.  Els terrenys qualificats de parc forestal, on exis-
teixin urbanitzacions o edificacions de les indi-
cades al paràgraf 1 d’aquesta disposició, podran 
ser objecte d’expropiació, ja que la qualificació i 
l’aprovació d’aquest Pla impliquen la utilitat pública 
i la necessitat d’ocupació. Per procedir a l’expro-
piació s’elaborarà un programa o projecte d’ex-
propiació, integrat per un plànol de delimitació, un 
document en què es descriguin els béns o drets 
afectats i es relacionin els propietaris i un estudi 
econòmic sobre el cost de l’expropiació; aprovat 
inicialment per la Corporació Me tropolitana de 
Barcelona, se sotmetrà a informació pública i au-
diència dels ajuntaments afectats per un termini 
de quinze dies i s’aprovarà definitivament per la 
mateixa Corporació.

3.  La Corporació Metropolitana, una vegada escoltat 
l’ajuntament o ajuntaments interessats, podrà 
acceptar la cessió gratuïta d’aquests terrenys i 
reconèixer al cedent un dret de superfície, inte-
grat per l’edificació existent, per un termini que no 
excedeixi setanta cinc anys. La cessió i el reco-
neixement del dret de superfície hauran de forma-
litzar-se en escriptura pública que es reflectirà al 
Registre de la Propietat.

Segona.
1.  El Pla General, i sota la referència d’identificació 

22b, delimita sòl en el qual existeixen urbanitza-
cions i edificacions industrials mancades, actual-
ment, de pla, projecte o llicència que les legitimi, 
i els assigna una destinació industrial; aquestes 
obres d’urbanització i edificació o instal·lació, es 
consideren legalitzables, sempre que es com-
pleixin els tràmits que s’expressen als apartats 
següents i per raó de la destinació preferentment 
industrial que se’ls assigna.

2.  El promotor de les obres, o els seus causahavents, 
per qualsevol títol, han d’elaborar un Pla Especial 
que contingui les determinacions següents:

 a. condicions d’edificabilitat
 b. condicions d’ús
 c. equipaments comunitaris
 d. sistemes generals
 e. cessions de sòl gratuïtes
 f. esquema d’urbanització.
3.  El promotor, o els seus causahavents, han d’as-

sumir les obligacions següents:

 a. realitzar o, si escau, completar la urbanització 
amb subjecció a les previsions del Pla Especial

 b. realitzar les cessions gratuïtes de terreny
 c. garantir el compliment dels compromisos d’ur-

banització amb subjecció al pla d’etapes incor-
porat al Pla.

4.  El Pla Especial serà integrat pels documents se-
güents:

 a. plànols informatius
 b. memòria
 c. estudi econòmic
 d. document d’obligacions contretes
 e. ordenances
 f. pla d’etapes.
5. El Pla Especial podrà incorporar al seu contingut 

les determinacions i documentació necessàries 
per servir, alhora, com a projecte d’urbanització, 
fent innecessària l’elaboració i aprovació separada 
d’aquest instrument.

Tercera.
Per adaptar a les previsions d’aquest Pla General 
les alineacions exteriors o de vial i les alineacions in-
teriors o d’illa i les que defineixen la línia d’edificació 
i l’espai lliure d’illa actual i, en general, per resoldre 
els problemes d’alineacions i rasants originats per 
les modificacions introduïdes per aquest Pla General, 
s’elaboraran, si cal, Estudis de Detall, amb les deter-
minacions, contingut i límits que estableix l’article 15 
d’aquestes Normes. El plànol d’ordenació correspo-
nent s’elaborarà a escala 1:2.000.

Quarta.
1.  Les urbanitzacions situades dins el sòl urbà qua-

lificat de zona de renovació urbana: rehabilitació 
(16) que reuneixin nivells d’urbanització adients, 
dotacions i qualitat de l’edificació i que s’hagin 
executat sense Pla Parcial previ o sense ajustar-se 
a les prescripcions d’aquest, es respectaran al pla 
parcial que s’elabori per a l’actuació urbanística 
segons el que preveuen aquestes Normes.

2.  Quan la urbanització no reuneixi els nivells adients 
en elements i serveis d’urbanització, dotacions i 
qualitat d’edificació, però pugui assolir els fixats 
al corresponent Pla Especial i la seva Ordenança, 
dins les etapes previstes en aquest, es respec-
tarà aquesta urbanització condicionada al fet que 
s’executin, d’acord amb les previsions del Pla, les 
obres d’urbanització, es doti l’àrea dels vials, esta-
cionaments, espais verds i equipaments locals i es 
millori la qualitat de l’edificació per assolir aquells 
nivells.
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Cinquena.
1.  Fins que no s’aprovin i publiquin els Plans de Re-

forma Interior de les zones de remodelació caldrà 
respectar els usos i edificacions disconformes amb 
aquest Pla General i, en conseqüència, s’hauran 
d’admetre les obres de consolidació, conservació, 
reparació i modernització de les condicions higiè-
niques i ambientals i les que tendeixen a suprimir 
o reduir els efectes molestos, nocius, insalubres o 
perillosos de les instal·lacions industrials.

2.  Quan les edificacions o instal·lacions estiguin situ-
ades en sòl destinat a sistemes generals o equipa-
ments comunitaris s’hauran d’admetre les obres 
del paràgraf anterior, excepte les de consolidació.

Sisena.
1.  Caldrà respectar l’edificació als actuals solars 

destinats a equipament comunitari i permetre, a 
més, les obres de consolidació, conservació, re-
paració i millora sempre que es mantinguin l’afec-
tació a equipament i les exigències funcionals que 
aquest requereixi.

2.  La cessació de l’activitat pròpia de l’equipament 
comunitari de titularitat privada no autoritza a des-
tinar el sòl o l’edificació a cap altra finalitat. L’ad-
ministració, amb títol legitimador en aquest Pla, en 
virtut de la destinació a equipament i de l’interès 
públic d’aquest, podrà procedir a l’expropiació.

Setena.
1.  Les llicències a què es refereix l’article 178 de la 

Llei del Sòl, que hagin estat atorgades abans del 
dia de la publicació de l’acte d’aprovació defini-
tiva d’aquest Pla Ge neral i les que s’expedeixin 
com a conseqüència de peticions presentades als 
registres dels ajuntaments respectius abans de la 
mateixa data, quan no es refereixin a terrenys des-
tinats a espais lliures, zones verdes o xarxa viària o 
reservats per a equipaments comunitaris i centres 
públics, tindran efectivitat conforme a les normes 
urbanístiques vigents quan les llicències van ser 
sol·licitades i conferiran drets als seus titulars per 
dur a terme el que es concreti a la llicència. Això 
no obstant, aquestes llicències quedaran sense 
efecte si al cap de dos anys els edificis als quals 
es refereixin no han cobert aigües, o al cap de 
tres anys si no han estat acabats. Els terminis es 
comptaran des de la data d’aprovació definitiva 
del Pla o de les de l’atorgament o fermesa de la 
llicència, si aquests fossin posteriors, i quedarà re-
duït a allò que aparegui assenyalat a la llicència si 
aquest fos posterior.

2.  Els titulars d’aquestes llicències podran acollir-se 

a les normes d’aquest Pla, si ho sol·liciten de l’or-
ganisme que expedeixi la llicència, que resoldrà el 
que sigui procedent a aquest efecte.

Vuitena.
Els Plans Parcials de sectors integrats a l’àmbit territo-
rial d’aquest Pla General que es trobessin en curs de 
revisió o modificació per part de l’ajuntament respectiu 
hauran d’ajustar-se a les determinacions d’aquest Pla.

Novena.
Les indústries legalment instal·lades en terrenys 
qualificats de zona de renovació urbana en trans-
formació d’ús (17) en el moment d’entrar en vigor 
aquest Pla podran augmentar la superfície utilitzada 
i la potència instal·lada, sempre que la seva expro-
piació no estigui inclosa als programes d’actuació, 
en desenvolupament d’aquest Pla General, la super-
fície ampliada no ho sigui sobre els terrenys adquirits 
amb posterioritat a l’aprovació inicial i la construcció 
i potència instal·lada no depassin les permeses per 
la qualificació que tenia al planejament vigent ante-
rior, ni representi augment de volum edificable res-
pecte d’aquest.

Desena.
Els locals de negoci industrial afectats per sistemes 
generals per a xarxa viària bàsica i equipaments, 
mentre no s’hagi iniciat el procediment d’expropiació, 
podran ser ocupats per noves activitats sempre que 
es procedeixi a l’expressa renúncia de qualsevol dret 
o indemnització que pugui correspondre; si aquestes 
activitats són de naturalesa industrial, la seva cate-
goria serà igual o infe rior a la de l’activitat emplaçada.

Onzena.
Les indústries que comptin amb llicència regularment 
atorgada o hagin estat objecte de legalització en el 
moment de l’entrada en vigor d’aquest Pla General, 
podran ser ampliades sota les condicions següents:
a. Augmentant la potència instal·lada fins al límit que 

els correspongui per les condicions d’ús de la zo-
nificació del planejament anterior vigent.

b. No podran depassar els límits de molèstia, noci-
vitat, insalubritat i perillositat, dins de la categoria i 
situació establertes en aquestes Normes per a la 
zona respectiva.

c. Les indústries que depassin els límits de molèstia, 
nocivitat, insalubritat i perillositat de la zona i si-
tuació, no podran acollir-se a aquesta ampliació 
a menys que adaptin la totalitat de les instal-
lacions als esmentats límits admesos en aquestes 
Normes per a la zona.
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d. L’ampliació haurà de realitzar-se sobre terrenys 
propis de la indústria, en el moment d’entrar en 
vigor el Pla General present.

Dotzena.
Als edificis existents en el moment de l’entrada en 
vigor d’aquest Pla General, el volum del qual sigui 
disconforme per haver-se modificat les condicions 
d’edificació per les quals es va autoritzar la seva cons-
trucció, s’admetrà la instal·lació de noves indústries 
amb les limitacions següents:
a.  La indústria o activitat s’admetrà sobre l’edifici i 

parcel·la existent quan no comporti augment de 
superfície o volum construït.

b.  La categoria de la indústria es mantindrà dins dels 
límits admesos per a la zona on s’emplaci.

c.  Caldrà la justificació prèvia que l’edifici existia amb 
autorització, en aprovar-se aquest Pla General, i 
que s’hi desenvolupava una activitat industrial.

Tretzena.
Mentre que l’Administració no procedeixi a la redacció 
del corresponent Pla Especial i programi la seva actu-
ació, als sòls qualificats com a equipaments d’interès 
metropolità 7c als quals estiguin legalment establertes 
abans de l’aprovació d’aquest Pla General Metropo-
lità instal·lacions de càmpings, podran autoritzar-se 
les obres necessàries per a l’adequació a la normativa 
sectorial que per raó de la seva activitat requereixin.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.
1.  Per regular al sòl urbà aquells aspectes construc-

tius, tècnics, sanitaris, de seguretat i de règim 
de serveis no previstos en aquestes Normes, la 
Corporació Metropolitana, en el termini d’un any, 
a comptar des de l’aprovació definitiva del Pla Ge-
neral, formarà i sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan 
competent les ordenances metropolitanes, d’apli-
cació a tot l’àmbit de l’entitat.

2.  Mentre no es produeixi l’aprovació definitiva de 
les ordenances metropolitanes, regiran les orde-
nances municipals dels municipis respectius, o, 
si no n’hi ha, les Ordenances municipals de Bar-
celona, per regular els aspectes assenyalats a 
l’apartat anterior.

3.  L’aplicació de les Ordenances metropolitanes dei-
xarà al marge, si escau, les especials que exigeixin 
les peculiaritats del municipi.

Segona.
La Corporació Metropolitana en el termini de dos anys, 
a comptar des de l’aprovació definitiva del Pla General 
Metropolità, redactarà el nomenclàtor indicatiu d’acti-
vitats molestes, insalubres, nocives i perilloses a què 
es refereix l’article 289.4 de les Normes presents.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.
En el termini de dos anys, a comptar des de la publi-
cació d’aquest Pla General, es redactaran els plans 
especials de reforma interior a les zones de remode-
lació pública.

Segona.
En el termini d’un any, a comptar des de la publicació 
de l’aprovació d’aquest Pla General, s’aprovaran els 
plans especials per a cada una de les zones de con-
servació de l’estructura urbana i edificatòria, previstos 
a la regulació d’aquestes zones.

Articles de nova creació que 
incorporen per terme municipal, les 
modificacions del PGM

Art. 369 (Veure pàg. 302)

Art. 370 (Veure pàg. 302)

Art. 371 (Veure pàg. 303)

Art. 372 (Veure pàg. 303)

Art. 373 (Veure pàg. 303)

Art. 374 (Veure pàg. 303)

Art. 375 (Veure pàg. 303)

Art. 376 (Veure pàg. 303)

Art. 377 (Veure pàg. 145)

Art. 378 (Veure pàg. 145)

Art. 379 (Veure pàg. 173)

Art. 380 (Veure pàg. 173)

Art. 381 (Veure pàg. 173)

Art. 382 (Veure pàg. 174)

Art. 383 (Veure pàg. 174)

Art. 384 (Veure pàg. 175)
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BADALONA

•	Modificació de l’article 238 de les Normes 
Urbanístiques del PGM en l’àmbit del mu-
nicipi de Badalona. Aprovada definitivament per 
Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de 22 d’abril de 2002 (DOGC de 11/06/02)

Proposa incorporar el següent apartat:
3. Quan es tracti d’una parcel·la amb alineació de vial 

ajustada al planejament vigent que tingui front a 

un vial en procés d’eixamplament o de nova ober-
tura, l’ample de vial que es considerarà en aquest 
front a efectes d’alçada, nombre de plantes i vol de 
cossos i elements sortints, serà el mínim ample real 
del vial en tots els punts de la façana de la parcel·la 
en el front considerat. Si l’esmentada amplada no 
fos l’ample de vial que s’hagués de considerar un 
cop obert o eixamplat totalment el tram de vial on 
està situada la parcel·la, es prendrà com ample de 
vial el mínim d’ambdós. 

•	Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l’àmbit 
del municipi de Badalona. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 
6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).
Incorporant d’ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada 
pel Pla General Metropolità només es donarà quan l’ús d’aquesta planta sigui el d’habitatge.
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•	Modificació puntual del Pla general Metropolità per a la definició del sistema d’habi-
tatges dotacionals públics i la seva concreció al sector de la Colina, al terme municipal 
de Badalona. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre 
de 2008. (DOGC núm. 5378 de 13/05/2009).
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BARCELONA

•	Modificació del Pla General Metropolità 
sobre definició i regulació de la nova zona 
de dotació hotelera (clau 10). Aprovada de-
finitivament per Resolució del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de 6 d’octubre de 1989 
(DOGC núm. 1208 de 18/10/1989)

Acord:
1. Aprovar definitivament la modificació del Pla Ge-

neral Metropolità sobre definició i regulació de la 
nova zona de dotació hotelera (clau 10), i la deter-
minació dels sòls que s’afecten per  a aquest ús a 
l’àmbit del terme municipal de Barcelona, pel que 
fa als emplaçaments de: la Vall  d’Hebron, estació 
de Sants, estació de Rodalia i teatre Apolo.

2. Recomanar a l’Ajuntament de Barcelona que l’or-
denació de l’edificació de l’hotel previst a  l’estació 
de Sants es realitzi mitjançant un estudi de detall, 
per tal de garantir-ne la correcta integració al con-
text urbà.

Normativa
Per tal de poder articular les propostes que recull 
aquest document, es procedeix a la modificació  de 
les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità 
següents a l’àmbit del municipi de Barcelona:
A. Incorporar als articles 9 i 314 de les Normes ur-

banístiques del Pla General Metropolità  una nova 
zona, al sòl urbà, anomenada: Zona de dotació 
hotelera (clau 10).

B. Crear, al títol IV, la secció 12 amb la denominació i 
contingut següent:

Zona de dotació hotelera (clau 10)

Art. 377. Definició.
Es qualifica com a zona de dotació hotelera el sol urbà 
del municipi de Barcelona destinat a  instal·lacions ho-
teleres amb una capacitat mínima de 150 habitacions 
que tinguin la categoria de  tres o més estrelles se-
gons les condicions específiques de la normativa ho-
telera vigent, estratègicament situat en relació amb els 
eixos principals de la ciutat i que comptin amb instal-
lacions  complementàries per a usos col·lectius com 
ara congressos, convencions, exposicions, especta-
cles, activitats culturals, recreatives i similars.

Art. 378. Condicions d’ordenació.
1. Haurà de regir el tipus d’ordenació i les condicions 

d’edificació de la zona contigua.
2. L’edificació s’ha d’ajustar al paisatge urbà, a les 

condicions ambientals que haurà de respectar, i a 
la integració al sector i haurà de tenir una especial 
qualificació arquitectònica per la  rellevància que 
aquestes dotacions tenen per a la ciutat.

3. Els plànols de proposta d’ordenació determinen 
el sòl i els paràmetres edificatoris de  cadascun 
dels sòls destinats a dotació hotelera, clau 10; en 
un altre cas, per a l’ordenació  d’aquests sòls serà 
preceptiva l’aprovació del corresponent estudi de 
detall.

4. El tipus d’ordenació, les condicions d’edificabilitat 
i els paràmetres d’edificació d’aquestes  unitats de 
zona són els establerts a l’apartat condicions urba-
nístiques de la proposta d’ordenació  o, si és del 
cas, al corresponent estudi de detall. L’edificabilitat 
dels sòls qualificats de clau 10 no  podrà ultra-
passar la que aquests tenien atribuïda anteriorment.

 C. A la disposició transitòria sisena s’afegeix un 
apartat 3 i quedarà redactat de la manera  se-
güent:

1. Cal respectar l’edificació als solars actuals desti-
nats a equipament comunitari, i es permeten, a 
més a més, les obres de consolidació, conser-
vació, reparació i millora sempre que es  man-
tinguin l’afectació a equipaments i les exigències 
funcionals que aquest requereixi.

2. La cessació de l’activitat pròpia de l’equipament 
comunitari de titularitat privada no autoritza a des-
tinar el sòl o l’edificació a cap altra finalitat. L’admi-
nistració, amb títol legitimador en  aquest Pla, en 
virtut de la destinació a equipament i de l’interès 
públic d’aquest, podrà procedir-ne a l’expropiació.

3. Als sòls qualificats com a dotació hotelera (clau 
10) qualificats anteriorment d’equipament  co-
munitari, haurà de desenvolupar-s’hi el nou ús 
d’acord amb el règim següent:

 a. Als sòls on, a l’entrada en vigor del Pla General 
Metropolità, hi hagués equipaments en funcio-
nament d’algun dels tipus definits a l’article 212 
d’aquestes Normes i I’ús de dotació hotelera com-
porti la impossibilitat o la desaparició total o subs-
tancial d’aquests, les autoritzacions administratives 
per a l’edificació i I’ús de dotació hotelera estaran 
subjectes al compliment dels requisits següents:

 Els propietaris hauran de cedir obligatòriament, 
lliure de càrregues i gravamens, el sòl qualificat 
com a dotació hotelera (clau 10) i els terrenys 
afectats a sistemes inclosos en l’actuació. L’Ajun-
tament atorgarà una concessió administrativa o 
un dret de superfície,  per un termini màxim de 
50 anys, als propietaris que cedeixin el sòl o a qui 
aquests  designin per a la construcció i explotació 
de la dotació hotelera. En aquest cas el cànon o  
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contraprestació quedarà compensat per la cessió.
 Els Plecs de condicions hauran de recollir obliga-

tòriament que una vegada transcorregut el termini 
es produirà la reversió de l’edificació i de les instal-
lacions, en bon estat de funcionament a l’Ajunta-
ment, lliures de càrregues i gravamens, sense dret 
a cap indemnització.

 b. Excepcionalment, als sòls que a l’entrada en 
vigor del Pla General Metropolità o posteriorment 
no s’hagi desenvolupat cap dels equipaments 
definits a l’article 212 d’aquestes  Normes, o l’ús 
de dotació hotelera no comporti la desaparició 
substancial d’aquests i signifiqui la seva moder-
nització, podrà mantenir-se la titularitat privada del 
sòl i la gestió privada de l’activitat hotelera i proce-
dirà l’expropiació prevista a l’apartat 2 d’aquesta 
disposició transitòria en cas d’incompliment dels 
requisits següents:

 Els propietaris dels sòls qualificats com a zona de 
dotació hotelera (clau 10) hauran de  presentar 
proposta de reparcel·lació voluntària, que podrà 
ser discontínua, que incorpori  la cessió gratuïta 
a l’Ajuntament dels sols edificables o qualificats 
com a equipament  comunitari o zona de reno-
vació urbana en transformació de l’ús (clau 17) no 
desenvolupats, en una superfície no inferior a la 
de la zona (clau 10) i que permeti una distribució  
equitativa dels beneficis i càrregues derivades del 
planejament. Aquests terrenys, un cop acceptada 
la proposta de reparcel·lació per l’Ajuntament, 
s’incorporaran al patrimoni  municipal del sòl.

3.2. L’exercici dels drets d’edificació i ús en aquests 
sòls, requerirà el compliment, en un termini no 
superior a quatre mesos de l’entrada en vigor 
d’aquesta norma, de les obligacions  següents:

 A. Cedir els sòls qualificats com a clau 10 en el 
cas a) o presentar la proposta de reparcel·lació 
garantint-ne l’efectivitat, en el cas b).

 B. Presentar els projectes d’edificació i la resta de 
la documentació necessària per a l’atorgament de 
les autoritzacions corresponents.

 C. Garantir el compliment de les càrregues urba-
nístiques següents:

	 a.	La cessió dels terrenys destinats a vials, zones 
verdes i equipaments de titularitat  pública com-
presos a l’actuació.

	 b.	 El pagament de les despeses d’urbanització 
derivades de l’actuació urbanística.

 L’Ajuntament resoldrà sobre l’atorgament de les 
corresponents concessions o drets de superfície i 
de les llicències en el termini màxim d’un mes des 
del compliment de les obligacions definides  als 
apartats A, B i C.

 S’haurà de procedir a l’edificació i posada en fun-
cionament de l’hotel dins del termini de dos anys 
des de la data de la concessió de les correspo-
nents llicències urbanístiques.

3.3. L’incompliment de les obligacions fixades, en els 
terminis assenyalats, per causes no imputables a 
l’Administració, habilitarà l’Ajuntament a procedir 
a l’expropiació dels sòls d’acord  amb el valor ur-
banístic del sistema d’equipaments comunitaris.

3.4. En aquells casos en què l’Ajuntament de Barce-
lona tingui establerts o estableixi convenis amb 
altres administracions públiques, o entitats que en 
siguin dependents, i sense perjudici  del contingut 
de tals convenis, la cessió del sòl -apte per a la 
dotació hotelera- també serà obligatòria, excepte 
en aquells casos en que la cessió afectés a sòl o 
subsòl destinat a serveis propis de la respectiva 
administració o entitat que en depengui, que man-
tindrà la propietat.

•	Modificació de les Normes del Pla Ge-
neral Metropolità per a la regulació de l’ús 
d’aparcament a Barcelona. Aprovada per si-
lenci administratiu positiu per Resolució del conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques de 12 de no-
vembre de 1992 (DOGC núm.1690 de 04/01/1993), 
amb el benentès que aquesta modificació normativa 
només resulta d’aplicació al terme municipal de Bar-
celona i que en resten excloses les zones verdes o 
espais lliures atès que això hauria comportat la neces-
sitat de sotmetre la modificació esmentada al tràmit 
específic de l’article 76 del Decret legislatiu 1/1990.

Art. 29. Actuació poligonal. (s’hi afegeix un 
apartat 4)

4. Així mateix, podran delimitar-se unitats d’actuació 
amb aplicació del sistema d’actuació correspo-
nent, d’iniciativa pública o privada, a l’efecte de 
configurar parcel·les adequades per a la instal-
lació d’aparcaments al subsòl. Serà obligada la 
delimitació d’unitats d’actuació o la normalització 
de les finques quan així ho determini l’Ajuntament 
en els casos en què la parcel·lació de l’espai lliure 
d’edificació ocupable en subsòl sigui irregular o 
fraccionada.

Art. 260. Ocupació màxima de parcel·la. (es 
modifica l’apartat 4)

4. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions 
o excavacions podran depassar l’ocupació màxima 
de parcel·la en planta baixa. A falta de previsions 
expresses del corresponent Pla parcial o Pla espe-
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cial, podran ocupar fins a un 30 per 100 en planta 
soterrani de l’espai lliure d’edificació correspo-
nent, que sigui de propietat privada. L’ocupació en 
subsòl podrà assolir la totalitat de l’espai lliure d’edi-
ficació quan aquesta ampliació es destini totalment 
a aparcament. En aquest cas s’haurà de garantir 
el tractament com a jardí de la superfície i el seu 
manteniment per part dels titulars de l’aparcament.

Art. 296. Reserva d’espais per a estacionament i 
aparcament. (es modifica l’apartat 2)

2. Els Plans especials podran incorporar les previ-
sions oportunes per tal d’adequar les determi-
nacions d’aquestes normes en matèria d’apar-
cament o estacionament a les particularitats de 
l’àmbit del planejament.

Art. 298. Previsió d’aparcaments als edificis. (es 
modifica l’apartat 2)

2. Les places mínimes d’aparcament s’estableixen 
atenent els diferents usos i zones. Quan el pla-
nejament estableixi zonificació específica i no 
contingui previsions expresses en matèria d’apar-
caments, s’aplicaran les reserves corresponents 
a les zones anàlogues. Les places mínimes que 
s’hauran de preveure a la ciutat de Barcelona són 
les següents:

 A. Edificis d’habitatges.
	 a.	En sòl urbà, una plaça i mitja per cada habitatge 

de més de 150 m2 en zones de 12 i 12b, i dues a 
la resta de zones; o una plaça per cada habitatge 
de 90 m2 a menys de 150 m2 en zones 12 i 12b, 
i una i mitja a la resta de zones; o una plaça per 
cada dos habitatges de 60 m2 a menys de 90 m2 
en zones 12 i 12b, i dues a la resta de zones; i una 
plaça per cada quatre habitatges menors de 60 
m2 en zones 12 i 12b, i quatre a la resta de zones, 
tot l’anterior referit a superfície construïda. 

	 b.	En sòl urbanitzable, objecte d’un Pla parcial, les 
que s’hi fixin, amb el límit mínim d’una plaça, com 
a mínim, per cada 100 m2 d’edificació.

	 c.	 En sòl urbà, objecte d’un Pla especial de re-
forma interior, les que s’hi fixin amb un mínim del 
menor establert per a cada ús en el present article, 
amb l’excepció que a les zones 8a, 14, 15 i 16 
s’hi fixarà l’estàndard d’acord amb les caracterís-
tiques del sector i la seva zonificació. En aquests 
casos, part de les places resultants es podran 
ubicar en aparcaments subterranis fora de l’ocu-
pació de l’edificació.

 B. Edificis públics o privats per a oficines, 
despatxos, bancs i similars; o edificis amb ofi‑
cines, despatxos, bancs o similars.

 Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de su-
perfície útil dedicada a oficines o despatxos, en 
zones 12 i 12 b; i cada 60 m2 a la resta de zones.

 C. Edificis amb locals comercials al detall i 
grans magatzems de venda.

 Quan la superfície comercial, sumades totes les 
plantes de l’edifici amb destinació comercial, ex-
cedeixi en 400 m2, haurà de comptar amb una 
plaça d’aparcament per cada 80 m2 de superfície 
construïda, en zones 12 i 12b; i cada 60 m2 a la 
resta de zones.

 D. Indústries, magatzems i, en general, locals 
destinats a ús industrial.

 Una plaça d’aparcament per cada local de super-
fície superior a 100 m2 amb el mínim d’una plaça 
per cada 100 m2 de superfície útil, en zones 12 i 
12b. A la resta de zones l’ús de magatzem reque-
rirà una plaça per cada 200 m2.

 E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, 
sales d’espectacles, palaus o sales de con‑
gressos i convencions, auditoris, instal·lacions 
esportives i anàlegs.

 Una plaça d’aparcament per cada quinze loca-
litats o usuaris i, quan excedeixin de cinc-cents, 
una plaça per cada deu.

 F. Hotels, residències i similars.
	 a.	 Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça 

d’aparcament per cada tres habitacions dobles o 
l’equivalent de senzilles, en zones 12 i 12b; a la 
resta de zones, una plaça per cada tres habita-
cions.

	 b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc 
habitacions dobles o l’equivalent de senzilles, en 
zones 12 i 12b; a la resta de zones una plaça per 
cada tres habitacions.

	 c.	Els altres, una plaça per cada sis habitacions 
dobles o l’equivalent de senzilles, en zones 12 i 
12b; a la resta de zones, una plaça per cada sis 
habitacions.

 G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
 Una plaça d’aparcament per cada deu llits, en 

zones 12 i 12b; una cada sis a la resta de zones.
 H. Biblioteques, galeries d’art, museus i anà‑

legs.
 Una plaça d’aparcament per cada 200 m2 en 

aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.
 I. Centres d’estudis superiors.
 Una plaça per cada 100 m2 de superfície útil, en 

zones 12 i 12b; i una cada 60 m2 a la resta de 
zones.

 J. Tallers de reparació de vehicles.
 La superfície destinada a aparcament serà com 

a mínim dues vegades la que ocupin els tallers, 
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en els de quatre o més rodes; en els de motos i 
similars, la superfície destinada a aparcament serà 
com a mínim la que ocupin els tallers. Tanmateix 
s’admetrà descomptar la superfície equivalent al 
nombre de places acreditades de propietat i de 
lloguer o estada nocturna, en l’equivalència de 
una plaça per vint metres quadrats, en un radi de 
tres-cents metres des del taller, així com la super-
fície de taller que pugui destinar-se a aquest fi.

 K. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis 
amb les destinacions dels epígrafs C i D.

 Un espai específic de tres metres d’ample, amb 
una longitud suficient per a una plaça de camió 
per cada 1.500 m2 construïts o fracció, amb un 
mínim de dues places en tot edifici o local comer-
cial o industrial de superfície superior a 800 m2. 
En locals de superfície entre 400 m2 i 800 m2 es 
preveurà una àrea de càrrega i descàrrega de, 
com a mínim, 3 x 8 m.

Art. 299. Regles sobre la previsió d’aparcaments 
en edificis. (es modifiquen els apartats 4, 
5 i 6; s’hi afegeixen els apartats 7, 8, 9, 10, 
11 i 12)

4. També s’aplicaran les regles sobre previsions 
d’aparcaments en els casos de modificació d’edi-
ficis o instal·lacions que comportin canvi d’ús, i, 
en conseqüència, s’hauran de preveure les places 
corresponents al nou ús.

5. Quan de l’aplicació dels mòduls de l’article ante-
rior, l’exigència de places d’aparcament sigui de 
sis o inferior i es pugui atendre el previsible nombre 
de vehicles en aparcaments públics o privats pro-
pers, sense entorpir les àrees de circulació i es-
tacionament, podrà exonerar-se de l’obligació de 
reserva d’aparcaments.

6. Prèvia autorització municipal, podran substitu-
ir-se totalment o parcialment les previsions d’es-
pais per a aparcament als edificis, per la d’espais 
contigus d’aparcament, de nova creació, quan el 
sector o zona urbana, per les seves peculiaritats i 
funció urbana, ho permetin o exigeixin, però l’au-
torització ha d’establir les condicions pertinents 
per tal de garantir la impossibilitat que uns ma-
teixos aparcaments puguin servir per a diferents 
edificis. 

7. No serà exigible la provisió d’aquelles places que 
per al compliment de les dotacions obligatòries, 
s’hagin d’ubicar en plantes pis ni en aquella part 
de la planta baixa delimitada per la projecció de 
les plantes pis.

8. L’Ajuntament podrà alliberar totalment o parci-
alment del compliment de les previsions d’apar-

cament en les condicions establertes quan això 
resulti aconsellable ateses les circumstàncies se-
güents o d’altres anàlogues:

 a. Condicions d’accessibilitat determinades per 
les característiques físiques de la xarxa viària del 
sector (dimensions de voreres, ús de vianants, 
ample de vials...).

 b. Característiques de la parcel·la o finca.
 c. Característiques de l’edificació actual que es 

conservi, atenent especialment el seu grau de 
consolidació i la concurrència d’algunes de les 
condicions assenyalades a l’article 23 de les Or-
denances metropolitanes de rehabilitació.

 d. En general, qualsevol altra circumstància que 
no permeti la seva ubicació en el propi edifici o 
en terrenys ocupables en el subsòl de la pròpia 
finca o quan per a això fos necessària l’adopció 
de mitjans tècnics extraordinaris o solucions notò-
riament desproporcionades.

 Per això, caldrà la petició expressa de l’interessat 
a l’Ajuntament, acompanyada de la documen-
tació acreditativa de la concurrència de les cir-
cumstàncies indicades. Aquest tràmit es podrà 
fer amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència 
d’obres.

9. No s’admetran segregacions o parcel·lacions 
que impossibilitin el compliment de les dota-
cions d’aparcament a la parcel·la. Només en 
casos degudament justificats es podran autoritzar 
parcel·lacions que per les condicions físiques 
de les parcel·les resultants puguin significar una 
disminució de les places efectives d’aparcament 
exigides per aquestes normes o que poguessin 
resultar de les ordenances que les desenvolupin.

10. A l’efecte del compliment de les previsions d’apar-
cament en els edificis, no computaran les places 
sotmeses a règim d’explotació horària o rotació. 
L’Ajuntament podrà denegar l’autorització d’apar-
caments sotmesos a règim de regulació horària o 
rotació per raons justificades d’accessibilitat o de 
regulació del trànsit rodat i per a vianants.

11. En els edificis d’habitatges unifamiliars adossats 
en filera, de nova planta, no s’admetrà, llevat de 
casos degudament justificats ateses les caracte-
rístiques de la zona i del vial, més d’un accés rodat 
des del vial a l’aparcament en el solar, per cada 15 
m. de façana o fracció.

12. La titularitat del aparcaments que, reunint les con-
dicions requerides d’interès públic, s’executin en 
subsòl d’equipaments, serà única i indivisible per 
tal de no condicionar el destí previst per a aquests 
sòls. L’Administració municipal podrà exigir que 
l’autorització de l’aparcament en la qual hi consti 
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aquesta condició i les que garanteixin l’execució 
de l’equipament, sigui inscrita al Registre de la 
Propietat.

Art. 300. Condicions dels aparcaments i supòsits 
especials. (es modifiquen els apartats 1 i 
2; s’hi afegeixen els apartats 3, 4, 5 i 6)

1. L’amplada dels accessos a aparcaments no serà 
inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits de cir-
culació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta am-
plada haurà de respectar-se a l’entrada de l’apar-
cament i al tram corresponent, com a mínim, 
als quatre primers metres a partir de l’entrada. 
Als dotats de mitjans mecànics substitutoris de 
rampes, quan no tinguin més de dotze places i 
s’autoritzin excepcionalment, la zona d’espera 
des de l’entrada serà de 7,50 m. i d’amplada no 
inferior a 5 m., mentre que als robotitzats serà la 
suficient per tal d’evitar l’espera en la via pública. 
En aquest cas, s’haurà de garantir una capacitat 
d’entrada per hora igual a un mínim de la meitat 
de la capacitat total de l’aparcament. En tot cas, 
l’autorització d’aparcaments mecanitzats o robo-
titzats i similars, queda condicionada als requi-
sits de trànsit, mobilitat i accessos que determini 
l’Ajuntament.

2. Els aparcaments amb capacitat no superior a 
quinze places podran tenir un únic accés per a 
vehicles i vianants, de 3 m. d’amplada, indepen-
dentment de l’ample del carrer des del que hi té 
accés. Els aparcaments amb capacitat per a més 
de quaranta places hauran de comptar amb ac-
cessos per a vianants des de l’exterior, separats 
de l’accés de vehicles o protegits adientment, i 
amb una amplada mínima de 0,90 m.

3. Quan per raons del tipus d’aparcament, els ac-
cessos es poguessin col·locar en vies o espais 
públics, se n’haurà d’adoptar una disposició que 
garanteixi, en qualsevol cas, una amplada mínima 
en superfície de quatre metres per a la circulació 
de vianants, comptabilitzada la total destinada a 
aquest fi a la secció de carrer en aquest punt, i 
sempre que la distància des de l’accés de l’apar-
cament a la façana més propera no sigui inferior a 
1,80 m. en cap punt.

4. S’admet la utilització de plataformes d’apar-
cament com a sistema d’optimització de les 
places, quan l’aparcament de nova construcció 
prevegi dit sistema, tant en el càlcul de sobre-
càrregues com en les condicions d’accessos i 
seguretat. Als ja construïts, només s’admetran 
en planta inferior, recolzats directament sobre 
la solera –a menys que es justifiqui facultativa-

ment l’estabilitat de l’estructura–, sempre que el 
projecte d’instal·lació contempli, amb indepen-
dència que aquesta sigui només parcial, la in-
cidència resultant d’efectuar-ho sobre totes les 
places susceptibles de ser dotades d’aquest 
mecanisme i es compleixin, llavors, la resta de 
condicions establertes per a la totalitat de l’apar-
cament.

5. a. L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació 
d’aparcaments o garatges-aparcament en aque-
lles finques que estiguin situades en vies que pel 
seu trànsit o característiques urbanístiques sin-
gulars així ho aconsellin, llevat que s’adoptin les 
mesures correctores oportunes mitjançant les 
condicions requerides en cada cas.

 b. Per autoritzar la construcció d’un aparcament al 
subsòl, quan sigui presumible que pugui interferir 
l’ús públic d’aquest per infrastructures existents 
o previstes, o afectar a jaciments arqueològics, o 
incidir sobre les condicions geològiques o el nivell 
freàtic de l’entorn, l’Ajuntament exigirà l’aportació 
dels estudis oportuns, amb interrupció del termini 
previst per a l’atorgament de la llicència.

 En qualsevol cas, els estudis esmentats s’hauran 
d’aportar sempre que l’aparcament previst de-
passi les quatre plantes soterrani o superi la pro-
funditat màxima de 13 m. comptats des del pavi-
ment de la planta baixa. Quan l’aparcament referit 
estigués previst expressament en un instrument 
de planejament, aquest haurà d’incorporar les 
justificacions tècniques a l’efecte.

 Si dels estudis aportats o dels informes municipals 
que en relació amb ells s’emetin resultés que la 
construcció prevista pogués incidir negativament 
sobre algun dels aspectes indicats o presentés un 
risc potencial greu, fins i tot amb l’adopció de me-
sures correctores, es denegarà l’autorització.

6. a. Als aparcaments de més de cent places, l’Ajun-
tament podrà exigir que s’incrementi el nombre 
d’accessos sobre els mínims previstos a les Or-
denances amb l’objecte de millorar les seves 
condicions de seguretat i reduir la incidència en el 
trànsit rodat dels vials immediats. 

 b. Així mateix, en aquests aparcaments es podrà 
flexibilitzar l’exigència d’accessos de vianants 
sempre que es respectin els mínims exigits per 
la NBE-CPI-96 sobre condicions de protecció 
contra incendis en els edificis.

Disposició addicional 
(s’incorpora a les Normes una Disposició addicional 
amb el redactat següent)
1. Les determinacions sobre previsió d’aparcaments 
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en edificis són d’aplicació general. En conse-
qüència, queden suprimides les limitacions o pro-
hibicions contingudes en els Plans especials per 
a zones o àmbits generals, sense perjudici de les 
contingudes a l’Ordenança de rehabilitació i millora 
de l’Eixample de Barcelona, que es mantenen.

2. L’apartat 8 de l’article 299 substitueix i deixa 
sense efecte a la ciutat de Barcelona l’article 108 
de les Ordenances metropolitanes d’edificació. 
(Veure	Taula	9)

•	Modificació del PGM en relació amb la 
modificació dels usos de les zones qua-
lificades com a clau 14b, zones de remo-
delació privada, de Barcelona. Aprovada 
definitivament i donada conformitat al text refós per 
Resolucions del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de 23 de juliol de 1998 i de 2 de febrer de 
1999 (DOGC núm. 2879 de 30/04/1999)

Zona PGM

Ús Marge
12/12 b

Resta de 
zones

Unitats

Edifici de vivenda

> 150 m2 const.
90 a 150 m2  const.
60 a 90 m2 const.

< 60 m2 const.

1,5
1
1
1

2
1,5
2
4

plaça / vivenda
plaça / vivenda
plaça / 2 vivendes
plaça / 4 vivendes

Edificis per a oficines, despatxos, bancs i 
similiars; o amb oficines, despatxos bancs 
i similars.

-
1

1
-

pl / 60 m2 útil
pl / 100 m2 útil

Edificis amb locals comercials al detall i 
grans magatzems de venda.

> 400 m2 amb destí comerç.
-
1

1
-

pl / 60 m2 const.
pl / 80 m2 const.

Indústries, magatzems i, en general, locals 
destinats a l’ús industrial.

> 100 m2 en magatzems
1
-

1
1

pl / 100 m2 útil
pl / 200 m2 útil 
(magatzem)

T e -
atres, cinemes, circs, sales de festes, sales 
d’espectacles, palaus o sales de con-
gressos i convencions, auditòrium, instal. 
esportives i anàlegs.

Fins a 500 loc. o usuaris
A partir de 500 loc.

1
1

1
1

pl / 15 loc-usu.
pl / 10 loc-usu.

Hotels, residències i similars.

4 ó 5 estrelles
3 estrelles
3 estrelles
Restants

1*
1*
-
1*

1
-
1
1

pl / 3 hab.
pl / 5 hab.
pl / 3 hab.
pl / 6 hab. 

Clíniques, sanatoris i hospitals
-
1

1
-

pl / 6 llits
pl / 10 llits

Bliblioteques, galeries d’art, museus i anà-
legs

> 1600 m2 1 1 pl / 200 m2

Centres d’estudis superiors
-
1

1
-

pl / 60 m2
pl / 100 m2

Tallers de reparació de vehicles
Cotxes
Motos

2
1

2
1

Vegades superf. de 
tallers

Àrees de càrrega i descàrrega (en usos co-
mercial i industrial)

400 / 800 m2
800 / 1500 m2
cada 1500 m2

1
2
1

1
2
1

Moll de tamany:
de 3x8 m
per a camions
per a camions

*Número de places per habitacions dobles o equivalent senzilles.

Taula 9
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Art. 71.6. Modificació dels usos contemplats en el 
coeficient complementari zonal

L’índex d’edificabilitat complementari zonal és el límit 
màxim d’edificabilitat, expressat en metres quadrats 
de sostre per metre quadrat de sòl (m2st/m2s), de 
l’àrea de referència de cada unitat de zona, que en 
algunes zones s’addiciona a l’edificabilitat zonal per 
destinar-la exclusivament a usos comercials, d’ofi-
cina, d’equipament de titularitat privada, incloses 
en aquests les residències assistides i les resi‑
dències d’estudiants que reuneixin les condicions 
idònies d’interès públic, així com els residencials 
previstos en l’article 277.1, amb exclusió expressa 
de l’habitatge i els aparthotels, motels i residèn‑
cies o similars que facilitin un règim d’allotjament 
de llarga durada. El sostre resultant d’aquesta edifi-
cabilitat podrà concentrar-se o distribuir-se homogè-
niament quan sigui desitjable i d’interès general des-
tinar una superfície major de sostre a aquests usos 
especificats, i podrà incorporar‑se l’espai neces‑
sari per a càrrega i descàrrega en funció de l’ús 
dels edificis a preveure. L’excés sobre l’edificabilitat 
complementària s’haurà de detreure, o substituir-se 
en cas d’edificacions o usos ja existents, de l’edifica-
bilitat resultant de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat 
zonal.

Art. 356. Modificació dels estàndards urbanístics 
de la zona 14b

2. A les zones de remodelació privada els plans de 
reforma interior hauran de respectar el mínims 
següents, mentre l’índex d’edificabilitat brut a 
què es refereix l’article 357.2 no superi 0,9 m2 
sostre/m2 sòl.

 a. per a vies locals. ........................ 25,20 per 100
 b. estacionaments ........................... 5,40 per 100
 c. espais verds locals .................... 16,20 per 100
 d. dotacions comunitàries ............. 11,70 per 100
 En cas d’incorporar un índex d’edificabilitat 

brut superior a 0,9 m2 sostre/m2 sòl amb des‑
tinació per habitatge, els plans de reforma in‑
terior hauran de complir a més, les condicions 
següents:

	 a.	equilibrar aquest augment d’habitatges amb 
un increment de 18 m2 de sòl destinat a espais 
verds locals i 13 m2 de sòl destinat a equipa‑
ments, per a cada 100 m2 de sostre d’habi‑
tatge i 5m2 de zona verda per persona, amb 
els criteris de flexibilitat reflectits en l’apartat 3 
d’aquest article.

	 b.	els habitatges generats per l’increment del 
sostre edificable esmentat, estaran subjectes 
a algun tipus de règim de protecció pública.

 

Art. 357.2. Modificació de la distribució de 
l’edificabilitat corresponent als usos de 
la zona 14b

En les zones de remodelació privada els índex d’edifi-
cabilitat han de ser els següents:
a. brut màxim: 1,08 m2 sostre/m2 sòl.
b. net: 2,89 m2 sostre/m2 sòl.
c. Complementari zonal: és la diferència entre l’índex 

màxim d’1,2 m2 sostre/m2 sòl i el coeficient d’edi-
ficabilitat brut contemplat.

Disposició addicional.
En els plans aprovats pel desenvolupament de la 
zona 14b, hauran d’aplicar‑se les modificacions 
introduïdes en els articles referents a l’edificabi‑
litat, usos i reserva de sistemes, en els següents 
termes:
a. L’article 71,6 serà d’aplicació automàtica.
b. L’aplicació de les disposicions dels articles 

356 i 357.2 requerirà la tramitació d’un nou 
planejament que justifiqui de manera adient 
l’aplicació dels estàndards establerts.

•	Modificació de l’article 225 de les Normes 
urbanístiques del PGM per a la regulació 
de la implantació de l’ús d’habitatge en 
planta baixa, a Barcelona. Aprovada definitiva-
ment per Resolució del conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques de 13 de gener de 1999 (DOGC 
núm. 2819 de 3/02/1999), incorporant d’ofici les 
prescripcions següents:

a. Mantenir que l’ús d’habitatge en planta baixa con-
tinua limitat a la part d’aquesta delimitada entre 
l’alineació a vial i el límit de la profunditat edificable 
resultant.

b. Vincular l’ús d’habitatge en la planta entresolat a 
l’alliberament de l’ocupació del pati d’illa i garantir 
el manteniment com a espai no ocupable la recu-
lada de 3 m. a façana pròpia d’aquesta part de 
l’edificació.

c. Determinar que en cap cas l’admissió d’habitatge 
resultant dels precedents apartats, no suposarà 
increment de la densitat pròpia de la zona corres-
ponent.

 
Redacció proposada:
1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus 

d’ordenació de l’edificació segons les normes se-
güents:

 a. Al tipus d’ordenació segons alineació de vial, 
la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el 
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paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per 
damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial en 
els punts de major i menor cota, respectivament 
que corresponen a la parcel·la.

 En els casos en què a conseqüència del pendent 
existeixi més d’una planta que se situï dins dels lí-
mits establerts al paràgraf anterior, s’entendrà per 
planta baixa per a cada tram de frontal de parcel·la 
la de la posició inferior.

 En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials 
oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada 
front, com si es tractés de parcel·les diferents la pro-
funditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l’illa.

 b. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, té la 
consideració de planta baixa aquella planta o part 
d’aquesta situada damunt del soterrani real o pos-
sible.

 c. Als altres tipus d’ordenació de l’edificació la 
planta baixa serà determinada al corresponent pla 
o estudi de detall en relació amb el soterrani i a 
la cota de referència de planta baixa tal com es 
defineix a l’article 261 d’aquestes Normes.

2.  L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la 
següent:

Tipus d’ordenació Altra referència Alçada

Edific. segons
alineacions de vial

3,70

Edificació aïllada planta baixa oberta 3,00

planta baixa tancada 2,50

Altres tipus
d’ordenació

2,75

 Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, l’al-
çada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa 
a la cota de referència de l’alçada reguladora serà 
de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més , i 
de 3,70 m. per a amplades menors de 20 m.

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa 
amb dues plantes segons la modalitat de semiso-
terrani i entresol.

4.  Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, 
es permeten els entresolats en planta baixa quan 
formin unitat física i funcional amb el local ubicat 
a l’esmentada planta i no tinguin accés indepen-
dent des de l’exterior, i s’hauran de complir les 
condicions següents:

 a. Els entresolats s’han de separar un mínim de 3 
m. de la façana de l’edifici.

 b. L’alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà 
de 2,50 m.; això no obstant, si la part superior 
es destina a dipòsit de materials, l’alçada mínima 

es redueix en l’esmentada part a 2,10 m. No es 
permet la seva construcció quan no es puguin 
assolir aquestes alçades.

 c. L’entresolat no podrà prolongar-se i ocupar 
l’espai lliure interior d’illa. No es permeten els en‑
tresolats en els passatges.

 d. La construcció dels entresolats no ha d’implicar 
distorsió en la composició estètica de la façana de 
l’edifici.

 Les solucions de reculada de la planta baixa per 
efecte de la construcció d’entresolats, s’han de 
regir per aquestes Normes pel que fa a les recu-
lades de l’edificació. Els ajuntaments respectius 
podran limitar o si és el cas prohibir aquesta so-
lució als àmbits determinats que constitueixen un 
context històric o tradicional.

 e. Els entresolats no constitueixen superfície de 
sostre edificable independent de la planta baixa i 
no són atribuïbles al còmput de l’edificabilitat que 
pugui  ser ordenada mitjançant estudis de detall.

5. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada no es per-
meten les plantes d’entresolat.

6. Als altres tipus d’ordenació les plantes entresolat 
es podran admetre quan això ho determini, ex-
pressament, el pla especial o estudi de detall, i en 
aquests casos la seva superfície s’ha d’incloure al 
còmput d’edificabilitat.

7. Al tipus d’ordenació segons alineacions de 
vial s’estableixen les següents condicions per 
a l’admissió d’habitatges a planta baixa:

 a. No ha de suposar increment de la densitat 
d’habitatges admesa en la parcel·la per raó de 
la qualificació de zona corresponent, segons 
la normativa vigent.

 b. Quan alguna estància‑menjador o dormitori 
tingui façana a l’espai lliure interior d’illa, la 
part d’aquest espai corresponent a la parcel·la, 
haurà de restar sense edificar en planta baixa 
en tota la seva superfície. Aquesta super‑
fície, però, es computarà com a construïda a 
efectes del càlcul de la densitat d’habitatges.

 c. Aquest espai, en front de les estàncies‑
menjador o sales, tindrà una fondària mínima 
de 6 m. i una amplada mínima de 4,5 m.

8. La construcció d’entresolats en els habitatges 
de planta baixa haurà d’acomplir totes les 
condicions d’aquest i a més les següents:

 a. La superfície mínima en planta baixa de 
cada habitatge, sense considerar l’entresolat, 
serà de 36 m2 útils.

 b. No es permet la ventilació de les dependèn‑
cies que sigui obligatori compartimentar, úni‑
cament a través del doble espai de la planta 
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baixa produït per la reculada de l’entresolat.
 c. En tot cas, l’alçada lliure mínima de l’entre‑

solat serà de 2,50 m.

•	Modificació del Pla General Metropolità 
per a la renovació de les àrees industrials 
de Poble Nou, districte d’activitats 22@
BCN, de Barcelona. Aprovada definitivament per 
Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona de 27 de juliol del 2000 (DOGC núm. 3239 
de 5/10/2000), amb les prescripcions següents, que 
s’incorporen d’ofici:

a. La zona industrial, clau 22a, establerta pel Pla 
general metropolità manté l’edificabilitat de 2 m2/
m2. L’augment d’edificabilitat del 0,20 m2/m2 que 
es proposa per a l’àmbit de la modificació, com a 
compensació per l’increment de costos d’urbanit-
zació, es vincula al Pla especial d’infrastructures 
actualment en tràmit per l’Ajuntament de Barce-
lona.

b. Les actuacions de transformació mantindran amb 
caràcter general una edificabilitat màxima de 3 m2 
sostre/m2 sòl, determinada a partir de l’índex ge-
neral d’edificabilitat de 2m2/m2 amb l’increment de 
0,2 m2/m2 destinats als usos industrial permesos 
a la modificació més un índex de 0,50 m2/m2 des-
tinat exclusivament a activitats @, i un índex de 0,30 
m2/m2 de titularitat municipal destinat a habitatge 
sotmès a algun règim de protecció pública.

c. Excepcionalment, en l’àmbit específic de les sis 
actuacions de transformació delimitades: Llacuna, 
Parc Central, Campus Audiovisual, Llull-Pujades 
Llevant, Lull-Pujades Ponent i Perú-Pere IV, s’es-
tableix un coeficient complementari addicional 
de 0,20 m2/m2 de titularitat pública amb una 
destinació d’habitatge sotmès a algun règim de 
protecció pública o per cobrir les demandes de 
dotació específica d’infrastructures dels serveis 
tècnics i de dotació d’aparcament al servei del 
sector.

d. L’estàndard de reserva de sòl per a usos públics 
d’espais lliures i d’equipaments de 31 m2/100 
m2 sostre que es preveu en les operacions de 
transformació o en les que sigui exigible aquesta 
reserva, cal que en tot cas respecti la dotació mí-
nima de 18 m2/100 m2 sostre per espais lliures.

e. S’establirà la densitat màxima d’habitatge que no 
podrà ser superada en les operacions de transfor-
mació.

f. Pel que fa a les activitats privades admeses en 
els equipaments fins a 1/3 del sostre, a més de la 

vinculació prevista, cal precisar que es desenvo-
luparan en règim de concessió i es mantindrà la 
titularitat pública.

g. En el règim d’usos, la regulació dels usos residen-
cials es limitarà al concepte residencial que de-
fineix l’article 277 de les Normes del Pla general 
metropolità, inclòs l’allotjament temporal per a 
treballadors de l’empresa.

h. Les edificacions i els usos actualment existents 
que disposin de llicència municipal i que no re-
sulten admesos amb la nova regulació que pro-
posa la modificació, rebran la consideració de 
disconformes i no de fora d’ordenació, sense 
perjudici de la seva incorporació a les àrees de 
transformació amb les condicions assenyalades a 
la disposició transitòria primera.

i. En els àmbits de les unitats d’actuació 4 i 11 del 
Pla especial de reforma interior de Diagonal-Poble 
Nou, l’alteració dels límits zonals que s’admeten 
d’acord amb la disposició addicional primera 2), 
no modificarà els límits dels espais lliures, tret 
que se segueixi l’específica tramitació reservada 
a aquests espais. D’altra banda, cal rectificar la 
fitxa normativa de la UA 11 en el sentit d’ajustar 
la superfície de cessió de l’equipament previst a la 
determinada.

j. L’alçada reguladora  màxima s’ajustarà en qual-
sevol cas en funció l’ample del carrer al que donin 
front les edificacions, tant pel cas d’edificacions 
amb fronts consolidats com pel edificis per usos 
propis de la zona 22@.

k. Les edificacions grafiades com a reconeixement 
d’habitatges existents en zones de transformació 
de l’ús existent del Pla general metropolità i/o 
afectades de sistema viari mantindran les limita-
cions pròpies de la respectiva qualificació d’acord 
amb el Pla general metropolità.

l. Cal ajustar les categories industrials admeses en 
funció del les categories i situacions existents en 
la zona, sempre que siguin compatibles amb els 
usos nous que es proposen.
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NORMES URBANÍSTIQUES DE 
LA MPGM PER A LA RENOVACIÓ 
DE LES ZONES INDUSTRIALS 
DEL POBLENOU-DISTRICTE 
D’ACTIVITATS 22@BCN 1

Text Refós

Capítol I
Disposicions Generals

Art. 1. Àmbit.
L’àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità 
(MPGM) abasta els sòls del Poblenou que es deli-
miten en el plànol núm. 1, diferenciats en tres sectors 
discontinus situats a una i altra banda de l’avinguda 
Diagonal.
Als efectes de promoció i divulgació de la proposta 
s’anomena l’àmbit de planejament «Districte d’Activi-
tats 22@BCN».

Art. 2. Objecte
L’objecte de la MPGM és la renovació dels sòls in-
dustrials del Poblenou per a la creació d’un modern 
districte d’activitats econòmiques amb infrastructures 
i urbanització adequades als requeriments de les 
empreses i amb presència important de les activitats 
emergents del nou sector de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació (TIC), la investigació, la cul-
tura i el coneixement.
També és objecte d’aquest pla afavorir la diversitat 
d’usos en el seu àmbit amb el reconeixement dels ha-
bitatges existents i la previsió de nous usos comple-
mentaris d’habitatge i residencials, en compatibilitat 
amb les activitats.

Art. 3. Documents de la MPGM. Interpretació
1. La MPGM està integrada pels següents docu-

ments:
 - Memòria
 - Normes
 - Annex 1: activitats @
 - Annex 2: edificis industrials reutilitzables per ha-

bitatge
 - Estudi econòmic
 - Programa d’actuació
 - Plànols:

P 1 Planejament vigent e:1:5000

P 2 Qualificació urbanística proposada e:1:5000

P 3 Edificis d’habitatges existents e:1:5000

P 4.1 Edificis d’habitatges existents e:1:2000

P 4.2 Edificis d’habitatges existents e:1:2000

P 4.3 Edificis d’habitatges existents e:1:2000

2. Tenen caràcter normatiu les Normes Urbanísti-
ques, amb l’annex 1 i els plànols P2, P3 i P4.

3. Les determinacions de la MPGM s’interpreten de 
conformitat amb les Normes Urbanístiques del Pla 
General Metropolità, que són d’aplicació suple-
tòria en tot allò no regulat expressament.

4. Existirà en l’Ajuntament de Barcelona una Co-
missió Tècnica que informarà el planejament de-
rivat de la MPGM i podrà proposar als òrgans de 
govern l’adopció de disposicions interpretatives o 
aclaridores de les determinacions d’aquesta, en 
relació al seu desenvolupament. Correspondrà a 
la Comissió, en tot cas, orientar la formalització 
arquitectònica de les propostes d’ordenació dels 
plans i dels projectes públics i privats, dins l’àmbit 
de la MPGM.

5. Podran també formular-se consultes a la Comissió 
en relació als criteris a seguir en la formulació de 
plans i projectes.

Art. 4. Qualificació del sòl
1. La MPGM defineix la zona d’activitats clau 22@ i 

els sòls als quals s’assigna aquesta qualificació.
 Crea el tipus d’equipament comunitari clau 7@ re-

lacionat amb les activitats @ i defineix els sòls amb 
aquest destí.

 Manté la resta de qualificacions vigents.
2. Els Plans Especials desenvoluparan i, en el que 

sigui necessari, modificaran les qualificacions que 
aquesta incorpora, a fi i efecte de definir les dota-
cions necessàries de zones verdes, espais lliures, 
equipaments comunitaris, vials, i altres serveis, 
per tal de concretar els objectius de reforma inte-
rior.

Capítol II
Regulació de la zona d’activitats 
(22@)

Art. 5. Definició
Correspon aquesta zona als sòls industrials actuals 
que han de ser objecte de transformació urbanística 
en matèria d’infrastructures, urbanització i renovació 
dels usos i les edificacions, amb l’objectiu de possi-
bilitar el desenvolupament d’activitats econòmiques 
coherents amb les noves formes de producció, com-
patibles amb l’habitatge, i, en particular, d’aquelles 
basades en les tecnologies de la informació i la co-
municació, en el marc d’un procés de millora de la 
qualitat urbana.

1. Veure modificació a la pàg. 194
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La zona d’activitats 22@ es defineix formalment com 
a una subzona de la zona industrial 22a i es regula 
pel que disposen les Normes Urbanístiques (NU) del 
PGM per a la zona 22a, llevat d’allò que expressament 
s’estableix en els articles següents.

Art. 6. Règim d’usos
1. Els usos permesos en la zona d’activitats 22@ són 

els següents:
 Industrial. S’admeten:
 a.	Les activitats industrials de primera categoria.
	 b.	Les activitats de segona categoria, en situació 

2a o superior, i les de tercera categoria en situació 
2b o superior, amb les limitacions que en cada cas 
s’estableixin en els Plans Especials a què es refe-
reix l’Article 15.

	 c.	Les activitats de categoria superior a la tercera, 
que tinguin la consideració d’activitats @, i esti-
guin en edificis industrials en situació quarta o cin-
quena.

 d.	 Els centres de transport de mercaderies en 
la modalitat de recollida i lliurament de paque-
teria, en planta baixa, amb una superfície mà-
xima d’emmagatzematge de 400m2 i un total de 
500m2 i que utilitzin vehicles de càrrega màxima 
fins a 1000 kg. Aquests centres hauran e disposar 
al seu interior de l’espai necessari per a la càrrega 
i descàrrega dels vehicles.

	 e.	L’activitat d’emmagatzematge amb activitat lo-
gística, que no ultrapassi els 1000 m2 per planta i 
3000 m2 de sostre màxim. S’aplicarà aquesta limi-
tació als magatzems de les activitats del sector, en 
general, quan siguin l’ús predominant en aquestes.

 No s’admet en cap cas l’emmagatzematge de 
productes perillosos: inflamables, explosius, tò-
xics, corrosius i de residus.

 Les activitats no podran emprar vehicles de trans-
port de més de 8 tones de càrrega. 

 Hauran de disposar al seu interior l’espai neces-
sari per a la càrrega i descàrrega.

 Es prohibeix l’activitat de dipòsit, com a ús ex-
clusiu.

 Per a l’ús industrial en les categories i situacions 
admeses, seran d’aplicació les disposicions  
sobre usos industrials contingudes a la Secció 2a 
del Capítol 3er. de les NU del PGM, si bé no es 
tindran en consideració els límits de potència ni el 
nombre de treballadors.

 Oficines. S’admet, en les condicions establertes 
a l’article 311.1 de les NU, i en les actuacions re-
gulades als articles 9, 10, 16, i 17.

 Residencial. S’admet, d’acord amb l’apartat 2 
d’aquest article. Comprèn les activitats relacio-

nades en l’article 277 de les NU del PGM. Dins 
aquest ús s’admeten els edificis vinculats direc-
tament a les empreses instal·lades en la zona que 
es destinin a l’allotjament temporal del personal, 
quan aquests s’incloguin en actuacions de trans-
formació desenvolupades mitjançant Pla Especial, 
en les condicions previstes als articles 16 i 17.

 Habitatge. S’admet en els següents casos:
 a.	En tots els edificis existents actualment desti-

nats a habitatge. Aquests s’assenyalen en els plà-
nols P3 i P4.

 L’ampliació o renovació d’aquests edificis serà 
possible en les condicions que s’estableixen a 
l’article 9.

 b. En les actuacions de reutilització d’edificis in-
dustrials existents, en les condicions regulades a 
l’article 10.

 c. En les actuacions de transformació, en les con-
dicions que es defineixen als articles 16 i 17 i amb 
el límit del coeficient net complementari addicional 
que aquests determinen i sens perjudici del que 
preveu l’article 18 per a la relocalització d’habi-
tatges.

 Comercial. S’admet, d’acord amb l’apartat 2. 
 No s’autoritzen els grans establiments comercials 

definits en la Llei 1/1997, de 24 de març, d’equipa-
ments comercials. S’inclouen en aquest ús els lo-
cals destinats a la prestació de serveis al públic, en 
general, o a les empreses. Els comerços alimen-
taris s’ajustaran a les previsions del Pla Especial de 
l’Equipament Comercial Alimentari (PECAB).

 Sanitari. S’admet, d’acord amb l’apartat 2.
 Religiós. S’admet, d’acord amb l’apartat 2.
 Cultural. S’admet, d’acord amb l’apartat 2.
 Recreatiu. S’admet, amb les limitacions que 

determini el Pla Especial dels Establiments de 
Concurrència Pública del Districte de Sant Martí, 
d’acord amb l’apartat 2.

 Esportiu. S’admet, d’acord amb l’apartat 2.
 Serveis urbanístics, tècnics i mediambientals. 

S’admet. Comprèn les activitats relacionades 
amb el desenvolupament de les infrastructures i 
xarxes de serveis públics. S’hi inclouen les dota-
cions d’aparcament públic que concretin els Plans 
Especials.

2. Els usos comercial, sanitari, religiós, cultural, re-
creatiu, esportiu i residencial s’admeten en les ac-
tuacions de transformació previstes en els articles 
10, 16 i 17.

 En els edificis existents no incorporats a actua-
cions de transformació s’admeten de conformitat 
amb el que preveu l’article 311.1 de les NU del 
PGM.
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 En els edificis existents dels fronts edificatoris 
s’admeten aquests usos sempre que no suposin 
substitució dels usos d’habitatges existents. En 
planta baixa s’admet l’ús comercial sense limi-
tació. Els Plans Especials dels fronts edificatoris 
que preveu l’article 9 establiran el règim d’usos.

 En els edificis d’habitatge situats fora dels fronts 
edificatoris s’admet també l’ús comercial en 
planta baixa.

 La construcció d’establiments hotelers i de resi-
dències d’interès públic o social i usos sanitari o 
esportiu, de tipus dotacional, podrà desenvolu-
par-se per Pla Especial, en les condicions que es 
preveuen a l’article 17.3.

3. Les activitats que s’implantin han d’acreditar, en la 
forma que s’exigeix a la legislació mediambiental 
i a les ordenances municipals, que no produiran 
efectes negatius en el medi ambient i que adop-
taran la millor tecnologia disponible per tal de fer 
front als riscos que poguessin generar.

 En especial, incorporaran una memòria sobre els 
aspectes de sostenibilitat i estalvi energètic de 
l’edificació i l’activitat. S’adoptaran les mesures 
necessàries de sanejament de sòls contaminats, 
abans d’implantar-hi noves activitats.

Art. 7. Activitats @
1.  Són característiques de la zona clau 22@ les 

activitats que es defineixen com activitats @. 
Correspon aquesta denominació a les activitats 
emergents relacionades amb el nou sector de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 
i aquelles que, amb independència del sector eco-
nòmic concret al qual pertanyin, estiguin relacio-
nades amb la investigació, el disseny, l’edició, la 
cultura, l’activitat multimèdia, la gestió de bases 
de dades i del coneixement. S’inclouen en el con-
cepte d’activitats @ les relacionades a l’annex 1 
d’aquesta Normativa que es poden desenvolupar 
dins els usos de la zona, i les que els Plans Espe-
cials incorporin  per reunir les característiques que 
defineixen aquestes Normes.

2. Les activitats @ tenen les següents característi-
ques:

 a. Utilitzen processos de producció caracteritzats 
per la utilització intensiva de mitjans de nova tec-
nologia.

 b. Disposen d’una alta densitat ocupacional 
(nombre de treballadors o usuaris/superfície).

 c. Generen un alt valor afegit.
 d. Estan directament relacionades amb la gene-

ració, processament i transmissió d’informació i 
de coneixement.

 e. No són contaminants ni molestes i poden de-
senvolupar-se en medis urbans centrals.

3. Els Plans Especials de transformació que pre-
veuen els articles 10, 16 i 17 poden actualitzar la 
relació d’activitats definides com @, amb la fina-
litat d’adaptar-la en el temps, i de manera dinà-
mica, incorporant-hi aquelles activitats que reu-
neixin característiques anàlogues a les definides, 
als efectes que estableix aquesta MPGM.

4. L’Ajuntament crearà una Comissió Assessora, 
integrada per persones de reconeguda solvència 
tècnica i professional en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, la societat de 
la informació i l’economia del coneixement, desig-
nades per l’Alcalde de Barcelona. Les funcions i 
objectius de la Comissió Assessora seran:

 a. Informar els Plans Especials que desenvolupin 
activitats @, en relació als aspectes que aquestes 
plantegen.

 b. Proposar l’actualització de la relació d’activi-
tats @, amb aquelles que es vagin incorporant a 
l’espai econòmic.

 c. Interpretar, en els casos de dubte o imprecisió, 
si una activitat respon al concepte definit als apar-
tats 1 i 2.

 El Decret de constitució de l’esmentada Comissió 
en determinarà la composició, on es tindrà espe-
cialment en consideració la participació de mem-
bres d’altres institucions o administracions, i el 
règim de funcionament.

Art. 8. Règim general de l’edificació.
1. L’edificació a la zona 22@, destinada als usos in-

dustrials permesos a l’article 6, podrà desenvolu-
par-se directament per llicència i s’ajustarà al coefi-
cient d’edificabilitat per parcel·la de 2,2 m2 sostre/
m2 sòl. El coeficient de 0,2 m2 sostre/m2 sòl que 
complementa l’edificabilitat general de la zona in-
dustrial (2 m2 sostre/m2 sòl), s’estableix com a 
compensació de l’increment de costos d’urbanit-
zació, vinculat al Pla Especial d’Infrastructures. Les 
condicions d’edificació són les següents:

 a. Edificació alineada a vial. Mitjançant l’aprovació 
del corresponent estudi de detall podrà adop-
tar-se la tipologia aïllada quan les preexistències 
ho aconsellin.

 b. Alçada reguladora màxima i número de plantes: 
24 m., per a carrers de 20 m. d’amplada o supe-
rior amb un límit de planta baixa i quatre pisos; 
19,20 m., per a carrers d’11 m. i menys de 20 m., 
amb un límit de planta baixa i tres pisos; 14,40 m., 
per a carrers de 8 i menys d’11 m., amb un límit 
de planta baixa i dos pisos; 9,60 m., per a carrers 
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de menys de 8 m. amb un límit de planta baixa i un 
pis. L’alçada reguladora s’aplicarà segons el tipus 
d’ordenació d’alineació de vial.

 c. Els altells i els cossos sortints tancats com-
puten en tot cas dins el sostre edificable.

 d. El subsòl pot ser ocupat en la seva totalitat.
 e. Parcel·la mínima de 500 m2.
 f. Ocupació màxima de parcel·la: 70 per 100.
 g. Els edificis industrials que allotgin més d’una 

activitat hauran de tenir un espai de càrrega i des-
càrrega comú i un únic accés a l’aparcament.

2. En les actuacions que s’hagin de desenvolupar 
mitjançant Pla Especial, aquests establiran les 
condicions d’edificació amb subjecció als índex 
d’edificabilitat que estableix aquesta MPGM. Els 
usos que permet l’article 6 en edificis de nova 
construcció que no es desenvolupin en actua-
cions de transformació se subjectaran a l’índex 
expressat de 2,2 m2 sostre/m2 sòl.

3. Les condicions d’edificació en les actuacions de 
transformació es concretaran en els Plans Espe-
cials de Reforma Interior previstos als articles 10, 
16 i 17.

4. Podrà elaborar-se una ordenança d’edificació per 
concretar les condicions d’edificació aplicables.

5. Perquè una superfície de sòl gaudeixi de la con-
dició de solar, als efectes de la seva transformació, 
d’acord amb l’article 119 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, haurà de comptar amb els 
serveis urbanístics a què fa referència l’article 19 
d’aquestes Normes.

6. Els fronts edificables es regeixen pel que deter-
mina l’article següent.

Art. 9. Règim de les edificacions actuals 
destinades a habitatge.

1. Els edificis existents destinats a habitatge, qua-
lificats com a zona 22@, mantenen les seves 
condicions edificatòries actuals i poden portar a 
terme tot tipus d’obra que no comporti augment 
de volum.

2. Els edificis que formin part dels fronts edifcatoris 
assenyalats en el plànol 3, podran augmentar 
el volum o renovar l’edificació mitjançant un Pla 
Especial que regularà les condicions d’edificació 
d’acord amb les següents regles:

 a. L’àmbit del Pla Especial inclourà la totalitat del 
front.

 b. L’alçada de les edificacions no superarà la de 
20,75m. corresponent a planta baixa i cinc pisos, 
en carrers de 20 m. Per a carrers d’amplada inferior, 
s’aplicarà el que determina l’article 327 de les NU.

 c. La fondària edificable del front es fixarà com a 

mitjana de les edificacions consolidades (edificis 
PB+3 i nombre d´habitatges 4) que formin part del 
front.

 d. Els habitatges resultants de l’ampliació o re-
novació es vincularan a algun règim de protecció 
pública.

 e. Els usos diferents a l’habitatge s’admeten en un 
màxim del 20 per 100 de l’edificabilitat del front. 
L’aplicació d’aquest percentatge no podrà su-
posar la disminució del sostre actualment destinat 
a l’ús d’habitatge.

 f. Preveurà la cessió obligatòria i gratuïta de sòl 
urbanitzat amb destí a espais lliures i equipaments 
públics en una superfície equivalent al resultat 
d’aplicar l’estàndard de 31 m2 de sòl, dels quals, 
com a mínim, se’n reservaran 18 m2 per a espais 
lliures, per cadascun dels habitatges nous defi-
nits en el Pla Especial, que incrementin el nombre 
dels existents en el moment de l’aprovació de la 
MPGM. La cessió prevista podrà fer-se fora de 
l’àmbit de planejament.

 g. L’edificabilitat dels fronts edificatoris no podrà 
traslladar-se fora d’aquests àmbits.

Art. 10. Reutilització dels edificis industrials 
existents

A. 
 1. Els edificis industrials existents situats en 

sòl qualificat com clau a 22@, fora d’àmbits de 
transformació, que resultin disconformes amb la 
MPGM, poden ser objecte de les actuacions pre-
vistes a l’article 93 del Decret Legislatiu 1/1990, 
de 12 de juliol, i instal·lar-s’hi nous usos d’acord 
amb el que preveu l’Article 6.

 2. Els edificis industrials consolidats, per raó del 
sostre o dels usos, poden ser exclosos de les 
actuacions de transformació global, prèvia justi-
ficació en el pla. Es considera com a edifici con-
solidat per l’edificació el que ultrapassa el coefi-
cient d’edificabilitat de 2,7m2 sostre/m2 sòl de la 
parcel·la.

 Els usos consolidats, a efectes de la possible ex-
clusió d’un àmbit de transformació, són els que 
comprenen activitats que, per les seves caracte-
rístiques, pels costos de trasllat o per la incidència 
sòcio-econòmica, la seva substitució a càrrec de 
l’àmbit de planejament fa inviable o dificulta extra-
ordinàriament l’actuació de transformació.

 3. La reutilització d’aquests edificis per a la im-
plantació dels nous usos admesos en actuacions 
de transformació i, en especial, les activitats @, 
que comporti una intervenció global de rehabili-
tació, reforma o reestructuració, requereix la for-
mulació del corresponent Pla Especial.
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 L’execució d’obres de rehabilitació de grau alt que 
tinguin un cost igual o superior al 50 per 100 del 
valor d’una construcció de nova planta de carac-
terístiques similars i amb la mateixa superfície que 
l’edificació existent, es consideren incloses en el 
supòsit anterior.

 El Pla Especial concretarà les càrregues urbanísti-
ques, ateses les característiques de l’actuació i els 
usos, prenent per referència l’aprofitament materi-
alitzat. Amb aquesta finalitat podran atorgar-se els 
convenis urbanístics corresponents.

 4. Els Plans Especials tindran un nivell de con-
creció de Pla Especial integral pel que fa a la inter-
venció sobre els edificis industrials, i s’ajustaran a 
les següents condicions:

 a.	S’incorporarà a la documentació del Pla Espe-
cial l’avantprojecte arquitectònic que justifiqui l’ap-
titud de l’edifici per acollir el nou ús.

	 b.	Haurà de concretar, si és necessari, els ajustos 
en la volumetria de l’edifici per a la inserció ade-
quada en l’entorn.

B.
 1. Amb l’objectiu d’incentivar la preservació del 

patrimoni arquitectònic industrial i de possibilitar 
una oferta d’habitatge tipològicament no conven-
cional, podran autoritzar-se actuacions de reha-
bilitació i/o reforma d’edificis industrials existents 
que prevegin la seva reutilització per a l’ús d’habi-
tatge, d’acord amb les següents condicions:

	 a. Només s’admetrà en edificis que no superin 
l’edificabilitat de 2,2 m2 sostre/m2 sòl sobre la 
parcel·la, sens perjudici del que preveu l’apartat d..

	 b.	 Caldrà formular el corresponent Pla Especial 
integral amb el nivell de concreció que preveu 
l’apartat 4 anterior.

	 c.	El Pla Especial establirà una reserva per a es-
pais lliures i equipaments en la proporció de 31 
m2 per cada 100m2 de sostre d’habitatge, dels 
quals 18 m2, com a mínim, es destinaran a espais 
lliures. Els sòls amb aquest destí seran de cessió 
obligatòria i gratuïta. Les cessions podran fer-se 
efectives en el propi àmbit o en àmbits discontinus 
de transformació.

	 d.	Es permet l’addició de volums corresponents 
als elements necessaris per al desenvolupament 
del nou ús, com els nuclis d’escala, ascensors, 
elements tècnics d’instal·lacions comunitàries i 
serveis generals.

 2. Aquestes actuacions, quan s’ubiquen en l’àmbit 
d’actuacions de transformació, no computen dins 
del sostre d’habitatge que preveuen els articles 16 
i 17. En aquest cas els Plans Especials han d’in-
corporar les determinacions necessàries, amb el 
mateix nivell de concreció de l’apartat A.4.

 3. Els edificis que figuren a l’annex 2 es consideren, 
per les seves característiques externes, reutilitzables 
per a l’ús d’habitatge, i amb interès arquitectònic, 
sens perjudici de la justificació de la intervenció en el 
Pla Especial integral. Aquesta relació no té caràcter 
limitatiu, si bé caldrà justificar les noves incorpora-
cions que es proposin sobre la base de la seva ade-
quació a les característiques que s’exposen a con-
tinuació, i hauran de ser informades per la Comissió 
Tècnica definida en l’Article 3.4:

 – Edificis industrials que, pel seu interès arquitec-
tònic, històric o artístic, són representatius de les 
diferents etapes del desenvolupament industrial del 
Poblenou.

 – Que per la seva tipologia són aptes per acollir 
l’ús d’habitatge sense desvirtuar les característi-
ques que fonamenten el seu interès.

 – Que per la seves característiques i nivell de  qua-
litat estructural i constructiva poden ser objecte 
d’una operació de rehabilitació.

 – Que en l’entorn on estan situats no existeixen in-
dústries o activitats incompatibles amb l’ús d’ha-
bitatge.

Capítol III
Regulació dels sistemes

Art. 11. Regulació dels sistemes
1. Els sòls destinats a sistemes es regulen d’acord 

amb el que determinen les Normes Urbanístiques 
del PGM i amb el que s’estableix en el present 
capítol.

2. Els sòls que la MPGM qualifica com a 22@ i els 
que el planejament de desenvolupament, en 
compliment dels estàndards de cessió, qualifiqui 
de nou com a equipament i zones verdes, de 
cessió, mantenen l’aprofitament que els hi assigna 
aquesta MPGM. Aquest s’haurà de relocalitzar en 
els sòls edificables corresponents.

Art. 12. Equipaments 7@. Definició
Correspon aquesta qualificació als sòls que poden ser 
destinats, a més dels tipus d’equipaments previstos 
a l’Article 212 de les NU, a equipaments relacionats 
amb la formació i la divulgació de les activitats @, de 
conformitat amb el Pla Especial que els desenvolupi.
Els equipaments 7@ que es preveuen directament per 
aquesta MPGM es defineixen al plànol P.2.

Art. 13. Destí dels equipaments 7@.
El programa funcional dels equipaments qualificats 
com a 7@ podrà incorporar els següents usos:
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a. Activitats permanents de formació, desenvolu-
pades al mateix equipament, i acreditades per un 
centre de formació autoritzat.

b. Activitats de divulgació de les noves tecnologies.
c. Activitats productives privades relacionades amb 

la formació en el camp de les tecnologies de la co-
municació i el coneixement (TIC), fins a un màxim 
de la tercera part del sostre total de l’equipament. 
Es desenvoluparan en règim de concessió, tot 
mantenint la titularitat pública de l’equipament.

Art. 14. Desenvolupament dels equipaments 7@
1. Els equipaments 7@ es desenvoluparan mitjan-

çant Plans Especials, els quals concretaran el seu 
destí, les condicions d’ordenació i la intensitat edi-
ficatòria. Els Plans Especials hauran d’incorporar, 
així mateix, la documentació que acrediti la vin-
culació a l’acció formativa i la participació de les 
activitats privades desenvolupades en el funcio-
nament de l’equipament.

2. L’Ajuntament establirà les fórmules de col-
laboració amb Universitats o altres centres de 
formació autoritzats i empreses per al desenvolu-
pament d’aquests equipaments.

3. Es manté la titularitat pública dels equipaments 
existents o previstos, de conformitat amb el pla-
nejament vigent.

Capítol IV
Desenvolupament de la MPGM

Art. 15. Plans Especials de desenvolupament
1. La MPGM es desenvoluparà en els Plans Espe-

cials següents:
 a. Plans Especials de Reforma Interior d’àmbits 

delimitats en la MPGM (Article 16).
 b. Plans Especials de Reforma Interior d’àmbits 

no delimitats expressament, per a desenvolupar 
actuacions de transformació (Article 17).

 c. Plans Especials dels fronts edificatoris definits 
en el plànol 3 (Article 9).

 d. Plans Especials de Reforma Interior i integrals 
per executar actuacions aïllades de transformació 
dels edificis industrials (Article 10).

 e. Plans Especials per al desenvolupament dels 
nous usos hotelers, activitats @ i usos dotacionals 
no integrats en actuacions de transformació (17.3).

2. Els equipaments es desenvoluparan per Pla Espe-
cial segons els articles 215 i 217 de NU.

3. La concreció de les infrastructures i serveis urbans 
de l’àmbit requereix l’elaboració d’un Pla Especial 
d’Infrastructures que regularà, així mateix, les de-

terminacions necessàries sobre el subsòl (Article 
19) i definirà i sistematitzarà adequadament els 
elements que integren els sistemes locals d’espais 
lliures i zones verdes.

 
Art. 16. Plans Especials de Reforma Interior per 

al desenvolupament de les actuacions de 
transformació en els àmbits delimitats en 
la MPGM (operacions predeterminades)

1. Aquesta MPGM determina àmbits específics de 
planejament derivat amb l’objectiu de crear nous 
elements d’estructura urbana i de possibilitar el 
desenvolupament d’operacions estratègiques 
de transformació urbanística que permetin crear 
noves dinàmiques en el sector, amb els objectius 
definits a la Memòria.

2. La delimitació d’aquests àmbits figura en el plànol 
núm. 2 de la present Modificació. Son els se-
güents:

 a. Llacuna.
 b. Parc Central.
 c. Campus Audiovisual.
 d. Llull-Pujades (Llevant).
 e. Llull-Pujades (Ponent).
 f. Perú-Pere IV.
3. El desenvolupament d’aquests àmbits de plane-

jament es realitzarà mitjançant Plans Especials de 
Reforma Interior d’iniciativa pública, els quals con-
cretaran l’abast de l’operació de transformació. 
Els propietaris podran substituir l’Ajuntament en 
la promoció dels Plans un cop transcorreguts 
dos anys de l’aprovació de la MPGM sense que 
aquests hagin estat aprovats inicialment.

4. Els Plans Especials definiran l’ordenació amb sub-
jecció als paràmetres i condicions següents:

 a. Edificabilitat: L’edificabilitat ve determinada 
pels índexs d’edificabilitat nets següents, aplicats 
sobre la superfície de l’illa qualificada com a zona 
d’activitats 22@ en la MPGM.

 Coeficient net: 2,2 m2 sostre/m2 sòl. El coeficient 
de 0,2 m2 sostre/m2 sòl que complementa l’edifi-
cabilitat general de la zona industrial (2 m2 sostre/
m2 sòl) s’estableix com a compensació de l’in-
crement de costos d’urbanització, vinculat al Pla 
Especial d’Infrastructures.

 Coeficient net complementari: 0,5 m2 sostre/m2 
sòl. Podrà addicionar-se al coeficient net per a 
destinar-se exclusivament a activitats @. L’apro-
fitament de l’índex d’edificabilitat complementari 
estarà condicionat a la identificació, concreció i 
garantia de continuïtat, en el propi document del 
Pla Especial, de les iniciatives empresarials relaci-
onades amb l’activitat @.
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 Coeficient net complementari addicional: 0,3 m2 
sostre/m2 sòl de titularitat municipal que es des-
tinarà a l’ús d’habitatge sotmès a algun règim de 
protecció pública.

 En aquests àmbits de transformació delimitats, 
s’incrementa el coeficient complementari addici-
onal en 0,2 m2 sostre/m2 sòl, també de titularitat 
municipal, per a completar les reserves d’aparca-
ment, atendre els requeriments de serveis tècnics 
necessaris en el sector o destinar-lo a habitatges 
sotmesos a algun règim de protecció.

 El 25 per 100 del sostre que es destini a habitatge 
serà promogut en règim de lloguer.

 És obligatori executar el sostre resultant de l’apli-
cació del coeficient net complementari addicional 
i el seu increment quan es desenvolupi l’actuació 
de transformació. La cessió dels sòls correspo-
nents a aquesta edificabilitat podrà ser objecte de 
conveni amb l’Ajuntament.

 b. Usos: El Pla Especial concretarà i regularà amb 
detall els usos admesos i les activitats a desenvo-
lupar dins els àmbits de transformació, entre els 
previstos amb caràcter general en l’article 6. Així 
mateix, caldrà preveure expressament el cessa-
ment d’aquells usos no admesos en el mateix ar-
ticle 6, incompatibles amb l’entorn urbà proposat.

 c. Cessions per a sistemes: El Pla Especial incor-
porarà com a càrrega específica la cessió d’una 
superfície de sòl equivalent al 10 per 100 de l’ac-
tuació, amb destí a equipament.

 El Pla Especial haurà de preveure cessions per a 
sistemes locals d’espais lliures i equipaments, ur-
banitzats amb una quantia mínima de 31 m2 de 
sòl per cada 100 m2 de sostre d’habitatge, dels 
quals 18 m2 es destinaran com a mínim a espais 
lliures. Els sòls amb aquest destí seran de cessió 
obligatòria i gratuïta.

 Les cessions previstes en aquest apartat hauran 
de garantir-se en el propi àmbit o en àmbits dis-
continus de transformació en sòls que el Pla Es-
pecial corresponent qualificarà amb aquest destí.

 Quan l’àmbit de transformació inclogui vials pen-
dents d’obertura, els sòls amb aquest destí seran 
també de cessió obligatòria i gratuïta.

 d. Densitat d’habitatges: Les actuacions de trans-
formació no superaran la densitat màxima resul-
tant de dividir el sostre destinat a habitatge per 
90 m2, amb excepció d’aquelles promocions sot-
meses a règims específics de protecció pública 
que tinguin un límit de superfície protegible infe-
rior, en les quals la densitat s’ajustarà en funció 
d’aquesta superfície.

 e. Condicions d’urbanització i serveis: El Pla Es-

pecial concretarà les condicions d’urbanització 
i els serveis individuals i comunitaris a situar en 
l’espai privat, de conformitat amb el Pla Especial 
d’Infrastructures que preveu l’article 19.

 f. Convenis urbanístics: Formen part del Pla Espe-
cial, en el seu cas, els convenis urbanístics en què 
es concretin les condicions establertes en aquest 
article.

 g. Terminis d’edificació: El Pla Especial determi-
narà els terminis d’edificació.

5. La concreció de l’edificabilitat prevista en aquesta 
MPGM per als àmbits de transformació i els altres 
àmbits que s’han de desenvolupar per Pla Es-
pecial queda condicionada a què el Pla Especial 
acrediti, si s’escau amb el corresponent conveni 
urbanístic, el compliment dels principis de partici-
pació de la comunitat en les plusvàlues generades 
pel planejament i l’equilibri entre beneficis i càr-
regues, amb els deures legals de cessió i urba-
nització, de conformitat amb el que preveu la Llei 
6/1998, de 13 d’abril, i la legislació catalana vigent 
en el moment de concretar-los.

 L’Ajuntament destinarà al Patrimoni Municipal 
d’Urbanisme, previst a l’article 74 de la Carta de 
Barcelona, les cessions resultants o els equiva-
lents econòmics que, en el seu cas, siguin apor-
tats en els casos que així ho contemplin els instru-
ments urbanístics de desenvolupament.

Art. 17. Plans Especials de Reforma Interior per 
al desenvolupament de les actuacions de 
transformació no delimitades.

1. S’admet i es preveu impulsar el desenvolupament 
d’actuacions globals de transformació, no de-
finides per la present Modificació, mitjançant els 
corresponents Plans Especials de Reforma Inte-
rior, amb els objectius assenyalats a la Memòria, i 
en les condicions establertes a l’article anterior.

 El coeficient d’edificació complementari addici-
onal serà de 0,3 m2 sostre/m2 sòl, sense l’incre-
ment previst a l’article anterior.

 L’àmbit dels Plans Especials haurà d’estar degu-
dament justificat i inclourà com a mínim una illa-Ei-
xample o part d’aquesta definida per un passatge.

2. L’àmbit mínim de l’actuació de transformació, als 
efectes de l’aplicació del règim previst en aquest 
article, és del 60 per 100 de l’àmbit de planeja-
ment.

 S’exclouen, a efectes de còmput d’aquest per-
centatge, els àmbits de fronts edificatoris, en el 
seu cas, les edificacions industrials consolidades 
que reuneixin les característiques definides en 
l’article 10, sempre i quan aquestes edificacions 
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no incloguin usos no admesos segons l’article 6, 
incompatibles amb l’entorn urbà proposat, així 
com els àmbits ja transformats. En cas d’abastar 
més d’una illa o altres casos excepcionals degu-
dament justificats, caldrà acreditar que els àmbits 
no incorporats, per les seves dimensions i carac-
terístiques, poden desenvolupar actuacions de 
transformació.

 Els Plans de promoció privada podran ser presen-
tats pels propietaris que comptin amb una super-
fície mínima del 60 per 100 del sòl de l’àmbit de 
transformació. En el cas de les illes definides per 
passatges hauran de comptar amb el 80 per 100 
del sòl.

3. Amb la finalitat d’avançar objectius de les actua-
cions de transformació d’una illa, s’admet la for-
mulació de Plans Especials per al desenvolupa-
ment de nous establiments hotelers, activitats @ 
i els usos dotacionals contemplats a l’article 6.2, 
amb les següents condicions:

 a. L’actuació abasti una parcel·la mínima de 2.000 
m2, amb excepció de les implantacions d’usos 
dotacionals.

 b. Es garanteixi l’edificació immediata i el seu aca-
bament en el termini de dos anys de l’atorgament 
de la llicència.

 c. Es destini a una activitat @, a un establiment 
hoteler o a ús dotacional, i es presenti simultàni-
ament amb el Pla el projecte d’edificació i de la 
instal·lació de l’activitat.

 d. S’ajusti a l’edificabilitat de 2,2 m2 sostre/m2 
sòl.

 e. Es garanteixi el costejament de la urbanització.
 f. Es justifiqui que no s’impedeix la realització de 

l’actuació de transformació de l’illa i s’estableixin 
els compromisos i garanties per assegurar els 
deures de cessió en aquesta.

4. Els Plans Especials definiran els mecanismes de 
gestió que permetin l’execució de les propostes 
de planejament. Quan una edificació sigui exclosa 
de l’operació de transformació, d’acord amb 
l’apartat 2, no computarà, als efectes de l’actu-
ació de transformació, ni el sòl ocupat ni l’edifica-
bilitat materialitzada.

Art. 18. Habitatges en àmbits de transformació
Les operacions que incloguin en el seu àmbit edi-
ficis existents d’habitatge que el Pla Especial proposi 
transformar, hauran de preveure la relocalització dels 
residents. L’edificabilitat necessària per portar a terme 
aquesta podrà imputar-se al coeficient de 2,2 m2 
sostre/m2 sòl.
L’edificabilitat que es podrà destinar a aquests 

efectes, quan els habitatges existents configurin un 
front edificatori dels assenyalats al plànol núm. 3, serà 
la derivada de les condicions d’edificació establertes 
a l’article 9.
La relocalització dels habitatges existents, motivada 
per la seva inclusió en actuacions de transformació o 
de renovació dels fronts edificatoris, es farà en habi-
tatges sotmesos a règim de protecció pública. Podrà 
fer-se en règim d’habitatge lliure, en atenció a les con-
dicions de renda dels ocupants que tinguin dret a la 
relocalització.

Art. 19. Pla Especial d’Infrastructures
1. D’acord amb l’article 65.2 de la Carta de Barce-

lona, s’estableix com a estàndard d’urbanització 
del sector, que formarà part de les càrregues 
urbanístiques del conjunt d’aquest, els següents 
serveis:

 – Pavimentació
 – Enjardinament
 – Xarxa de distribució d’energia elèctrica
 – Xarxa de clavegueram i de col·lectors
 – Xarxa de gas
 – Xarxes i elements fixes per a la recollida de 

brossa
 – Xarxa de fibra òptica
 – Xarxa d’aigua potable
 – Xarxa d’aigua no potable amb aprofitament d’ai-

gües del freàtic, per a rec, incendis i climatització
 – Xarxes de telefonia i telecomunicacions 
 – Galeries locals de serveis o xarxa de canalitza-

cions de titularitat pública
 – Serveis de deixalleria
 – Mobiliari urbà
 – Enllumenat públic
 – Senyalització
2. L’Ajuntament de Barcelona elaborarà un Pla Espe-

cial d’Infrastructures que defineixi i concreti l’es-
tàndard dels serveis urbanístics esmentats i les 
característiques de les altres infrastructures i ser-
veis necessaris, tant pel que fa a les previstes en 
el domini públic, com en les previstes al sòl privat. 
Aquest Pla Especial haurà de tenir en compte els 
següents criteris:

 – Control del nivell de contaminació acústica.
 – Utilització preferent d’energies renovables.
 – Afavoriment del transport públic.
 – Estalvi energètic.
3. El Pla Especial d’Infrastructures definirà els ele-

ments fonamentals de les infrastructures i serveis 
següents:

 a. Infrastructures de mobilitat interna del sector i 
de connexió amb la resta de la ciutat.
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 A preveure en l’espai públic:
 – Sistema viari (calçades, voreres, enjardinament), 

amb les seccions i la resta de característiques que 
es determinin.

 – Infrastructura fixa del sistema de transport públic 
de superfície que es prevegi per al sector.

 – Sistema de gestió del trànsit integrat i intel·ligent 
(sistemes de gestió i suports, pantalles informa-
tives, elements de localització geogràfica).

 – Instal·lacions d’enllumenat.
 – Aparcaments per als diferents tipus de vehicles 

(cotxes, bicicletes, etc.), gestionats de manera in-
tegrada i amb sistemes d’informació.

 – Elements de suport per a altres sistemes de 
transports alternatius (bicicletes, transports elèc-
trics dintre del sector, etc.).

 A preveure en els espais interiors de titularitat pri-
vada de les operacions de transformació:

 – Aparcament de vehicles i del conjunt d’elements 
de transport privat del sector.

 – Sistema de gestió de la descàrrega de merca-
deries en el conjunt del sector (molls per illa, molls 
subterranis, descàrrega centralitzada i distribució 
al detall, etc.).

 b. Infrastructures vinculades al sistema energètic, 
en el disseny de les quals caldrà tenir en compte 
criteris de garantia de subministrament, flexibilitat, 
i sostenibilitat:

 A preveure en l’espai públic:
 – Galeries de serveis o, en el seu cas, xarxa de 

canalitzacions per a la xarxa de subministrament 
elèctric del sector, amb possibilitat d’establir sis-
temes de redundància i d’explotació flexible en 
moments d’introducció de la competència en el 
sector.

 – Xarxa de fred i calor. Sistema de canalitzacions 
d’aigua freda i calenta per tal de centralitzar els 
sistemes d’aire condicionat evitant les instal-
lacions individuals.

 – Xarxa de subministrament de gas.
 A preveure en els espais interiors de titularitat pri-

vada de les operacions de transformació:
 – Estacions transformadores i equipament de la 

xarxa de qualsevol tipus.
 – Elements generadors d’energies renovables 

(solar i fotovoltaica) i dels equipaments necessaris 
per injectar a la xarxa l’energia generada.

 c. Infrastructures de comunicacions. Dissenyades 
tenint en compte l’existència de múltiples opera-
dors amb possibilitats d’oferir serveis en el sector.

 A preveure en l’espai públic:
 – Galeries de serveis i canalitzacions, per tal que 

els operadors que ho desitgin puguin estendre la 
seva pròpia xarxa.

 – Capacitat per a desplegar una xarxa de «fibra 
obscura» amb accés a cada illa a disposició dels 
diferents operadors per tal que puguin oferir lliure-
ment serveis de connexió en el sector.

 A preveure en els espais interiors de titularitat pri-
vada de les operacions de transformació:

 – Espais per a la localització d’equips de teleco-
municacions amb capacitat per a la prestació de 
serveis al conjunt de la illa.

 – Estructura única i centralitzada, per a cada illa, 
de suport de les comunicacions mòbils i via ràdio.

 – Cablejat interior dels edificis i disponibilitat de 
canalitzacions de pas per a les zones comunità-
ries.

d. Infrastructures relatives al sistema hidràulic.
 A preveure en l’espai públic:
 – Xarxa de subministrament d’aigua potable con-

nectada a la xarxa general de la ciutat.
 – Xarxa de subministrament d’aigua no potable 

destinada a usos diferents del consum de boca, 
amb sistemes de captació derivats del freàtic del 
sector.

 – Xarxa de col·lectors de recollida d’aigües resi-
duals i transport al sistema de tractament i depu-
ració

 A preveure en els espais interiors de titularitat pri-
vada de les operacions de transformació:

 – Punts de captació i mesura d’aigua.
 e. Infrastructures vinculades al sistema de reco-

llida selectiva i recuperació de residus.
 A preveure en l’espai públic:
 – Canalitzacions per a la recollida pneumàtica 

d’escombraries.
 – Central(s) de recollida i tractament d’escombra-

ries.
 – Deixalleria(es).
 A preveure en els espais interiors de titularitat pri-

vada de les operacions de transformació:
 – Punts d’accés a la xarxa de recollida pneumà-

tica d’escombraries des dels espais comunitaris 
dels edificis.

 – Molls de recollida específics en cas d’establi-
ments productors de residus.

 f. Usos previstos en el subsòl del sector, tant pel 
que fa al domini públic com al domini privat.

4. Les determinacions del Pla Especial d’Infrastruc-
tures que afectin a espais de titularitat privada 
es concretaran en la constitució de les corres-
ponents servituds en el moment de concedir les 
llicències d’edificació i s’inscriuran en el registre 
de la propietat en el moment de procedir-se a la 
inscripció de les declaracions d’obra nova i dels 
títols constitutius de les comunitats de propietaris.
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Capítol V
Execució del Planejament

Art. 20. Deures en matèria de costos 
d’urbanització

1. Els costos derivats de la dotació d’infrastructures 
del sector, d’acord amb les previsions del plane-
jament, seran a càrrec dels propietaris del sòl, 
sempre que aquest no estigui ocupat per habi-
tatge, sens perjudici de la contribució correspo-
nent quan es desenvolupi el planejament especial 
dels fronts consolidats. Les inversions realitzades 
per l’Administració per a la implantació dels serveis 
i infrastructures en el sector tindran el caràcter de 
despeses avançades en execució del planejament 
i es repercutiran entre els propietaris del sector.

2. Les actuacions aïllades edificatòries hauran de sa-
tisfer també la càrrega d’urbanització que els sigui 
imputable d’acord amb l’estàndard d’urbanització 
expressat.

3. El Pla Especial d’Infrastructures podrà delimitar les 
unitats d’actuació necessàries per garantir la dis-
tribució equitativa de les càrregues d’urbanització, 
i establirà els criteris per a la seva concreció. 
Podrà preveure el pagament dels costos d’urba-
nització mitjançant cessió de sòl o d’aprofitament.

4. El Pla Especial d’Infrastructures preveurà els cor-
responents convenis amb les empreses i entitats 
subministradores i responsables dels serveis als 
efectes de definir les càrregues directament im-
putables als propietaris del sector, per tal d’evitar 
que aquestes hagin de ser anticipades.

Art. 21. Deures dels propietaris en actuacions 
aïllades

1. En les actuacions aïllades els propietaris tindran 
les següents obligacions:

 a. Cessió del sòl destinat a vial que afecti la 
parcel·la.

 b. Costejament de la urbanització.
2. Tenen aquesta consideració les actuacions sobre 

parcel·les concretes que aquestes Normes per-
meten desenvolupar per Pla Especial amb el coe-
ficient d’edificabilitat màxim de 2,2 m2 sostre/m2 
sòl. Quan s’incorporin a les actuacions de trans-
formació per executar l’edificabilitat romanent els 
serà d’aplicació el règim previst a l’article següent.

Art. 22. Deures dels propietaris en actuacions de 
transformació

1. En les actuacions de transformació a desenvo-
lupar per Pla Especial (arts. 10, 16 i 17) els propi-
etaris tindran les següents obligacions:

 a. Cessió del sòl destinat a vial inclòs en l’actu-
ació.

 b. Cessió d’una superfície de sòl equivalent al 10 
per 100 de l’àmbit amb destí a equipament comu-
nitari.

 c. Cessió del sòl resultant d’aplicar un estàndard 
de 31 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre d’ha-
bitatge.

 d. Costejament de la urbanització.
 e. Relocalització dels habitatges a transformar i 

assumpció dels costos derivats de la supressió 
dels usos no admesos i dels usos i activitats que 
han de cessar en l’àmbit de transformació.

 f. Les altres cessions resultants del que preveu 
l’article 16 apartats 4 i 5.

2. Els Plans Especials delimitaran les unitats d’actu-
ació necessàries per a la justa distribució de be-
neficis i càrregues. Aquestes podran ser discontí-
nues.

Art. 23. Pagament de la urbanització
En l’execució del planejament els propietaris d’edificis 
industrials no sotmesos a actuacions de transformació 
podran substituir el pagament de la urbanització de-
rivada de l’execució del Pla Especial d’Infrastructures 
que preveu l’article 19 d’aquestes Normes, per la 
transferència d’aprofitament corresponent a l’apli-
cació del coeficient de 0,2 m2 sostre/m2 sòl sobre la 
parcel·la, al Patrimoni Municipal d’Urbanisme, d’acord 
amb el que preveuen els articles 73.2 y 74 de la Carta 
de Barcelona.

Disposició addicional

1. Els sòls inclosos en les unitats d’actuació 4 i 11 
del Pla Especial de Reforma Interior Diagonal-Po-
blenou, incorporats a aquesta MPGM, tindran les 
condicions d’aprofitament que es defineixen per 
a la subzona 22@, i les actuacions de transfor-
mació, considerant la totalitat de l’illa, amb inde-
pendència de la qualificació atorgada en el PERI.

2. Els Plans Especials de desenvolupament podran 
ajustar les qualificacions definides en la MPGM i 
el PERI Diagonal Poblenou, seguint en el seu cas 
la tramitació específica prevista en l’article 66.5 de 
la Carta de Barcelona, mantenint les superfícies 
globals de sistemes i les obligacions de cessió, 
sens perjudici de les obligacions derivades de la 
present MPGM en matèria d’urbanització i cessió 
addicional d’espais lliures per raó de l’increment 
dels habitatges.

3. L’àmbit corresponent a la unitat d’actuació 11 del 
PERI Diagonal-Poblenou, que té constituïda la 
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seva Junta de Compensació, es defineix com a 
àmbit de transformació que podrà ser promogut 
per iniciativa dels propietaris de l’àmbit. Hauran de 
presentar el Pla Especial corresponent en el termini 
màxim de sis mesos de la vigència de la MPGM. 
Transcorregut aquest termini la iniciativa pública en 
el planejament podrà substituir la privada.

4. Les fitxes normatives annexes concreten les con-
dicions d’aprofitament d’aquests àmbits.

Disposicions transitòries

Primera. Les edificacions i usos  actualment existents 
en sòls qualificats com a 22@, que disposin de llicència 
municipal i que no resultin admesos amb la nova re-
gulació tenen la consideració de disconformes, sens 
perjudici de les determinacions que puguin establir els 
Plans Especials de les actuacions de transformació.
Segona. En tant es mantingui la situació de transitori-
etat, l’autorització de qualsevol dels usos diferents de 
l’industrial requerirà que es justifiqui prèviament que 
no es produeixen situacions d’incompatibilitat en re-
lació a les indústries legalment establertes en el seu 
entorn.
Tercera. El règim dels establiments de concurrència 
pública es definirà en el Pla Especial que s’haurà d’ela-
borar en el termini d’un any en l’àmbit del Districte de 
Sant Martí i que concretarà les condicions d’implan-
tació i limitacions d’aquestes activitats, en especial en 
relació a l’habitatge. En tant no sigui aquest vigent, no 
s’admet la implantació dins l’àmbit definit en el plànol 
annex de cap nou local d’ambientació musical, ni els 
definits com a F en l’Ordenança d’Establiments de 
Concurrència Pública.
El Pla Especial haurà de definir un àmbit de restricció 
de la implantació de noves discoteques, locals d’am-
bientació musical i similars, en la zona on es concen-
tren actualment la majoria d’aquestes activitats. A 
més, concretarà un règim de distàncies entre aquests 
establiments prenent com a referència la distància de 
400 m., per tal de garantir una distribució equilibrada 
de la seva implantació. 
Quarta. Fins que no s’aprovin i publiquin els Plans 
Especials de Reforma Interior de les zones de trans-
formació delimitades, es respectaran els usos i edifi-
cacions existents i s’admetran les obres de consoli-
dació, conservació, reparació i modernització de les 
condicions higièniques i ambientals, i les que tendeixin 
a suprimir o reduir els efectes molestos, nocius, insa-
lubres o perillosos, de les instal·lacions industrials. No 
s’hi autoritzen les noves construccions.
En aquests àmbits podran tramitar-se, independent-
ment, Plans Especials per a la reutilització d’edificis 

industrials consolidats, d’acord amb l’article 10.A.
Quan les edificacions o instal·lacions estiguin situades 
en sòl qualificat de sistema s’admeten les obres an-
teriorment esmentades excepte les de consolidació.
Aquest règim serà d’aplicació en els nous àmbits de 
transformació que es delimitin, sempre que els Plans 
Especials no prevegin, justificadament, una normativa 
transitòria diferent.	(Veure	Fitxes	pags.	165-166)

Annex I: relació d’activitats @ 
De la MPGM per a la renovació de 
les zones industrials del Poblenou 
‑Districte d’activitats 22@BCN‑

Relació d’activitats @

 TIC
* Fabricació d’ordinadors i altres equips informàtics:
 – Fabricació de màquines per al tractament auto-

màtic de dades, inclosos els microordinadors.
 – Fabricació d’unitats perifèriques - impressores, 

terminals, lectors magnètics i òptics, etc.
 – Instal·lació d’ordinadors i equip informàtic.
* Fabricació de consumibles informàtics.
* Fabricació de sistemes de telecomunicacions 

(centrals telefòniques, sistemes de control de la 
xarxa, sistemes de comunicació mòbil, sistemes 
de comunicació via satèl·lit...).

* Fabricació d’equips de telecomunicacions (termi-
nals i aparells).

* Fabricació de cables de telecomunicacions 
(coure, fibra òptica).

* Fabricació de materials electrònics; fabricació 
d’equips i aparell de ràdio, televisió i comunica-
cions.

 – Fabricació de vàlvules, tubs i altres components 
electrònics.

 – Fabricació de transmissors de radiodifusió i te-
levisió, i aparells per a la radiotelefonia i radiotele-
grafia amb fils.

 – Fabricació d’aparells de recepció, enregistra-
ment i reproducció de so i imatge.

* Reproducció de suports enregistrats:
 – Reproducció de suports de so enregistrats - 

discs, discs compactes, etc.
 – Reproducció de suports de vídeo enregistrats - 

discs, discs compactes, films, DVD, etc.
 – Reproducció de suports d’informàtica enregis-

trats - programes i dades informàtiques.
* Desenvolupament, producció, subministrament i 

documentació de programes informàtics.
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Fitxes Normatives de la Disposició Addicional

Unitat d’Actuació UA‑4

Superfície total UA: ........................51.921 m2.

Qualificació del sòl:

22@ ...............................................18.216 m2.

7b .................................................. 5.745 m2.

7@ ...................................................7.669 m2.

6b ...................................................5.760 m2.

5  ..................................................14.531 m2.

Superfície de sòl als efectes d’aplicació dels coeficients nets (art. 16.4): ............... 37.390 m2. 

Sostre edificable, per aplicació dels coeficients nets (art. 16.4):

 Coef. net 2,20 m2 sostre/m2 sòl: ..................... 82.258 m2 sostre Usos article 6.

 Coef. net complementari 

 0,50 m2 sostre/m2 sòl: .................................... 18.695 m2 sostre Exclusivament activitats @

 Coef. net complementari addicional 

 0,30 m2 sostre/m2 sòl:  ................................... 11.217 m2 sostre  Obligatori, destinat exclusivament 

a habitatge sotmès a algun règim 

de protecció pública, de titularitat 

municipal.

 

Increment coef. addicional 

 0,20 m2/m2 sostre: ............................................ 7.478 m2 sostre Obligatori, destinat a habitatge 

sotmès a algun règim de protecció 

pública, a aparcament o serveis 

tècnics, de titularitat municipal.

Sostre màxim edificable: ........................................ 119.648 m2 sostre

      

Deures dels propietaris:

      

1. Sòls de cessió obligatòria i gratuïta:

 – Vials: .......................................................................14.531 m2.

 – Zones verdes: ............................................................5.760 m2.

 – Equipaments: ............................................................3.414 m2.

 – Estàndard d’espais lliures 

 i equipaments vinculat a l’habitatge: .......................... 31 m2/hab.

2. Altres cessions resultants de l’article 16 apartats 4 i 5.

3. Costejament de la urbanització: cost estimat: 450 milions ptes.

4.  Relocalització dels habitatges a transformar i assumpció dels costos derivats de la supressió dels usos i 

activitats que han de cessar en l’àmbit de la  transformació.

Desenvolupament: En el marc del Pla especial de l’actuació de transformació “Campus Audiovisual”
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Unitat d’Actuació UA‑11

Superfície total UA: ........................46.485 m2.

Qualificació del sòl:

22@ ...............................................13.698 m2.

13d ....................................................698 m2.

7b ...................................................4.471 m2.

6b ...................................................5.999 m2.

5....................................................21.619 m2.

Superfície de sòl als efectes d’aplicació dels 

c o -

e -

f i -

c i -

ents nets (art. 16.4): .......................24.168 m2.

Sostre edificable, per aplicació dels coeficients nets (art. 16.4):

 Coef. net 2,20 m2 sostre/m2 sòl: ..................... 53.169 m2 sostre Usos article 6.

 Coef. net complementari 

 0,50 m2 sostre/m2 sòl: .................................... 12.084 m2 sostre Exclusivament activitats @

 Coef. net complementari

 

addicional 0,30 m2 sostre/m2 sòl: 

7.250 m2 sostre Obligatori, 

destinat exclusivament a habitatge 

sotmès a algun règim de protecció 

pública, de titularitat municipal

Sostre sòl 13d: .......................................................... 4.188 m2 sostre

Sostre màxim edificable: .......................................... 76.691 m2 sostre

Deures dels propietaris:

1. Sòls de cessió obligatòria i gratuïta:

 – Vials: .......................................................................21.619 m2.

 – Zones verdes: ............................................................5.999 m2.

 – Equipaments: ............................................................4.471 m2.

 – Estàndard d’espais lliures

 i equipaments vinculat a l’habitatge: .......................... 31 m2/hab.

2. Altres cessions resultants de l’article 16 apartats 4 i 5.

3. Costejament de la urbanització: cost estimat: 440 milions ptes.

4. Relocalització dels habitatges a transformar i assumpció dels costos derivats de la supressió dels usos i 

activitats que han de cessar en l’àmbit de la transformació.

Desenvolupament: Pla Especial

Barcelona



167

 – Producció de software estàndard - sistemes 
operatius, programes d’aplicació.

 – Producció de software avançat: relacionat amb 
la gestió del coneixement, la explotació i emma-
gatzematge de dades i les xarxes neurals.

 – Producció software específic per a la xarxa -In-
tranet/Internet/Extranet-, desenvolupament d’apli-
cacions de comerç electrònic, seguretat i certifi-
cació, serveis financers.

 – Producció de software específic i per a aplica-
cions concretes.

* Producció de software de gestió, control i intel-
ligència de xarxes de telecomunicacions.

* Radiodifusió i telecomunicacions:
 – Activitats de ràdio: Producció i/o difusió de pro-

grames.
 – Producció, distribució i/o emissió de programes 

de televisió.
 – Empreses de telecomunicacions per cable i ra-

diofòniques. La transmissió de so, imatges, dades 
o altra informació per mitjà de cable i ones, per 
repetidor o via satèl·lit:

 – La comunicació per mitjà de telèfons, telègrafs i 
tèlex.

 – La transmissió de programes de ràdio i tele-
visió.

 – Els serveis de telefonia de valor afegit: audiotex, 
etc..

 – Manteniment de les xarxes.
* Desenvolupament de la transmissió per cable.
* Sector Internet:
 – Connexió a la xarxa.
 – Allotjament de webs.
 – Desenvolupament de webs.
 – Promoció i marketing de webs
 – Publicitat a  la xarxa.
 – Comerç electrònic.
 – Altres serveis relacionats amb la xarxa.
*    Sector multimèdia:
 – Televisió interactiva.
 – Off-line: Cd-Rom, DVD, trucatge de fotografia o 

pel·lícules, realitat virtual.
* Sector editorial publicacions en paper (Edició de 

diaris, revistes).
* Sector audiovisual.
 
 SERVEIS
* Processament de dades:
 – Procés i tractament de dades subministrades 

pel client.
 – Procés complet de dades.
 – Serveis d’entrada de dades, enregistrament, 

lectura òptica, etc.

 – Gestió i utilització d’instal·lacions de procés de 
dades. 

* Activitats relacionades amb el correu electrònic.
* Activitats relacionades amb bases de dades:
 – Creació de bases de dades.
 – Emmagatzematge de dades: elaboració d’un 

model de registre informàtic.
 – Serveis de consulta de les bases de dades.
* Prestació de serveis de valor afegit (correu elec-

trònic, bescanvi electrònic de dades, EDI transfe-
rència electrònica de fons EFT- videoconferència).

* Subministrament digital de bens i serveis digitalit-
zats.

* Manteniment i reparació d’equips informàtics: 
prestació de serveis tècnics -hotlines (línia directa), 
suport, manteniment, outsourcing, serveis post-
venda.

* Altres serveis de telecomunicacions: totes aquelles 
activitats relacionades amb la telefonia mòbil, les 
comunicacions per satèl·lit i les seves aplicacions 
a d’altres sectors com el transport i la distribució.

* Serveis per la creació de noves empreses:
 – Avaluació de projectes. Estudis de vialitat.
 – Cursos sobre gestió d’empreses.
 – Assistència tècnics (adquisició de tecnologia, 

informació tècnica).
 – Assistència financera (ajudes per als nous em-

presaris. «seed capital» o «pre-venture capital»).
 – Incubadores o «Bussiness Innovation Centres».
 – Parcs científics o tecnològics.
* Aquelles altres activitats terciàries basades en el 

coneixement i que millorin la competitivitat, se-
gons Tableau de bord de l’OCDE, de la Science, 
de la Technologies et de l’Industrie 1999: «Me-
surer les économies fondées sur le savoir» París 
1999, pag. 18, i en especial:

 – Àrea tecnològica:
 – Centres de demostració de noves tecnologies 

(TIC, CAD-CAM, robòtica).
 – Bancs de dades d’informació tecnològica.
 – Laboratori d’assaigs.
 – Centres de normes tècniques.
 – Centres de disseny.
 – Assessorament tecnològic (auditoria tecnològica).
 – Transferència de tecnologia, recerca d’empreses 

estrangeres per establir aliances.

 – Àrea comercial:
 – Exportació.
 – Publicitat.
 – Marketing.
 – Recerca de distribuïdors a l’estranger.

Barcelona



168

 – Àrea financera:
 – Auditoria, comptabilitat, leassing, factoring.
 – Capital de risc. 
 – Assessorament fiscal.

 – Àrea administrativa:
 – Serveis jurídics.
 – Telecomunicacions.
 – Serveis informàtics.
 – Serveis de traducció.

 – Àrea de personal:
 – Cursos de formació tècnica en general.

 CENTRES DE SABER
* Centres de formació superior (formació professi-

onal, acadèmies, ...).
* Universitats i centres de formació continuada.
* Centres d’investigació (R+D, públics o privats).
* Equipaments culturals (museus, biblioteques...).
* Associacions professionals.
* Centres d’informació, documentació i assessora-

ment.
* Editorials i empreses de creació audiovisual.
* Empreses usuàries intensives de coneixement.
* Activitats artístiques o de gestió cultural.
** Es tindran especialment en consideració les rela-

cions d’activitats vinculades amb les tecnologies 
de la informació i les comunicacions elaborades 
pel Ministeri d’Indústria.

•	 Modificació puntual de les Normes ur-
banístiques del Pla General Metropolità 
per a l’adequació del règim urbanístic del 
conjunt especial de l’Eixample, creació de 
la qualificació 13 Eixample, a Barcelona. 
Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona de 12 de de-
sembre del 2000 (DOGC núm. 3316 de 30/01/2001), 
amb la prescripció que s’incorpora d’ofici i amb la 
correcció de les errades materials observades en la 
disposició final del document:

Mitjançant el Pla especial previst a l’article 6 de la 
Normativa, es regularà, d’acord amb l’article 73 de la 
Carta Municipal, la transferència del sostre edificable i 
en aquest instrument de planejament s’haurà de jus-
tificar l’origen i, per tant, la procedència del mateix, 
l’equivalència entre els aprofitaments i el control del 
procediment de la transferència. En tot cas, la trans-
ferència resta limitada al que preveu l’article 11 de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

La derogació de l’apartat 3 de l’article 2 del text refós 
de la Modificació de l’ordenança de rehabilitació i mi-
llora de l’Eixample, aprovat per acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, de 14 de desembre de 
1994, s’ha d’entendre referida a l’apartat 3 de l’article 
21. 
La derogació s’ha de fer extensiva a la Disposició 
Transitòria 2 del text refós esmentat.

Modificació del Pla General 
Metropolità per a la creació de la 
qualificació 13 Eixample

Capítol I

Art. 1. Definició i àmbit d’aplicació de la 
qualificació 13 Eixample (13E)

1. La qualificació 13 Eixample (clau 13E) substitueix 
la qualificació de Zona de densificació urbana 
(clau 13) en l’àmbit delimitat per l’avinguda de la 
Diagonal, passeig de Gràcia, carrer de Còrsega, 
carrer de Bailèn, Travessera de Gràcia, carrer de 
Cartagena, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 
passeig de Maragall, carrer de Còrsega, carrer 
de la Independència, carrer de València, carrer 
de La Corunya, carrer del Consell de Cent, carrer 
de Castillejos, carretera de Ribes, passeig de 
Carles I, passeig de Pujadas, passeig de Lluís 
Companys, carrer de Trafalgar, plaça Urquinaona, 
carrer de Fontanella, plaça de Catalunya, carrer 
de Pelai, plaça de la Universitat, ronda de Sant 
Antoni, ronda de Sant Pau, avinguda del Paral·lel, 
carrer de Tarragona i avinguda de Josep Tarrade-
llas.

2. La zona 13 Eixample (clau 13E) es defineix com 
una subzona de la Zona de densificació urbana 
(clau 13) i es regula pel què disposen les normes 
establertes específicament per a aquesta zona 
13E i, en tot allò no previst, per l’Ordenança de 
rehabilitació i millora de l’Eixample de Barcelona i 
per les Normes Urbanístiques del PGM aplicables 
a la Zones de densificació urbana intensiva.

Art. 2. Delimitació i règim dels espais centrals 
de l’interior d’illa.

1. Constitueixen l’espai central dels interiors d’illa les 
parts de les finques situades a una distància de 
les alineacions de vial superior a una vegada i mitja 
la profunditat edificable.

2. En aquelles illes on la profunditat edificable resul-
tant de l’aplicació de l’article 242 de les Normes 
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Urbanístiques del Pla General Metropolità sigui 
igual o superior a 20 m., i no tinguin passatges, 
l’espai central de l’interior d’illa, delimitat d’acord 
amb l’apartat anterior, no és edificable i ha de ser 
destinat a espai enjardinat de titularitat privada. 
Els terrenys i edificacions situats en l’espai cen-
tral de l’interior d’illa qualificats com a sistemes o 
equipaments comunitaris mantenen el seu règim 
específic previst a les Normes Urbanístiques i, per 
tant, no se’ls aplica el règim dels espais centrals 
de l’interior d’illa d’aquesta Zona 13E.

3. L’espai central de l’interior d’illa s’haurà d’adequar 
al règim previst en l’apartat anterior sempre que 
es realitzin intervencions globals en el conjunt de 
l’edificació principal que comportin:

 a. Increment de volum o sostre. Tanmateix, s’ex-
clouen de l’aplicació d’aquest precepte aquells 
increments que tinguin per objecte únicament la 
instal·lació dels elements tècnics dels serveis co-
muns.

 b. Increment del nombre de departaments o uni-
tats funcionals anteriorment existents.

 c. Redistribució general d’espais.
 d. Canvi d’ús de l’edifici.
 e. Substitució de l’edifici, encara que es mantingui 

la façana o algun altre element estructural.
 L’execució simultània o successiva d’altres obres 

de reforma o rehabilitació de grau alt que tinguin 
un cost igual o superior al 50 per 100 del valor 
d’una construcció de nova planta de característi-
ques similars i amb la mateixa superfície que l’edi-
ficació existent, en edificis que tenen un sostre o 
volum superior al que autoritzaria en cas de nova 
construcció comportarà, així mateix, l’obligació 
d’adequar l’espai central de l’interior d’illa al règim 
previst a l’apartat 2.

4. S’exceptuen de l’obligació d’ajustar-se a l’orde-
nació dels espais centrals de l’interior d’illa de la 
Zona 13E aquelles edificacions catalogades in-
dividualment que es trobin construïdes dintre de 
l’espai lliure d’interior d’illa, sempre que la part que 
ocupa aquest espai reuneixi els valors que mo-
tiven la catalogació.

Art. 3. Règim transitori
1. Les construccions i activitats existents que ocupen 

totalment o parcialment l’espai central de l’interior 
d’illa es consideren en situació de disconformitat 
amb l’ordenació.

2. No es podran autoritzar en cap cas augments de 
volum, ni instal·lacions, badalots o altres elements 
similars.

Capítol II

Art. 4. Actuacions per a la creació d’espais 
lliures interiors d’illa de titularitat pública

1. En l’àmbit objecte de la present MPGM, es po-
dran promoure Plans Especials de Reforma Inte-
rior, amb la finalitat de possibilitar la creació d’es-
pais lliures interiors d’illa enjardinats de titularitat i 
destí públic. Aquests Plans Especials podran, a 
més, incloure qualsevol dels objectius previstos a 
l’article 324 de les Normes Urbanístiques o dels 
establerts per a aquests tipus d’instruments de 
planejament per la legislació urbanística.

2. Els indicats Plans tindran com a àmbit de refe-
rència mínim l’illa, si bé d’acord amb les preexis-
tències, característiques concretes i funcionalitat 
de l’actuació a desenvolupar, es podran delimitar 
àmbits d’actuació de superfície inferior, deguda-
ment justificats.

3. Els Plans Especials de Reforma Interior podran 
ésser d’iniciativa pública o privada. En aquest últim 
supòsit, serà necessari que el Pla Especial de Re-
forma Interior prevegi els mecanismes de gestió 
que garanteixin la cessió gratuïta a l’Ajuntament 
de l’espai lliure interior d’illa i els seus accessos.

Art. 5. Delimitació i qualificació pels Plans 
Especials de Reforma Interior de l’espai 
lliure interior d’illa

1. Els Plans Especials de Reforma Interior delimitaran 
l’espai lliure interior de l’illa i els seus accessos, 
que seran de titularitat pública. L’espai lliure inte-
rior d’illa podrà abastar un àmbit inferior o superior 
al previst a l’article 2 de la present MPGM, d’acord 
amb les característiques i viabilitat d’execució de 
l’actuació.

2. Els espais lliures interiors d’illa que es delimitin pels 
Plans Especials de Reforma Interior es qualificaran 
com a sistema local d’espais lliures d’interior d’illa 
a l’Eixample (6E). Aquesta qualificació també s’es-
tendrà als accessos necessaris per a accedir-hi, 
si bé amb les peculiaritats que deriven de la seva 
funcionalitat específica. Els sistemes 6E es regiran 
per les disposicions d’aquestes Normes i, en tot 
allò que no estigui previst, se’ls aplicarà la regu-
lació establerta per als sistemes locals d’espais 
lliures, jardí urbà (6).

3. A l’espai interior d’illa només es permetran els 
usos públics i col·lectius que estiguin específica-
ment previstos als Plans Especials de Reforma In-
terior i siguin compatibles amb el seu destí d’espai 
lliure, sens perjudici d’allò que estableix l’article 7 
d’aquestes Normes.
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Art. 6. Execució dels Plans Especials de 
Reforma Interior

1. Els Plans Especials de Reforma Interior concre-
taran els instruments de gestió que permetin l’ob-
tenció, per part de l’Ajuntament, dels espais lliures 
d’interior d’illa i de sòl necessari per a garantir 
l’accés.

2. Per tal de facilitar la gestió urbanística, els Plans 
Especials de Reforma Interior podran preveure la 
cessió gratuïta dels espais lliures interior d’illa, mit-
jançant qualsevol dels instruments establerts a la 
legislació urbanística per a garantir la distribució 
dels beneficis i càrregues derivats del planejament 
i, en particular, la reparcel·lació discontínua de 
parcel·les urbanes, en els termes que preveu l’ar-
ticle 73 de la Carta Municipal de Barcelona.

3. En els supòsits en què, en delimitar l’espai lliure 
interior d’illa, resulti afectat sòl al qual el planeja-
ment urbanístic atribueixi aprofitament urbanístic, 
l’obtenció del sòl per part de l’Administració com-
portarà la transferència de l’aprofitament corres-
ponent al Patrimoni Municipal d’Urbanisme, se-
gons estableix l’article 74.1 de la Carta Municipal 
de Barcelona. En aquests casos, el Pla Especial 
de Reforma Interior podrà establir una nova ubi-
cació d’aquest aprofitament.

Art. 7. Règim urbanístic del subsòl dels espais 
lliures interiors d’illa.

1. Els Plans Especials de Reforma Interior concre-
taran els usos admesos en el subsòl de l’espai 
lliure interior d’illa. A aquests efectes, es podrà 
preveure, a més de l’ús d’aparcament, els usos 
propis de les zones de densificació urbana que 
siguin adequats al subsòl  i a l’entorn. En cap cas 
s’admetran en el subsòl els usos residencials.

2. Els usos autoritzats en el subsòl es regiran per les 
condicions urbanístiques que determini el Pla Es-
pecial de Reforma Interior i, en allò que no estigui 
expressament previst, pel Capítol 3r del Títol IV de 
les Normes urbanístiques del PGM.

3. D’acord amb allò que estableixin els Plans Espe-
cials de Reforma Interior, els usos del subsòl po-
dran tenir la consideració d’aprofitament lucratiu 
de titularitat privada, als efectes de la distribució 
dels beneficis i càrregues derivats del planeja-
ment.

4. Els usos previstos en el subsòl hauran de per-
metre l’enjardinament de l’espai lliure interior d’illa.

Disposició Final.
Queden derogats els apartats 2, 3 i 4 de l’article 
20.2.a.; els apartats A, B, C, D, i E de l’article 20.2.e.; 

l’apartat 3 de l’article 2, així com la Disposició Addici-
onal i la Disposició Transitòria Primera del Text Refós 
de la Modificació de l’Ordenança de rehabilitació i mi-
llora de l’Eixample, aprovat per acord de la Comissió 
d’Urbanisme de 14 de desembre de 1994.
L’Ajuntament aprovarà en el termini de sis mesos el 
Text Refós de l’Ordenança de Rehabilitació i Millora 
de l’Eixample.

• Modificació del PGM per a la definició 
dels nous equipaments residencials, ha-
bitatge per a joves, a Barcelona. Aprovada 
definitivament per Acord de la Subcomissió d’Urba-
nisme del municipi de Barcelona de 5 de juny de 2001 
(DOGC núm. 3460 de 27/08/01)

s’acorda:
1. Aprovar definitivament la modificació del PGM 

per a la definició dels nous equipaments resi‑
dencials, habitatges per a joves, de Barcelona, 
pel que fa a la creació de la nova qualificació 
de zona de dotació d’habitatges per a joves, 
clau 10 hj, i les disposicions normatives regu‑
ladores, amb la incorporació d’ofici de les pres-
cripcions següents:

 – La nova qualificació de dotació d’habitatge per 
a joves (clau 10 hj) s’integra com un ús dotaci-
onal dins del concepte de sistemes del PGM, si 
bé diferenciat del d’equipaments, amb règim propi 
definit, en terrenys de domini públic. En conse-
qüència, el sistema i la qualificació que la identifica 
s’estructurarà amb el seu articulat propi amb la 
modificació de la numeració dels articles de la nor-
mativa que s’entendran correlativament a partir de 
l’article primer que es correspon amb l’article 385 
del document tramès.

 – S’exclou de l’actual article 388.2.1.a. la possibi-
litat d’incorporar una opció de compra sobre els 
terrenys i edificacions a favor dels antics propie-
taris, a exercir una vegada produïda la reversió, 
en el termini i les condicions estipulades en el plec 
de condicions. Se suprimeix, en conseqüència, el 
paràgraf final d’aquest article des de on diu “així 
mateix” fins al final.

 – Se suprimeix de l’actual article 388 la totalitat de 
l’apartat 2.1.b. en tant que només s’admet la nova 
qualificació en terrenys de domini públic.

 – Se suprimeix el contingut de la totalitat de l’ac-
tual disposició transitòria catorzena en tant que la 
modificació només opera en terrenys que ja dis-
posen de la qualificació d’equipament.

 – Se suprimeix el contingut de la totalitat de l’ac-
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tual disposició addicional quarta, en tant que la 
modificació ha de referir-se a àmbits concrets 
amb una clara identificació del nombre d’habi-
tatges en desenvolupament d’un programa en no 
resultar possible la incorporació de la qualificació 
10hj en el desenvolupament de la qualificació 7a. 
de manera genèrica.

 – En la part normativa d’aplicació genèrica a la 
qualificació 10hj, qualsevol que sigui la fase de 
tramitació que es plantegi, s’inclouen les rectifica-
cions següents:

	 a.	 En el desenvolupament de les qualificacions 
10hj que requereixen pla especial, aquest es refe-
rirà necessàriament al conjunt de l’àmbit qualificat 
d’equipament.

	 b.	 Els usos complementaris i dotacionals ad-
mesos en el règim d’usos previst, en tant que 
complementaris, resten subjectes al mateix règim 
de concessió i dret de superfície que els d’habi-
tatge per a joves.

	 c.	Els habitatges per a joves han de complir les 
condicions mínimes d’habitabilitat que resulten de 
les ordenances d’edificació i disposicions legals 
vigents en matèria d’habitatge d’aplicació simul-
tània.

2. Aprovar definitivament les modificacions de la 
qualificació d’habitatges per a joves, clau 10hj, 
de Barcelona, pel que fa als emplaçaments pro-
posats, a excepció del districte III Sants-Montjuïc, 
can Batlló, i districte VIII Nou Barris, passeig Ur-
rutia, i incorporar d’ofici les prescripcions se-
güents:

• Districte I Ciutat Vella
 Jaume Giralt‑Montanyans
 És executiva i no li resultaria d’aplicació la dispo-

sició transitòria 14a, en tant s’ha aprovat la modifi-
cació del Pla especial de reforma interior del sector 
oriental del centre històric per la Subcomissió de 
Barcelona el 15 de maig de 2001, les determina-
cions del qual, respecte a condicions d’edificació 
i edificacions catalogades, s’hauran de respectar 
en el pla especial que la haurà de desenvolupar.

• Districte II Eixample
 Londres‑Villarroel
 Es manté també l’ús escolar esportiu tal com re-

sulta del planejament vigent.

• Districte III Sants‑Montjuïc
 Plaça Cerdà
 L’edifici no pot ultrapassar l’alçada de B+7PP del 

bloc lineal de la pròpia illa.

• Districte IV Les Corts
 Joaquim Albarran
 L’edificabilitat de la parcel·la es mantindrà en els 

2.800 m2 de l’aprovació inicial, més coherent amb 
la que correspon als equipaments privats confron-
tats, i s’aplicaran les condicions d’edificació se-
gons el tipus d’ordenació en edificació aïllada.

• Districte VIII Nou Barris
 Pintor Alsamora
 Les condicions i l’edifici es reajusten per tal que, 

tot mantenint l’equipament esportiu, atès l’ample 
del carrer de la Selva de 8 m i l’edificació que hi 
afronta, l’edificació, mitjançant desenvolupament 
per pla especial, respecti les determinacions 
quant a distàncies legals que corresponen al tipus 
d’ordenació segons volumetria específica.

• Districte IX Sant Andreu
 Garcilaso
 El planejament és ja vigent, pel que no li resulta 

d’aplicació la disposició transitòria 14a suprimida.

Normativa:

Art. 1. Definició
1. Es qualifica com a dotació d’habitatges per a 

joves, clau 10hj el sòl urbà del municipi de Barce-
lona que es destina a la construcció d’habitatges 
en règim de lloguer assequible destinat expressa-
ment a la gent jove, per facilitar a aquest col·lectiu 
l’accés a l’habitatge dins la ciutat.

2. La nova qualificació de dotació per a joves (clau 
10hj) s’integra com un ús dotacional dins el con-
cepte de sistemes del Pla General Metropolità, si 
bé diferenciat del d’equipaments, amb el règim 
propi definit, en terrenys de domini públic.

3. Els sòls que s’afecten a aquest destí són els que 
consten a les fitxes urbanístiques d’aquesta Modifi-
cació de PGM. Aquestes fitxes tenen caràcter nor-
matiu. Incorporen les qualificacions proposades, 
les condicions d’ordenació i les de desenvolupa-
ment i gestió de cadascun dels àmbits d’actuació.

Art. 2.  Destí de les dotacions d’habitatges per a 
joves

1. Els sòls qualificats de dotació d’habitatges per a 
joves es destinaran a la construcció d’habitatges 
en les condicions establertes a l’article 4.  Els usos 
dotacionals definits a l’article 212 de les Normes 
Urbanístiques del PGM, compatibles amb l’habi-
tatge, s’admeten com a ús no principal.

2. En planta baixa s’admeten també els serveis 
complementaris de l’habitatge, i l’ús comercial en 
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establiments de superfície màxima de venda de 
1.300 m2, corresponent al petit comerç d’acord 
amb la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equi-
paments comercials.

3. La mutació del destí del sòl, del de dotació d’ha-
bitatges per a joves, clau 10hj, a un altre ús do-
tacional dels previstos a l’article 212 de les N.U. 
requerirà la seva nova afectació a equipament co-
munitari, clau 7b, mitjançant un Pla Especial.

4. Els usos complementaris i dotacionals, admesos 
en el règim d’usos previst, en tant que comple-
mentaris, resten subjectes al mateix règim de con-
cessió i de dret de superfície que els d’habitatges 
per a joves.

Art. 3.  Condicions d’edificació.
1. L’edificació en els sòls qualificats de dotació 

d’habitatges per a joves s’ajustarà al tipus d’or-
denació, intensitat edificatòria i condicions d’edi-
ficació, definits a la fitxa urbanística de cadascun 
dels sòls amb aquesta qualificació, d’acord amb 
les condicions de l’entorn.

2. L’edificació podrà desenvolupar-se per llicència 
directa, en les condicions establertes a l’apartat 
anterior, llevat que les fitxes normatives disposin 
la redacció prèvia d’un pla especial o d’un estudi 
de detall. En el desenvolupament de les qualifica-
cions 10hj que requereixen pla especial, aquest 
es referirà necessàriament al conjunt de l’àmbit 
qualificat d’equipament. 

3. La modificació de les condicions d’edificació de-
finides en les fitxes normatives requerirà la trami-
tació d’un estudi de detall o d’un pla especial.

4. Per tot allò no regulat expressament en aquesta 
Normativa regeixen les disposicions de les N.U. 
per al tipus d’ordenació assignat al corresponent 
sòl.

5. Els edificis d’habitatges per a joves hauran de 
complir les condicions mínimes d’habitabilitat del 
Decret 28/1999, de 9 de febrer, i les Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació, d’aplicació simul-
tània.

Art. 4.  Desenvolupament i gestió dels sòls clau 
10hj

1. Els habitatges es promouran en règim de lloguer 
i en les condicions que permetin acollir-se a les 
mesures de finançament d’actuacions prote-
gides en matèria d’habitatge (establertes al De-
cret 201/1998, de 30 de juliol, pel qual s’esta-
bleixen els ajuts públics en matèria d’habitatge a 
càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula 
la gestió dels ajuts previstos en el Reial Decret 

1186/1998, de 12 de juny, per al període 1998-
2001, i els que en el seu cas els desenvolupin o 
substitueixin).

2. El desenvolupament i gestió de les dotacions 
d’habitatges per a joves s’acollirà a algun dels se-
güents règims:

 2.1. En els sòls de titularitat pública municipal, la 
construcció dels habitatges i la seva gestió, podrà 
realitzar-se per l’Ajuntament directament, amb con-
veni amb una altra Administració o bé amb partici-
pació de la iniciativa privada, mitjançant l’atorgament 
d’un dret de superfície o concessió administrativa.

 2.2. Els sòls qualificats com equipament comuni-
tària, claus 7a, 7b o 17-7, o amb un altra qualifi-
cació de sòl dotacional edificable, de titularitat pri-
vada, que es qualifiquin de dotació d’habitatge per 
a joves (clau 10hj), es desenvoluparan mitjançant 
un Pla Especial integral que definirà les condicions 
d’edificació, el programa funcional detallat de l’ac-
tuació i els usos complementaris que s’admetin, 
així com els terminis d’edificació i posta en funci-
onament de la dotació d’habitatges per a joves. 
Aquest Pla Especial haurà de redactar-se en un 
termini no superior a quatre mesos de l’entrada en 
vigor de la Modificació del PGM.

 2.2.1. El Pla Especial s’haurà d’ajustar a la següent 
fórmula de gestió:

 Cessió, lliure de càrregues i gravàmens, del sòl 
que es proposi qualificar de dotació d’habitatge 
per a joves (clau 10hj) i dels terrenys afectats a sis-
temes inclosos en l’actuació.

 L’Ajuntament atorgarà un dret de superfície, per un 
termini màxim de 50 anys, als titulars que cedeixin 
el sòl o a qui aquests designin, per a la construcció 
i explotació de la dotació d’habitatge per a joves. 
En aquest cas, la contraprestació quedarà com-
pensada per la constitució d’aquest dret de super-
fície o concessió.

 Els Plecs de condicions recolliran obligatòriament 
que, una vegada transcorregut el termini, es pro-
duirà la reversió de l’edificació i de les instal·lacions 
en bon estat de funcionament a l’Ajuntament, 
lliures de càrregues i gravàmens, sense dret a cap 
indemnització.

 2.2.2. L’incompliment de les obligacions relatives 
al termini de presentació del Pla Especial o altres 
condicions establertes en aquest, per  causes no 
imputables a l’Administració, habilitarà l’Ajunta-
ment a procedir a la mutació del destí del sòl a un 
altre ús dotacional, d’acord amb l’apartat 3 de l’ar-
ticle 2 o, en el seu cas, a l’expropiació d’aquests.

 Un cop atorgat el dret de superfície, l’incompli-
ment de les condicions establertes en el correspo-
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nent Plec es regiran pel que aquest disposi.
 2.3. L’Ajuntament podrà establir convenis amb al-

tres Administracions Públiques, o entitats depen-
dents d’elles, per tal de desenvolupar en sòls de 
que siguin titulars, dotacions d’habitatges per a 
joves.

Art. 5.  Legitimació expropiatòria
 La qualificació amb clau 10hj legitima l’expropi-

ació dels sòls qualificats amb aquest destí, sense 
perjudici del que es preveu en l’apartat 2.2.2 de 
l’article anterior.

 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Les dotacions d’ha-
bitatges per a joves previstes per aquesta Modifi-
cació en sòls inclosos en àmbits de gestió no exe-
cutats en el moment que es produeixi l’aprovació 
definitiva de la present Modificació, mantindran 
l’afectació a l’ús públic prevista pel planejament 
anterior i es desenvoluparan d’acord amb el sis-
tema d’actuació previst en aquell. L’Ajuntament 
podrà, però, anticipar l’execució d’aquestes dota-
cions, adquirint els sòls per expropiació, d’acord 
amb l’article 5, i subrogant-se en la posició dels 
anteriors propietaris, en l’instrument de distribució 
de beneficis i càrregues.

 DISPOSICIÓ ADDICIONAL El planejament podrà 
preveure la incorporació de nous sòls a la qualifi-
cació de dotació d’habitatges per a joves, en el 
marc del programa d’habitatges definit al capítol 
5 de la Memòria d’aquesta Modificació. La mate-
rialització de la qualificació clau 10hj en aquests 
sòls requerirà la tramitació de la corresponent 
modificació de PGM. En el cas d’incorporar sòls 
qualificats anteriorment d’equipament comunitari, 
la MPGM haurà de justificar que no es compro-
meten les reserves d’equipament de la ciutat, mit-
jançant la incorporació d’un estudi de la incidència 
de la proposta en relació al balanç del sòl d’equi-
pament que consta en el capítol 8 de la Memòria 
d’aquesta modificació. 

• Modificació del PGM per a la protecció 
del patrimoni arquitectònic de Barcelona. 
Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió 
d’Urbanisme del Municipi de Barcelona de 26 de no-
vembre de 2001 (DOGC núm. 3531 de 11/12/01), 
llevat de les unitats V-92, VII-113 (pel que fa a l’àrea 
que es pretén requalificar amb la clau 5b. i la III-1000), 
amb la següent prescripció d’ofici:

 – S’incorpora en la regulació dels equipaments 
protegits situats en les unitats en què es preveu 

la substitució total o parcial de la qualificació de 
zona verda, clau 6, o forestal, clau 27, una clàu-
sula, d’acord amb la qual aquestes edificacions, 
en cas de pèrdua de la seva condició d’equipa-
ment, recuperaran la situació urbanística anterior.

Normes

TÍTOL V
REGLAMENTACIÓ DE LA 
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL

Capítol I 
Determinacions específiques per 
als sòls i edificis inclosos dins la 
protecció del patrimoni cultural

Art. 379.  Plans especials de protecció del 
patrimoni cultural.

En desenvolupament dels articles 20 i 75 d’aquestes 
normes, i d’acord al que preveu la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del Patrimoni Cultural Català, es redac-
taran plans especials de protecció per a la concreció 
de la regulació en immobles i conjunts protegits.

Art. 380. Identificació.
Els plans especials de protecció especifiquen inequ-
ívocament les peces que individualment són objecte 
de protecció afegint la identificació (p) a la clau urba-
nística corresponent.

Art. 381.  Règim jurídic de les edificacions 
afectades per sistemes.

a. Els Plans Especials de protecció no alteraran les 
limitacions o afectacions d’ús i destí públic i la de-
claració d’utilitat pública o interès social a efectes 
expropiatoris, que resulti de la qualificació pel 
planejament. Les obres admissibles en aquests 
casos són les que es permeten en els edificis dis-
conformes.

b. Les afectacions derivades d’ampliacions de vials 
d’edificis protegits de nivell A, B o C, previstes en 
el planejament general o en el de desenvolupa-
ment, no comportaran cap limitació que no derivi 
del pla especial, per als propietaris en l’exercici del 
dret d’ús i edificació i de compliment del deure 
de conservació, mentre no se substitueixi legíti-
mament un edifici protegit. En tots aquests casos, 
és d’aplicació el règim jurídic de les edificacions 
disconformes i no el de fora d’ordenació.
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Art. 382. Determinacions urbanístiques 
específiques dels plans especials de 
protecció.

1. Aquesta modificació de Pla General recull en els 
plànols les modificacions puntuals de qualificació 
urbanística de determinades finques assenya-
lades per la protecció del patrimoni arquitectònic 
històric artístic, de conformitat amb les propostes 
dels Plans Especials de Protecció dels Districtes 
de la Ciutat. 

2. En concret, aquesta modificació del Pla General 
Metropolità incorpora les següents qualificacions:

 7(p) Equipament protegit: identifica àmbits que, 
per les seves característiques d’ús, situació urba-
nística i condicions del propi edifici, s’afecten al 
sistema d’equipaments públics o privats.

 8(p) Verd privat expressament protegit:  iden-
tifica àmbits amb edificis i jardins anteriorment 
afectats per un sistema que implicava la seva de-
molició. Recuperaran la situació urbanística ante-
rior en el cas de la seva desaparició. No poden 
augmentar el volum d’edificació ni l’edificabilitat i 
conservaran, i en el seu cas milloraran, els jardins 
existents que s’incloguin a la delimitació.

 15s(p) Conjunt protegit:  identifica àrees d’edi-
ficació de característiques homogènies anterior-
ment afectades per sistemes que implicaven la 
seva demolició. Recuperarien la situació urbanís-
tica anterior d’afectació pels sistemes de l’entorn 
en el cas de la seva desaparició. Dins d’aquesta 
zona, les parcel·les que no es protegeixen indi-
vidualment s’adaptaran a la regulació global del 
conjunt.

 15(p) Conservació de l’estructura urbana i 
edificatòria protegida:  identifica àrees d’edi-
ficació que tenen valor per suma d’elements in-
dependents protegits i que presenten paràmetres 
compositius comuns amb valor de conjunt. Dins 
d’aquesta zona, les parcel·les que no es prote-
geixen individualment s’adaptaran a la regulació 
global del conjunt.

 27(p) Elements protegits en zona forestal:  són 
peces en les que el seu valor individual aconsella 
un tractament específic dins el parc de Collserola. 
Les peces qualificades com a  27(p)  no estan 
necessàriament subjectes a la prescripció dels 
articles  25.6  i  31.2  del PEOP del medi natural 
de Collserola, pels quals s’admet l’ús residencial 
només condicionat al dret de superfície per 75 
anys, prèvia cessió del conjunt i entorn catalogat, 
d’acord amb la Disposició Transitòria Primera de 
les N.U. del PGM.  En els béns protegits amb nivell 
B o C s’admet la titularitat privada indefinida, en-

cara que l’incompliment del deure de conservació 
en els edificis i conjunts qualificats com a  27(p)  
habilita a l’Ajuntament per a expropiar l’edifici o 
conjunt.

3. Quan la determinació de l’article 381 tingui conse-
qüències a efectes del que preveuen les Normes 
Urbanístiques per a la fixació d’alçades en funció 
de l’amplada física de vial, l’edifici protegit no es 
prendrà com a referent i prevaldrà l’amplada resul-
tant de la resta d’edificacions dels fronts conside-
rats.

4. Els àmbits de les modificacions de PGM que afectin 
a parcs urbans, s’entén exhaurida la possibilitat de 
preveure novament un 5 per 100 d’edificació en 
l’àmbit, en la mateixa mida que la modificació hagi 
reduït la superfície de la zona verda inicial.

Art. 383. Regulació d’usos en edificis protegits.
1. Els plans especials precisaran a partir del que es-

tableixen aquestes normes el règim d’usos que 
siguin admesos d’acord amb la finalitat de pro-
tecció.

2. En els edificis protegits que s’hagin de conservar, 
i la seva qualificació urbanística correspongui a 
zona industrial (clau 22) s’admet, a més dels usos 
corresponents a aquesta zona, els usos d’equi-
pament de l’article 212 de les Normes Urbanísti-
ques, així com els de l’article 303, amb l’exclusió 
dels d’habitatge o residencial en qualsevol de les 
seves modalitats. Els usos comercials als quals es 
refereix el present article, restaran limitats als d’es-
tricta competència municipal.

3. A les edificacions o conjunts protegits situats en 
sòls qualificats com a parc forestal, clau 27(p), es 
permeten els usos originals de l’element o assi-
milables. Poden ésser: a. habitatge en els edificis 
o les parts d’un conjunt que tingués aquesta ti-
pologia,  b. residencial,  c. oficines o  d. equi-
pament.  Les intervencions incorporaran la con-
servació i millora de les peces protegides, sense 
alterar l’ocupació existent del sòl ni la volumetria 
per sobre la rasant natural del terreny llevat de les 
instal·lacions, que hauran de ser soterrades o in-
corporades a la volumetria existent. No es podrà 
alterar l’entorn propi de la finca o els accessos, 
més enllà de la seva adequació. En qualsevol cas, 
els usos que es puguin establir restaran sotmesos 
a les exigències de l’entorn forestal en que s’em-
placen, i hauran de ser informats per l’organisme 
competent en la tutela del parc natural.

4. A la zona d’ordenació en edificació aïllada prote-
gida (clau 20a(p)), subzones VI, VII, VIII i IX, s’ad-
meten els usos previstos a l’article 307 de les N.U., 
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amb la precisió que el comercial i les oficines s’ad-
meten sense limitació de superfície. Es permet la 
subdivisió de l’edifici en habitatges plurifamiliars, 
en actuacions que comportin la rehabilitació in-
tegral de l’edificació, fins on les característiques 
de l’edifici ho permetin, i sempre que no suposin 
malmetre els elements d’interès tipològic de l’edi-
ficació i amb la limitació de densitat màxima d’un 
habitatge per cada 150 m2 útils.

5. Les peces protegides qualificades com a equi-
pament, que actualment no tinguin la destinació 
segons els usos previstos per a aquest sistema, 
no es consideren fora d’ordenació sinó amb usos 
disconformes, sempre que no estigui definit l’equi-
pament i programada la seva execució pel corres-
ponent pla especial. Mentre tant, podran desen-
volupar-se en aquests edificis protegits, els usos 
existents i, mitjançant pla especial en edificis que 
tinguin originalment tipologia residencial, aquells 
que comportin usos públics o col·lectius, sempre 
que aquests suposin la rehabilitació i posta en 
valor de l’element protegit i el seu entorn i no im-
pliquin increment del sostre o del volum edificat de 
l’element, ni l’alteració de la seva tipologia original. 
En tot cas, els usos expressats estan sotmesos a 
les normes d’aplicació en les zones de l’entorn.

Art. 384.  Planejament especial d’ordenació de 
volumetries en edificis protegits.

1. Quan la intervenció en una finca protegida no 
es pugui ajustar a les condicions d’ordenació 
establertes genèricament en aquestes Normes 
Urbanístiques, d’acord amb la qualificació cor-
responent, es podrà modificar justificadament la 
tipologia, la volumetria i les alçades de l’ordenació 
mitjançant la redacció d’un pla especial. Aquest 
pla especial podrà incorporar altres sòls neces-
saris per a la resolució adequada de l’ordenació 
global de la peça.

2. Els plans especials i estudis de detall que com-
portin la reordenació o modificació del volum 
edificable, que incloguin en el seu àmbit finques 
o parcel·les on s’ubiquen elements protegits o 
estiguin associades amb aquest funcionament, 
han de preveure necessàriament la rehabilitació 
de l’element protegit. El pla justificarà la correcta 
inserció urbana de la proposta i l’adequació amb 
l’entorn. 

• Modificació puntual de les Normes urba-
nístiques del PGM per a la previsió d’apar-
caments per a vehicles de dues rodes en 

els edificis (articles 298, 299 i 300 i Dispo-
sició Addicional tercera), al terme muni-
cipal de Barcelona. Aprovada definitivament per 
Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona de 5 de maig de 2003 (DOGC núm. 3957 
de 29/08/03), amb el benentès que no es disminueixi 
la superfície total destinada a aparcament en relació 
amb l’actual estàndard fixada, i que la remissió de 
l’apartat K de l’article 298 es refereix a l’ordenació en 
el seu cas vigent, i tot incorporant d’ofici l’errada ma-
terial detectada a l’apartat 4 de l’article 298.

Redacció proposada (text	afegit	o	modificat)

Art. 298.  Previsió d’aparcament als edificis.
1. Els edificis de nova planta hauran de projectar-se 

perquè comptin amb aparcaments a l’interior de 
l’edifici o en terrenys edificables del mateix solar, 
d’acord amb els estàndards mínims que es deter-
minen en aquest mateix article.

 Les dimensions mínimes de les places de garatge 
o aparcament compliran les condicions següents:

 a. Places per a automòbils:
 En filera:  a cada plaça s’ha de poder inscriure 

un rectangle de 5 m. de llarg per 2 m. d’amplada, 
com a mínim.

 En bateria (amb qualsevol inclinació):  a cada 
plaça s’ha de poder inscriure un rectangle de 
4,50 m. de llarg per 2,20 m. d’amplada, com a 
mínim. 

 Les dimensions i entorn de les places reser-
vades per a persones amb mobilitat reduïda, en 
el nombre exigit per la normativa sectorial vigent, 
seran les que en aquesta es determinin.

 Fins a un màxim del 25 per 100 del total de les 
places per a automòbils podran tenir dimensions 
inferiors a les indicades als incisos primer i segon, 
però mai inferiors a 4,50 m. per 2 m. per a les 
places en filera o a 4 m. per 2 m. per a les places 
en bateria.

 b. Places per a vehicles de dues rodes:
 A cada plaça s’ha de poder inscriure un rectangle 

de 2 m. per 1 m.
2. Les places mínimes d’aparcament s’estableixen 

atenent els diferents usos i zones.
 Quan el planejament estableixi zonificació especí-

fica i no contingui previsions expresses en matèria 
d’aparcaments, s’aplicaran les reserves correspo-
nents a les zones anàlogues. Les places mínimes 
que hauran de preveure’s a la ciutat de Barcelona 
són les següents:

 A. Edificis d’habitatges.
 (sense	modificació)
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 B. Edificis públics o privats per a oficines, des-
patxos, bancs i de similars; o edificis amb oficines, 
despatxos, bancs o de similars.

 Una plaça d’aparcament per a automòbil per cada 
110 m2, i una plaça d’aparcament per a vehicle 
de dues rodes per cada 350 m2 de superfície útil 
destinada a oficines o despatxos, en zones 12 i 
12b; i una plaça d’aparcament per a automòbil 
per cada 65 m2, i una plaça d’aparcament per a 
vehicle de dues rodes per cada  200 m2, a la resta 
de zones.

 C. Edificis amb locals comercials al detall i grans 
magatzems de venda.

 Quan la superfície comercial, sumades totes les 
plantes de l’edifici amb destinació comercial, passi 
de 400 m2, hauran de comptar amb una plaça 
d’aparcament per a automòbil per cada 90 m2 
i una plaça d’aparcament per a vehicle de dues 
rodes per cada 300 m2 de superfície construïda, 
en zones 12 i 12b; i una plaça per a automòbil 
per cada 65 m2 i una plaça per a vehicle de dues 
rodes per cada 200 m2, a la resta de zones.

 D. Indústries, magatzems i, en general, locals des-
tinats a ús industrial.

 (sense	modificació)
 E. Teatres, cinematògrafs, circs, sales de festes, 

sales d’espectacles, palaus o sales de congressos 
i convencions, auditoris, instal·lacions esportives i 
anàlegs.

 Una plaça d’aparcament per a automòbil per cada 
divuit (18) localitats o usuaris i una plaça per a ve-
hicle de dues rodes per cada cinquanta (50) loca-
litats o usuaris. En el que excedeixi de cinc-cents, 
una plaça per a automòbil per cada deu (10) loca-
litats o usuaris i una plaça per a vehicle de dues 
rodes per cada trenta-cinc (35).

 F. Hotels, residències i de similars.
 (sense	modificació)
 G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
 (sense	modificació)
 H. Biblioteques, galeries d’art, museus i anàlegs.
 (sense	modificació)
 I. Centres d’estudis superiors.
 Una plaça per a automòbil per cada 110 m2, i una 

plaça d’aparcament per a vehicle de dues rodes 
per cada 350 m2 de superfície útil, en zones 12 
i 12b; i una plaça d’aparcament per a automòbil 
per cada 65 m2, i una plaça per a vehicle de dues 
rodes per cada 200 m2, a la resta de zones.

 J. Tallers de reparació de vehicles.
 La superfície destinada a aparcament serà com a 

mínim dues vegades l’ocupada pels tallers, en els 
de quatre o més rodes; en els de vehicles de dues 

rodes i similars, la superfície destinada a aparca-
ment serà com a mínim igual a la superfície útil del 
taller. Això no obstant s’admetrà descomptar la 
superfície equivalent al nombre de places acredi-
tades de propietat i de lloguer o estada nocturna, 
en un radi de tres-cents metres des del taller, així 
com la superfície de taller que pugui destinar-se a 
tal finalitat.

 K. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis amb 
les destinacions dels epígrafs C i D.

 Les àrees de càrrega i descàrrega dels edificis 
destinats als usos dels epígrafs C i D s’estaran 
a l’establert a l’Ordenança municipal de previsió 
d’espais per a càrrega i descàrrega dels edificis, 
aprovada el 19 de febrer de 1999, i a la que, en el 
seu cas, la desenvolupi o substitueixi.

 L. Dotació d’habitatge per a joves en zona 10hj.
 Una plaça d’aparcament per a automòbil i dues 

places per a vehicle de dues rodes per cada 
quatre habitatges.

3. Sempre que es compleixin els estàndards mí-
nims requerits i es justifiqui mitjançant un estudi 
de d’impacte sobre l’aparcament a l’entorn de 
la nova activitat podran modificar-se en més o 
menys les places per a vehicles de dues rodes en 
detriment o increment de les places per a automò-
bils.

4. Amb independència dels estàndards d’aparca-
ment definits a l’apartat 2 d’aquest article, els 
edificis de nova planta destinats als usos dels epí-
grafs B, C, E, I, i L, hauran de comptar amb una 
superfície per a l’aparcament de bicicletes de 10 
m2 com a mínim.

 
Art. 299.  Regles sobre la previsió d’aparcaments 

en edificis.
5. Quan de l’aplicació de mòduls de l’article anterior, 

l’exigència de places d’aparcament per a auto-
mòbil sigui de sis o inferior i pugui atendre’s al 
previsible nombre de vehicles en aparcaments 
públics o privats propers, sense entorpir les àrees 
de circulació i estacionament, podrà exonerar-se 
de l’obligació de reserva d’aparcaments.

Art. 300.  Condicions dels aparcaments i supòsits 
especials.

2. Els aparcaments amb capacitat no superior a 
quinze places per a automòbils podran tenir un 
únic accés per a vehicles i vianants, de 3 m. 
d’amplada, independentment de l’amplada del 
carrer des de la que té accés. Els aparcaments 
amb capacitat per a més de quaranta places per 
a automòbils hauran de comptar amb accés per 
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a vianants des de l’exterior, separat de l’accés de 
vehicles o adequadament protegit i amb una am-
plada mínima de 0,90 m.

6. a. Als aparcaments de més de cent places per 
a automòbils, l’Ajuntament podrà exigir que s’in-
crementi el nombre d’accessos sobre els mínims 
previstos a les ordenances per tal de millorar les 
seves condicions de seguretat i reduir la incidència 
en el trànsit rodat dels vials immediats. 

 b. (sense	modificació)

 Disposició Addicional
3. L’apartat 1 de l’article 298 substitueix i deixa 

sense efecte a la ciutat de Barcelona l’article 104 
de les Ordenances metropolitanes d’edificació.

• Modificació de les Normes urbanístiques 
del PGM per a l’ordenació de l’edificació 
aïllada, de Barcelona. Aprovada definitivament 
per Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del muni-
cipi de Barcelona de 20 d’octubre de 2004 (DOGC 
núm. 4277 de 10/12/04)

Annex – Articulat

Art. 249.  Ocupació màxima de parcel·la 
(d’aplicació	al	municipi	de	Barcelona	
exclusivament)

1. L’ocupació màxima de parcel·la que podrà ser 
edificada és l’establerta a les normes aplicables a 
la zona. L’ocupació es mesurarà per la projecció 
ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum 
de l’edificació, sigui sota o sobre rasant, inclosos 
els cossos sortints.

 Els percentatges d’ocupació màxima establerts 
per a les diferents zones s’aplicaran sobre la 
parcel·la o porció d’aquesta qualificada com a 
zona edificable.

2. L’ocupació del subsòl amb soterranis resultants 
de rebaixos, anivellacions, terraplenaments o ex-
cavacions, s’ha d’ajustar a les determinacions se-
güents:

 a. A les subzones unifamiliars l’ocupació dels so-
terranis no podrà depassar la màxima permesa 
de la parcel·la, i aquests no podran envair les 
faixes de separació a les llindes de la parcel·la, 
llevat que es tracti de la part que serveix per 
donar accés des de l’exterior de la parcel·la. Amb 
aquesta finalitat podrà incrementar-se l’ocupació 
màxima fins a un 5 per 100 de la superfície de la 
parcel·la.

 b. A les zones plurifamiliars l’ocupació dels soter-

ranis, per a tots els conceptes, serà l’establerta 
a la regulació de cada zona més un 10 per 100 
de la superfície de la parcel·la. Aquest increment 
podrà situar-se lliurement a la parcel·la, inclús a les 
faixes de separació a les llindes, sempre que es 
justifiqui aquesta solució en un projecte de condi-
cionament de la seva coberta com a part integrant 
del sòl lliure d’edificació.

3. La superfície de la rampa d’accés als usos ad-
mesos als soterranis, computarà a efectes d’ocu-
pació quan la cota del seu paviment se situï 2,50 
m. per sota de la cota d’aplicació de l’alçada re-
guladora, encara que estigui descoberta.

Art. 250.  Sòl lliure d’edificació (d’aplicació	al	
municipi	de	Barcelona	exclusivament)

1. Els terrenys que quedessin lliures d’edificació per 
aplicació de la regla sobre ocupació màxima de 
parcel·la, no podran ser objecte, en superfície, 
d’un altre aprofitament que el corresponent a es-
pais lliures al servei de l’edificació o edificacions 
aixecades a la parcel·la o parcel·les.

 En aquests s’admeten els elements ornamentals 
compatibles amb el seu caràcter enjardinat, o els 
funcionals vinculats a usos propis dels jardins que 
no suposin volums tancats, com les barbacoes, 
terrasses, pèrgoles o anàlegs.

 També s’admetrà la instal·lació de piscines i pistes 
esportives sempre i quan, en ambdós casos, es 
tracti d’instal·lacions al descobert, les quals po-
dran situar-se lliurement a la parcel·la, excepte a 
la franja lliure d’edificació adjacent a les alinea-
cions de vial, i sempre separades un mínim d’un 
metre de la resta de llindes. No podran ultrapassar 
la cota del terreny definitiu, configurat d’acord 
amb l’establert a l’article 255, i no computaran a 
efectes del percentatge màxim d’ocupació esta-
blert a cada zona.

 Els elements ornamentals i els funcionals vincu-
lats a usos propis dels jardins, i les instal·lacions 
associades a les piscines i pistes esportives 
descobertes, com: pals de bandera, bàculs d’il·-
luminació, xarxes i tancaments no opacs de pro-
tecció, trampolins o similars, no poden ultrapassar 
una alçada màxima de 4 m. sobre el terreny defi-
nitiu, sense superar un díedre de 45º traçat a partir 
de l’alçada màxima permesa per a les tanques 
opaques a les llindes de la parcel·la.

2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües 
podran establir la mancomunitat d’aquests espais 
lliures, amb subjecció als requisits formals esta-
blerts en aquestes Normes per als patis manco-
munats.
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3. Els propietaris podran cedir gratuïtament al mu-
nicipi aquests sòls, cosa que comportarà per al 
municipi el deure de conservar-los d’acord amb 
les normes sobre jardins públics, sempre que el 
municipi consideri que hi concorren raons d’in-
terès públic, social o comunitari. En el seu defecte 
es podrà establir una entitat de conservació per al 
seu manteniment.

Art. 252.  Separacions mínimes (d’aplicació	al	
municipi	de	Barcelona	exclusivament)

Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions 
principals a la façana de la via pública, al fons de la 
parcel·la, a les llindes laterals i entre edificacions d’una 
mateixa parcel·la, són les establertes en cada cas en 
aquestes Normes.
Aquestes separacions són distàncies mínimes a les 
quals poden situar-se l’edificació i els seus cossos 
sortints. Es defineixen per la distància menor fins als 
plans o superfícies reglades verticals, la directriu de les 
quals és la llinda de cada parcel·la, dels dos punts de 
cada cos d’edificació, inclosos els cossos sortints. A 
determinades zones es fixen valors mínims absoluts.
La separació entre dos cossos d’edificació indepen-
dents, situats dins d’una mateixa parcel·la, es regula 
per la distància mínima que hi ha entre cada edificació 
i els cossos d’edificació propers que estan construïts 
i que siguin els més alts. Així mateix s’estableixen va-
lors mínims a aquestes separacions d’algunes zones.

Art. 253.  Construccions auxiliars (d’aplicació	al	
municipi	de	Barcelona	exclusivament)

1. Es permet en aquest tipus d’ordenació la cons-
trucció d’edificacions o cossos d’edificació auxi-
liars al servei dels edificis principals, amb destinació 
diferent de la de les dependències que formin part 
del programa funcional bàsic dels usos admesos, 
com ara, porteria, garatge particular, locals per a la 
guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines 
cobertes, vestidors, estables, bugaderies, rebosts, 
hivernacles, garites de guarda, i d’altres anàlegs.

2. La construcció d’edificacions auxiliars s’ha 
d’ajustar al que estableix la regulació de cada 
zona, i si escau, al que disposa el Pla general o el 
Pla parcial, pel que fa a sostre edificable, ocupació 
en planta baixa, alçada màxima i separacions mí-
nimes a les llindes de parcel·la.

3. Les construccions auxiliars han de respectar els 
límits màxims d’ocupació dins del percentatge 
màxim d’ocupació de parcel·la, edificabilitat i al-
çada establertes per a les diferents zones.

 Les construccions auxiliars sobre rasant no po-
dran envair les franges de separació a les llindes 
de parcel·la. Quan es tracti de construccions 

auxiliars resultants de substitucions de terres re-
baixades, s’aplicarà el disposat per als soterranis 
a l’article 249.2. Excepcionalment es podran ad-
metre construccions auxiliars aparionades, per-
tanyents a dues parcel·les contigües, adossades 
a alguna de les llindes i sense que puguin envair 
la franja adjacent a les alineacions oficials. El ca-
ràcter aparionat d’aquestes construccions auxi-
liars s’ha d’establir per escriptura pública.

Art. 255.  Adaptació topogràfica i moviment 
de terres (d’aplicació	al	municipi	de	
Barcelona	exclusivament)

1. Als efectes del que determina l’article 251.1, tindrà 
la consideració de terreny natural, el terreny exis-
tent en el moment de sol·licitar la llicència d’edifi-
cació sempre i quan no hagi sofert modificacions.

2. En el cas que hagi estat modificat, s’hauran de 
concretar la configuració definitiva del terreny i les 
cotes d’implantació de l’edificació a la llicència ur-
banística, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
180.5 de la Llei d’urbanisme i amb el mateix pro-
cediment que determina l’article 94 del reglament 
parcial d’aquesta Llei, incorporant la documen-
tació necessària que permeti valorar l’impacte de 
la proposta sobre el seu entorn.

3. Quan la parcel·la no presenti una bona integració 
en l’entorn consolidat tot i no haver sofert modifi-
cacions, la configuració definitiva del terreny i les 
cotes d’implantació de l’edificació s’hauran de 
concretar seguint el procediment establert al pa-
ràgraf anterior.

4. Per a les parcel·les amb un terme mig de pendent 
superior al 30 per 100 regiran les reduccions del 
coeficient d’edificabilitat permès, següents:

 • Pendents del 30 al 50 per 100, es redueix en un 
20 per 100

 • Pendents del 50 al 100 per 100, es redueix en 
un 40 per 100

 • Pendents superiors al 100 per 100, seran inedi-
ficables

 A efectes exclusius de les reduccions esmen-
tades, donat que el pendent dels terrenys no 
acostuma a ser uniforme, el càlcul s’efectuarà de 
la forma següent:

 El pendent del terreny es calcularà sempre per-
pendicularment a les corbes de nivell.

 Per calcular el terme mig, es prendran tantes sec-
cions de la parcel·la com sigui necessari, però 
com a mínim dues per les llindes i una pel centre.

 El pendent s’amidarà en cada secció sobre una 
línia teòrica obtinguda de la unió de les cotes del 
terreny natural en les llindes de la parcel·la.

5. En cas d’anivellament del sòl en terrasses, 
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aquestes es disposaran de manera que la cota 
de cadascuna compleixi les condicions següents:

 1. Les plataformes d’anivellament i els murs de con-
tenció de terres junt a les llindes no podran situar-se 
a més d’1,50 m. per sobre o a més de 2,20 m. per 
sota de la cota natural de la llinda.

 2. Les plataformes d’anivellament en l’interior de 
parcel·la (excepte els soterranis) hauran de dispo-
sar-se de manera que no depassin uns talussos 
ideals de pendent 1:3 (alçada:base), traçats des de 
les cotes, per sobre o per sota, possibles a les llindes. 
Els murs interiors de contenció de terra no podran 
depassar, en la part vista, una alçada de 3,70 m.

Art. 342.  Condicions d’edificació de les subzones 
plurifamiliars (d’aplicació	al	municipi	de	
Barcelona	exclusivament)

1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud 
mínima de façana en aquestes subzones es re-
geixen pel quadre següent:

Subzona Superfície Longitud

I (20a/6) 2.000 m2 30 m.

II (20a/5) 1.500 m2 20 m.

III (20a/7) 1.000 m2 16 m.

IVa (20a/9) 400 m2 14 m.

IVb (20a/9b) 1.500 m2 20 m.

V (20a/8) 800 m2 15 m.

 Com a excepció al que s’estableix al quadre ante-
rior, s’admeten parcel·les de superfícies i longituds 
de façana menors quan tinguin origen en un dels 
casos següents:

 a. Quan procedeixin de segregació o divisions for-
mulades en escriptura pública amb anterioritat a la 
vigència de la Llei de 12 de maig de 1956, sobre 
règim del sòl i ordenació urbana, i que no hagin 
sofert segregació posterior.

 b. Quan s’ajustin al Pla comarcal de 1953 o als 
plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin 
de parcel·lació o segregació amb llicència, i que 
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació 
d’aquest Pla general.

 c. Parcel·les existents entre d’altres ja constru-
ïdes, o amb impossibilitat material d’obtenir els 
mínims exigits.

 En aquests casos, els índex d’edificabilitat nets de 
l’article 340 es reduiran en la mateixa proporció 
en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície 
respecte de la mínima exigida al quadre anterior. 
Això no obstant, s’exceptuen d’aquesta reducció 
d’edificabilitat les parcel·les on es construeixi úni-
cament un habitatge.

2. L’ocupació màxima de parcel·la per a les sub-
zones plurifamiliars serà la següent:

 • Subzona I (20a/6), el 15 per 100 de la superfície.
 • Subzona II (20a/5), el 20 per 100 de la superfície.
 • Subzona III (20a/7), el 30 per 100 de la superfície.
 • Subzona IV (20a/9), tipus a, el 40 per 100 de la 

superfície.
 • Subzona IV (20a/9b), tipus b, el 25 per 100 de la 

superfície.
 • Subzona V (20a/8), el 30 per 100 de la superfície.
3. L’alçada màxima autoritzada i el nombre límit de 

plantes s’estableix en 9,15 m. i en planta baixa 
més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, 
tipus b, (20a/9) i la subzona V, (20a/8) els valors de 
les quals són els que s’estableixen a continuació.

4. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b) l’alçada mà-
xima serà de 15,25 m. i el nombre límit de plantes, 
el de planta baixa més quatre plantes pis.

5. A la subzona V (20a/8), l’alçada i el nombre límit 
de plantes varien amb l’amplada de vial de confor-
mitat amb la relació següent:	(Veure	taula	10)

 L’edificabilitat màxima que es podrà materialitzar 
en aquesta subzona ve condicionada per l’am-
plada del vial a què dóna front la parcel·la, variant 
des de l’índex net d’1,50 m2 de sostre/m2 de sòl 
per als vials d’amplada igual o superior a 15 m., 
fins al de 0,60 m2 de sostre/m2 de sòl per als vials 
de menys de 8 m. d’amplada, tot això en funció 
de l’ocupació màxima 30 per 100 i del nombre 
límit de plantes admissible segons l’amplada del 
vial.

6. A les subzones I (20a/6) i II (20a/5), s’admet a les 
condicions de construccions amb palafits, arribar 
a l’alçada de 12,20 m. corresponents a planta 
baixa més tres plantes pis. Les condicions per 

Amplada de vial Alçada màxima Nombre límit de plantes
Edificabilitat

m2 sostre/m2 sòl

De menys de 8 m 7,55 m PB + 1  planta pis 0,60 

De 8 a menys d’ 11 m 10,60 m PB + 2 plantes pis 0,90 

D’11 a menys de 15 m 13,65 m PB + 3 plantes pis 1,20 

De 15 m o més 16,70 m PB + 4 plantes pis 1,50 

Taula 10
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a què l’edificació reuneixi les característiques de 
construcció amb palafits es regulen al tipus d’edifi-
cació aïllada. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b), 
la planta baixa haurà de quedar oberta en el 75 
per 100 de la superfície ocupada per l’edificació.

7. A la subzona V (20a/8) no es podran construir més 
de dues unitats d’habitatge per replà d’escala, ex-
cepte a les parcel·les amb façana a carrers d’am-
plada igual o superior a vint metres en les que 
aquest màxim es fixa en quatre unitats.

8. La separació de l’edificació a les llindes de 
parcel·la i la separació entre edificacions de la 
mateixa parcel·la han de respectar les distàncies 
mínimes següents:

Subzona

Separació a

llindes (m)

front – lateral – fons

Separació 

entre edi-

ficacions 

d’una mateixa 

parcel·la 

en relació a 

alçades

I (20a/6) 1 2   -   8   -   1 0 1

II (20a/5) 1 0   -   6   -    8 1

III (20a/7) 8   -   4   -   6 1

IVa (20a/9) 3   -   3   -   3 1

Vb (20a/9b)  8   -   5   -   6 1/2

V (20a/8)  4   -   4   -   5 1

 La separació entre edificacions d’una mateixa 
parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a 
la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com 
si es tractés d’edificacions situades en parcel·les 
independents.

9. S’admeten les construccions auxiliars dins de 
l’ocupació màxima de parcel·la establerta a la 
condició segona, i respectant els límits d’alçada i 
d’ocupació màxima amb edificacions auxiliars que 
s’estableixen al quadre següent:

Subzona

Alçada

màxima 

(m)

Ocupació

màxima

(% de superfície)

I (20a/6) 3,30 m 2% 

II (20a/5) 3,30 m 3%

III (20a/7) 3,30 m 4% 

Va (20a/9) --- No s’admet

Vb (20a/9b) --- No s’admet

V (20a/8) --- No s’admet

10. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la a les 
subzones plurifamiliars no podrà superar el que 
resulti, per excés, de dividir l’edificabilitat màxima 
permesa a la parcel·la pel mòdul de 80 m2. Aquest 
límit haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit 
d’habitatges de superfície reduïda o apartaments 
el nombre màxim dels quals no podrà superar la 
densitat resultant de la regla anterior.

11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària 
excessiva d’algunes promocions a les zones 
plurifamiliars, es limita l’agrupació màxima d’ha-
bitatges sobre una mateixa parcel·la, a la que re-
sulta d’aplicar una superfície de sostre edificable 
corresponent a tres parcel·les, distribuïda en una 
o vàries edificacions independents.

 Les parcel·les que, per la seva major superfície, 
donin lloc a un sostre edificable que superi l’as-
senyalat al paràgraf anterior, hauran de tractar-se 
com si fossin dues o més parcel·les indepen-
dents que no superin individualment l’agrupació 
màxima d’habitatges per parcel·la assenyalada. 
En aquests casos cada agrupació haurà de tenir 
accés independent des del vial públic. L’espai 
lliure d’edificació quedarà sistematitzat amb jar-
dineria i podrà establir-se un règim d’ús manco-
munat d’aquest. No es permeten solucions de 
passatges particulars o anàlegs per a l’accés 
comú a parcel·les diferents.

12. A les zones plurifamiliars s’admeten els desenvo-
lupaments d’habitatges adossats en filera, amb 
espais lliures mancomunats o individualitzats com 
a tipus d’ordenació derivat de l’edificació aïllada, 
d’acord amb les condicions següents:

 a. S’hauran de complir les condicions d’agrupació 
màxima d’habitatges per parcel·la que s’asse-
nyalen al número anterior.

 b. S’aplicarà la densitat màxima d’habitatges, 
l’índex net d’edificabilitat, el percentatge d’ocu-
pació màxima de parcel·la, l’alçada i el nombre 
de plantes que s’assenyalen per a la subzona res-
pectiva.

 c. Cada agrupació independent d’habitatges 
adossats ha d’estar dotada d’accés rodat des de 
la via pública.

 d. L’edificació s’haurà de produir ordenadament 
pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a 
la via pública.

 e. Amb la finalitat de controlar i acotar l’impacte 
excessiu d’algunes promocions, no es permetran 
agrupacions que comportin un front edificat, con-
tinu o reculat, superior a 30 m.; quan això s’es-
devingui, s’haurà de fraccionar una agrupació en 
dos o més cossos independents que no superin 
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aquesta dimensió, i que hauran de separar-se 
entre si proporcionalment a la seva alçada respec-
tiva amb un mínim de 4 m.

Art. 343.  Condicions d’edificació a les subzones 
unifamiliars (d’aplicació	al	municipi	de	
Barcelona	exclusivament)

1. La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima 
del front de vial i l’ocupació màxima de parcel·la 
en aquestes subzones són les que s’estableixen a 
la taula següent:

Subzona Superfície 

(m
2
)

Longitud 

(m)

Ocupació 

(%)

VI (20a/9u) 400 m2 14 m 40%

VII (20a/10)  600 m2 16 m 30%

VIII (20a/11) 1.000 m2 18 m 20%

IX (20a/12) 2.000 m2 24 m 10%

 Com a excepció als límits establerts en aquesta 
taula, s’admeten parcel·les de superfícies i lon-
gituds de façana menors, sempre i quan tinguin 
origen en un dels casos següents:

 a. Quan procedeixin de segregacions o divisions 
formulades en escriptura pública amb anterioritat 
a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956, 
sobre règim del sòl i ordenació urbana, i que no 
hagin sofert segregació posterior.

 b. Quan s’ajustin al Pla comarcal de 1953 o als 
plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin 
de parcel·lació o segregació amb llicència, i que 
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació 
d’aquest Pla general.

 c. Parcel·les existents entre d’altres ja constru-
ïdes, o amb impossibilitat material d’obtenir els 
mínims exigits.

 En aquests casos, per a les parcel·les que tinguin 
una superfície que arribi com a mínim a la meitat de 
l’exigida segons la subzona corresponent, sempre 
que sigui superior a 400 m2. i amb una longitud 
mínima de façana de 14 m. se’ls aplicaran els ín-
dexs d’edificabilitat nets de l’article 340, reduïts en 
la mateixa proporció en què la parcel·la té reduïda la 
seva superfície respecte de la mínima exigida.

 En les subzones VII (20a/10) i VIII (20a/11), a les 
parcel·les inferiors als límits indicats al paràgraf 
anterior, la superfície de les quals sigui igual o su-
perior a 250 m., sempre i quan tinguin una façana 
mínima de 12 m., s’hi podrà construir un sostre 
de 125 m2 desenvolupat en planta baixa i un pis, 

amb una alçada reguladora màxima de 7 m. En 
aquests casos no els hi seran d’aplicació les re-
duccions en funció del pendent de la parcel·la, 
sempre que aquest no superi el 100 per 100.

 A la subzona VI (20a/9u) s’aplicarà l’índex d’edifi-
cabilitat reduït de 0,75 m2 sostre/m2 sòl sempre 
que la parcel·la assoleixi com a mínim una super-
fície de 200 m2 i una façana mínima de 10 m.

 No podran construir-se aïlladament aquelles 
parcel·les que, malgrat trobar-se en algun dels 
casos a), b), c) anteriors, no assoleixin la superfície 
o longitud de façana mínimes indicades en relació 
amb les establertes segons la subzona respectiva.

2. L’alçada màxima i el nombre de plantes de l’edi-
ficació principal i l’alçada màxima i percentatge 
d’ocupació amb construccions auxiliars, dins de 
l’ocupació màxima establerta a la condició pri-
mera, es regeix pel previst a la taula següent:

Subzona

Edificació 

alçada 

màxima

Límit 

plantes

Edificació 

auxiliar 

alçada i 

ocupació

VI (20a/9u) 9,15 m PB+2 pisos 3,30 m,  7%

VII (20a/10) 9,15 m PB+2 pisos 3,30 m,  5%

VIII (20a/11) 9,15 m PB+2 pisos 3,30 m,  3%

IX (20a/12) 9,15 m PB+2 pisos 3,30 m,  2%

 Quan a la subzona VI (20a/9u) la superfície de la 
parcel·la sigui inferior a 400 m2, però resulti edifi-
cable d’acord amb el que disposa la condició pri-
mera, l’alçada màxima permesa serà de 7 m. i el 
nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.

3. La separació de l’edificació a les llindes de la 
parcel·la i la separació entre edificacions en 
parcel·la han de respectar les distàncies mínimes 
següents:

Subzona

Separació a llindes 

(m)

front - lateral - fons

Separació 

entre edifica-

cions d’una 

mateixa 

parcel·la 

en relació 

amb alçades

VI (20a/9u)  3   -   3   -   3 1 / 2

VII (20a/10) 5   -   3   -   5 1 / 2

VIII (20a/11) 8   -   5   -   8 1 

IX (20a/12) 12  -  10  -  12 1
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 La separació entre edificacions d’una mateixa 
parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a 
la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com 
si es tractés d’edificacions situades en parcel·les 
independents. 

 Quan a les subzones VII (20a/10) i VIII (20a/11), les 
superfícies de parcel·la no assoleixin els 400 i els 
500 m2 respectivament, però siguin edificables en 
planta baixa i un pis, amb una alçada màxima de 7 
m., la separació mínima a les llindes serà de 3 m.

 Quan a la subzona VI (20a/9u) la superfície de 
parcel·la no assoleixi els 400 m2, però sigui edi-
ficable, la separació mínima a la llinda lateral de la 
parcel·la serà de 2 m.

4. A les subzones unifamiliars s’admet la construcció 
d’habitatges aparionats en parcel·les confron-
tants, sense l’aprovació de cap instrument de pla-
nejament, sempre i quan es proposi la construcció 
d’ambdues parcel·les simultàniament en un pro-
jecte unitari.

 Les parcel·les que no assoleixin les superfícies i 
longituds de façana exigides per la parcel·la mí-
nima, per poder construir-se de forma aparionada 
hauran de complir individualment les condicions 

ja exposades al punt 1 d’aquest article, i l’edifi-
cabilitat conjunta no podrà superar la suma que 
individualment hauria correspost.  La construcció 
d’edificacions aparionades comporta la su-
pressió de separacions a la llinda comuna de les 
parcel·les. 

5. També s’admet la construcció d’habitatges apa-
rionats en una parcel·la que tingui origen en el 
supòsit a. o b. de l’apartat primer d’aquest ar-
ticle, sempre que disposi de la façana mínima es-
tablerta i la seva superfície sigui igual o superior 
al 90 per 100 de la corresponent al doble de la 
parcel·la mínima establerta a la taula de l’apartat 1 
d’aquest article.

 En aquests casos s’aplicarà l’índex d’edificabilitat 
net de l’article 340, reduït en la mateixa proporció 
en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície 
respecte de la corresponent a dues parcel·les mí-
nimes.

6. La construcció d’habitatges aparionats comporta 
l’obligació de formalitzar el caràcter mancomunat 
i/o indivisible de la parcel·la mitjançant inscripció al 
Registre de la propietat.

Art. 249.3

Art. 250.1

cota paviment PB i d’aplicació ARM
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•	Modificació de les Normes urbanístiques 
del PGM en relació al nombre màxim d’ha-
bitatges per parcel·la, dins del terme muni-
cipal de Barcelona. Aprovada definitivament per 
Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi 
de Barcelona de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm. 
4277 de 10/12/04)

Annex – Articulat

TÍTOL IV
REGLAMENTACIÓ DETALLADA 
DEL SÒL URBÀ

Capítol IV Zones

Secció 2a 
Zona de Nucli Antic (12)

Art. 317.  Estàndards en operacions de reforma 
interior (d’aplicació	exclusiva	al	municipi	
de	Barcelona)

Els plans de reforma interior que s’aprovin per a les 
actuacions a la subzona I, de substitució de l’edifi-
cació antiga, hauran de respectar les determinacions 
següents:
a. Percentatge de sòl per a vials i estacionaments 

públics: 23,52 per 100
b. Percentatge de sòl per a espais verds locals i do-

tacions comunitàries: 16,48 per 100
c. Densitat neta màxima d’habitatges: la que resulti 

de dividir el sostre màxim edificable pel mòdul de 
80 m2.

Art. 318.  Nombre màxim d’habitatges per 
parcel·la  (d’aplicació	exclusiva	al	
municipi	de	Barcelona)

1. Les sol·licituds d’edificació a la subzona I, de 
substitució de l’edificació antiga, hauran de limitar 
el nombre d’habitatges per parcel·la al que, per 
excés, resulti de dividir la superfície construïda pel 
mòdul de 80 m2.

2. Als efectes d’aquest article, s’entén per superfície 
construïda la compresa entre els tancaments ex-
teriors de l’edifici. S’inclouen els celoberts i patis 
de ventilació, i s’exclouen els cossos sortints i la 
superfície de planta baixa que ultrapassi la fon-
dària de les plantes pis.

Secció 3a
Zona de densificació urbana: subzona 
I, intensiva i subzona II, semiintensiva 
(13)

Art. 323.  Nombre màxim d’habitatges per 
parcel·la (d’aplicació	exclusiva	al	
municipi	de	Barcelona)

1. Les edificacions que s’aixequin a la subzona I, in-
tensiva i a la subzona II, semiintensiva, no podran 
depassar per parcel·la un nombre d’habitatges 
igual al que resulti, per excés, de dividir la super-
fície construïda pel mòdul de 80 m2.

2. Als efectes d’aquest article, s’entén per superfície 
construïda la compresa entre els tancaments ex-
teriors de l’edifici. S’inclouen els celoberts i patis 
de ventilació, i s’exclouen els cossos sortints i la 
superfície de planta baixa que ultrapassi la fon-
dària de les plantes pis.

Art. 325.  Estàndards en operacions de reforma 
interior (d’aplicació	exclusiva	al	municipi	
de	Barcelona)

Els plans de reforma interior que s’elaborin per a ac-
tuacions en zones de densificació urbana hauran de 
respectar les determinacions següents:

Subzona

Percentatge 

de vials i 

estaciona-

ments

Percentatge 

d’espais verds 

locals i dota-

cions

Intensiva (13a) 28,80% 25,70%

Semiintensiva (13b) 24,50% 17,50%

Densitat neta màxima d’habitatges: la que resulti de 
dividir el sostre màxim edificable pel mòdul de 80 m2.

Secció 4a
Zona de conservació de l’estructura 
urbana i edificatòria (15)

Art. 329.  Definició (d’aplicació	exclusiva	al	
municipi	de	Barcelona)

1. Aquesta zona comprèn un conjunt de superfícies 
urbanitzades i edificades, amb tipus d’ordenació es-
pecífica com són les edificacions desenvolupades en 
passatges, les cases en filera amb jardí frontal a la via 
pública, habitatges ordenats amb parcel·lació gòtica, 
estreta o tradicional i d’altres. S’identifica aquesta 
zona als plànols amb la indicació (15).
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2. L’ordenació d’aquesta zona, continguda en 
aquestes Normes, i la que es desenvolupi mitjan-
çant plans especials, respon al manteniment de 
les condicions d’edificació actuals preservant-la 
d’augments de volum, i a la conservació de l’es-
tructura urbana actual. El possible augment del 
nombre d’habitatges resta supeditat, en qualsevol 
cas, al manteniment de les condicions tipològi-
ques que motiven aquesta qualificació.

Secció 5a
Zona subjecta a ordenació 
volumètrica (18)

Art. 336.  Modificació de l’ordenació (d’aplicació	
exclusiva	al	municipi	de	Barcelona)

1. Hauran d’aprovar-se plans especials i, si escau, 
estudis de detall.

 a. Quan aquest Pla general modifiqui alguna de 
les determinacions del Pla parcial o ordenació 
d’illa, que no siguin aquelles a què es refereixen 
els articles esmentats a l’article 334.1.

 b.  Quan resulti aconsellable la modificació de vo-
lums o de la seva ordenació.

 c. Quan als sectors no urbanitzats totalment, sigui 
aconsellable l’augment dels sistemes o de les do-
tacions.

 d. Quan es determini que sigui objecte de revisió 
per aquest Pla general.

2. Els plans especials i, si escau, els estudis de de-
tall no podran augmentar la superfície de sostre 
edificable ni alterar el tipus d’ordenació fixats als 
plans l’ordenació dels quals es modifiqui.

Secció 6a
Zona d’ordenació en edificació aïllada 
(20a) 
 
Art. 341.  Actuacions de reforma interior 

(d’aplicació	exclusiva	al	municipi	de	
Barcelona)

1. Els sectors que no assoleixin els estàndards d’es-
pais verds i de dotacions comunitàries en pro-
porció adequada a la densitat de població, podran 
ser objecte d’operacions de reforma interior.

2. El Pla de reforma interior a partir dels actuals ni-
vells d’espais lliures i dotacions, haurà de preveure 
els espais i les dotacions necessaris, en conso-
nància amb els potencials d’edificació i la densitat 
zonal.

3. Els plans de reforma interior han de respectar els 
estàndards següents:

Subzona

Percentatge de 

sòl per a vials 

i estaciona-

ments

Percentatge de 

sòl per a espais 

verds i

dotacions

Plurifamiliars

I  (20a/6) 18% 10%

II  (20a/5) 18% 10%

III  (20a/7) 20% 10%

IVa  (20a/9) 20% 12%

IVb  (20a/9b) 24% 12%

V  (20a/8) 24% 12%

Unifamiliars

VI  (20a/9u) 22% 11%

VII  (20a/10)  20% 10%

VIII  (20a/11) 18% 10%

IX  (20a/12) 18% 10%

 Densitat neta màxima a les subzones plurifami-
liars: la que resulti de dividir el sostre màxim edifi-
cable pel mòdul de 80 m2.

 Densitat neta màxima a les subzones unifamiliars: 
la que resulti de dividir la superfície neta de zona 
per la superfície de parcel·la mínima. 

Art. 342.  Condicions d’edificació de les subzones 
plurifamiliars (d’aplicació	exclusiva	al	
municipi	de	Barcelona)

1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud 
mínima de façana en aquestes subzones es re-
geixen pel quadre següent:

Subzona Superfície Longitud

I  (20a/6) 2.000 m2 30 m.

II  (20a/5) 1.500 m2 20 m.

III  (20a/7) 1.000 m2 16 m.

IVa  (20a/9) 400 m2 14 m.

IVb  (20a/9b) 1.500 m2 20 m.

V  (20a/8)  800 m2 15 m.

 Com a excepció al que s’estableix al quadre ante-
rior, s’admeten parcel·les de superfícies i longituds 
de façana menors quan tinguin origen en un dels 
casos següents:

 a. Quan procedeixin de segregacions o divisions 
formulades en escriptura pública amb anterioritat 
a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956, 
sobre règim del sòl i ordenació urbana, i que no 
hagin sofert segregació posterior.
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 b. Quan s’ajustin al Pla comarcal de 1953 o als 
plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin 
de parcel·lació o segregació amb llicència, i que 
no hagin sofert segregació posterior a l’aprovació 
d’aquest Pla general.

 c. Parcel·les existents entre d’altres ja constru-
ïdes, o amb impossibilitat material d’obtenir els 
mínims exigits.

 En aquests casos, els índex d’edificabilitat nets de 
l’article 340 es reduiran en la mateixa proporció 
en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície 
respecte de la mínima exigida al quadre anterior. 
Això no obstant, s’exceptuen d’aquesta reducció 
d’edificabilitat les parcel·les on es construeixi úni-
cament un habitatge.

2. L’ocupació màxima de parcel·la per a les sub-
zones plurifamiliars serà la següent:

 • Subzona I (20a/6), el 15 per 100 de la superfície.
 • Subzona II (20a/5), el 20 per 100 de la superfície.
 • Subzona III (20a/7), el 30 per 100 de la superfície.
 • Subzona IV (20a/9), tipus a, el 40 per 100 de la 

superfície.
 • Subzona IV (20a/9b), tipus b, el 25 per 100 de la 

superfície.
 • Subzona V (20a/8), el 30 per 100 de la superfície.
3. L’alçada màxima autoritzada i el nombre límit de 

plantes s’estableix en 9,15 m. i en planta baixa 
més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, 
tipus b, (20a/9b) i la subzona V, (20a/8) els valors 
de les quals són els que s’estableixen a continu-
ació.

4. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b) l’alçada mà-
xima serà de 15,25 m. i el nombre límit de plantes, 
el de planta baixa més quatre plantes pis.

5. A la subzona V (20a/8), l’alçada i el nombre límit 
de plantes varien amb l’amplada de vial de confor-
mitat amb la relació següent: (Veure	taula	11)

 L’edificabilitat màxima que es podrà materialitzar 
en aquesta subzona ve condicionada per l’am-
plada del vial a què dóna front la parcel·la, variant 
des de l’índex net d’1,50 m2 sostre/m2 sòl per als 
vials d’amplada igual o superior a 15 m., fins al de 
0,60 m2 sostre/m2 sòl per als vials de menys de 

8 m. d’amplada, tot això en funció de l’ocupació 
màxima 30 per 100 i del nombre límit de plantes 
admissible segons l’amplada de vial.

6. A les subzones I (20a/6) i II (20a/5), s’admet en 
les condicions de construccions amb palafits, 
arribar a l’alçada de 12,20 m. corresponents a 
planta baixa més tres plantes pis. Les condicions 
per a què l’edificació reuneixi les característiques 
de construcció amb palafits es regulen al tipus 
d’edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b 
(20a/9b), la planta baixa haurà de quedar oberta 
en el 75 per 100 de la superfície ocupada per 
l’edificació.

7. A la subzona V (20a/8) no es podran construir més 
de dues unitats d’habitatge per replà d’escala, ex-
cepte a les parcel·les amb façana a carrers d’am-
plada igual o superior a vint metres en les que 
aquest màxim es fixa en quatre unitats.

8. La separació de l’edificació a les llindes de 
parcel·la i la separació entre edificacions de la 
mateixa parcel·la han de respectar les distàncies 
mínimes següents:

Subzona

Separació a llindes 

(m)

front - lateral - fons

Separació entre 

edificacions 

d’una mateixa 

parcel·la 

en relació amb 

alçades

I  (20a/6) 1 2   -   8   -   1 0 1

II  (20a/5) 1 0   -   6   -   8 1

III  (20a/7) 8   -   4   -   6 1

IVa  (20a/9) 3   -   3   -   3 1

IVb  (20a/9b) 8   -   5   -   6 1 / 2

V  (20a/8) 4   -   4   -   5 1

 La separació entre edificacions d’una mateixa 
parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a 
la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com 
si es tractés d’edificacions situades en parcel·les 
independents.

Amplada de vial Alçada màxima Nombre límit de plantes
Edificabilitat

m
2
 sostre / m

2
 sòl

De menys de 8 m 7,55 m. PB + 1  planta pis 0,60

De 8 a menys d’ 11 m 10,60 m. PB + 2 plantes pis 0,90 

D’11 a menys de 15 m 13,65 m. PB + 3 plantes pis 1,20 

De 15 m o més 16,70 m. PB + 4 plantes pis 1,50

Taula 11
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9. S’admeten les construccions auxiliars dins de 
l’ocupació màxima de parcel·la establerta a la 
condició segona, i respectant els límits d’alçada i 
d’ocupació màxima amb edificacions auxiliars que 
s’estableixen al quadre següent:

Subzona

Alçada 

màxima

(m)

Ocupació màxima

(% de suprefície)

I  (20a/6) 3,30 m. 2%

II  (20a/5) 3,30 m. 3%

III  (20a/7) 3,30 m. 4%

IVa  (20a/9) ---- No s’admet

IVb  (20a/9b) ---- No s’admet

V  (20a/8) ---- No s’admet

10. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la a les 
subzones plurifamiliars no podrà superar el que 
resulti, per excés, de dividir l’edificabilitat màxima 
permesa a la parcel·la pel mòdul de 80 m2. Aquest 
límit haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit 
d’habitatges de superfície reduïda o apartaments 
el nombre màxim dels quals no podrà superar la 
densitat resultant de la regla anterior.

11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària 
excessiva d’algunes promocions a les zones 
plurifamiliars, es limita l’agrupació màxima d’ha-
bitatges sobre una mateixa parcel·la, a la que re-
sulta d’aplicar una superfície de sostre edificable 
corresponent a tres parcel·les, distribuïda en una 
o vàries edificacions independents.

 Les parcel·les que, per la seva major superfície, 
donin lloc a un sostre edificable que superi l’as-
senyalat al paràgraf  anterior, hauran de tractar-se 
com si fossin dues o més parcel·les independents 
que no superin individualment l’agrupació màxima 
d’habitatges per parcel·la assenyalada. En aquests 
casos cada agrupació haurà de tenir accés inde-
pendent des del vial públic. L’espai lliure d’edifi-
cació quedarà sistematitzat amb jardineria i podrà 
establir-se un règim d’ús mancomunat d’aquest. 
No es permeten solucions de passatges particulars 
o anàlegs per a l’accés comú a parcel·les diferents.

12. A les zones plurifamiliars s’admeten els desenvo-
lupaments d’habitatges adossats en filera, amb 
espais lliures mancomunats o individualitzats com 
a tipus d’ordenació derivat de l’edificació aïllada, 
d’acord amb les condicions següents:

 a. S’hauran de complir les condicions d’agrupació 
màxima d’habitatges per parcel·la que s’asse-
nyalen al número anterior.

 b. S’aplicaran la densitat màxima d’habitatges, 
l’índex net d’edificabilitat, el percentatge d’ocu-
pació màxima de parcel·la, l’alçada i el nombre 
de plantes que s’assenyalen per a la subzona res-
pectiva.

 c. Cada agrupació independent d’habitatges 
adossats ha d’estar dotada d’accés rodat des de 
la via pública.

 d. L’edificació s’haurà de produir ordenadament 
pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a 
la via pública.

 e. Amb la finalitat de controlar i acotar l’impacte 
excessiu d’algunes promocions, no es permetran 
agrupacions que comportin un front edificat, con-
tinu o reculat, superior a 30 m.; quan això s’es-
devingui, s’haurà de fraccionar una agrupació en 
dos o més cossos independents que no superin 
aquesta dimensió, i que hauran de separar-se 
entre si proporcionalment a la seva alçada respec-
tiva amb un mínim de 4 m.

Secció 10a  
Zona de renovació urbana: 
rehabilitació (16)

Art. 363.  Densitat d’habitatges (d’aplicació	
exclusiva	al	municipi	de	Barcelona)

Els plans especials per a la renovació d’aquesta zona 
per mitjà d’un procés de restauració, rehabilitació i 
millora d’aquesta, per a la seva conversió en àrees 
amb els elements d’urbanització adients a la qualifi-
cació del sòl urbà, han de fixar la densitat d’habitatges 
per hectàrees sense depassar el nombre d’habitatges 
que resulti de dividir el sostre màxim edificable pel 
mòdul de 80 m2.

S’incorporen les disposicions addicionals se-
güents:

Disposicions addicionals de la modifi‑
cació del Pla general metropolità (d’apli-
cació exclusiva al municipi de Barcelona)

Primera. Adequació de les condicions d’habitabi‑
litat (d’aplicació	exclusiva	al	municipi	de	Barcelona)
1. En el termini d’un any s’adequaran les Ordenances 

metropolitanes d’edificació per tal d’actualitzar, 
precisar i millorar les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i adaptar-les a les noves necessitats.

2. En tant no s’aprovi la modificació de les Orde-
nances esmentades, seran d’aplicació les condi-
cions següents:
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 a. Els habitatges es desenvoluparan en una su-
perfície útil mínima de 40 m2.

 b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d’una 
longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via 
pública o pati interior d’illa.

 c. La superfície corresponent als cossos sortints 
tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilit-
zarà als efectes de superfície mínima de les peces 
a les que estiguin annexionats.

Segona. Habitatges per a col·lectius específics 
(d’aplicació	exclusiva	al	municipi	de	Barcelona)
1. Les actuacions d’habitatge, promogudes en règim 

de protecció pública, destinades a col·lectius es-
pecífics que requereixin una actuació social pre-
ferent i que, per les seves característiques, justi-
fiquin programes funcionals de dimensió reduïda, 
no estaran sotmeses a les limitacions referents al 
nombre màxim d’habitatges per parcel·la, sempre 
i quan quedi garantida la seva destinació.

2. Els plans de millora urbana podran preveure pro-
mocions d’habitatges no sotmeses a règim de 
protecció pública, que proposin tipologies de di-
mensió reduïda per a col·lectius específics que re-
quereixen una atenció social preferent. A aquests 
efectes els plans de millora urbana hauran de jus-
tificar la destinació al col·lectiu específic, la tipo-
logia i el programa funcional proposat i establiran 
la densitat màxima d’acord amb aquesta finalitat; 
en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 
10 per 100 del total de l’edificabilitat a serveis co-
munitaris.

Tercera.  Redacció de nou planejament (d’apli-
cació	exclusiva	al	municipi	de	Barcelona)
1. Els plans en sòl urbà no consolidat que s’elaborin 

a partir de l’entrada en vigor de la modificació 
del Pla general metropolità incorporaran, com a 
mínim, el 25 per 100 del sostre destinat a habi-
tatge de nova implantació amb destí a habitatge 
sotmès a algun règim de protecció, de conformitat 
amb el que preveu l’article 86 de la Carta Muni-
cipal de Barcelona i l’article 57 de la Llei d’urba-
nisme.

2. El nou planejament en sòl urbà no consolidat que 
generi un increment d’habitatges en relació amb el 
planejament anterior, estarà sotmès a les determi-
nacions de l’article 16 del reglament parcial de la 
Llei d’urbanisme.

Quarta. Planejament aprovat amb anterioritat a 
la modificació del Pla general metropolità (d’apli-
cació	exclusiva	al	municipi	de	Barcelona)

1. Als àmbits de sòl urbà consolidat, amb planeja-
ment aprovat amb anterioritat a aquesta modifi-
cació del Pla general metropolità, se’ls aplicaran, 
pel que fa al sostre amb destí a habitatge, les 
limitacions del nombre màxim d’habitatges es-
tablertes en aquesta modificació del Pla general 
metropolità.

2. Als àmbits de sòl urbà no consolidat amb planeja-
ment aprovat definitivament on s’estableixin limita-
cions específiques al nombre màxim d’habitatges, 
podran elaborar-se plans de millora urbana que 
permetin l’adequació del nombre d’habitatges a 
les determinacions d’aquesta modificació, donant 
compliment en tot cas al que s’estableix a l’article 
16 del reglament parcial de la Llei d’urbanisme. A 
aquests efectes, es considerarà sòl urbà no con-
solidat aquell en el que no s’hagi iniciat l’execució 
de la urbanització prevista pel planejament vigent, 
en el moment d’aprovar-se aquesta modificació.

• Modificació del PGM per a la regulació 
del desenvolupament dels sòls d’equipa-
ment en la zona d’influència del Parc de 
Collserola. Aprovada definitivament per Acord de 
la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barce-
lona de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm. 4279 de 
14/12/04)

Annex.  Normes urbanístiques de la modificació 
puntual del Pla general metropolità per 
a la regularització del desenvolupament 
dels sòls d’equipament en la zona 
d’influència del Parc de Collserola, de 
Barcelona.

Capítol I
Disposicions generals

Art. 1.  Marc legal
Aquesta modificació del Pla general metropolità s’ha 
redactat d’acord amb l’ordenament vigent a la ciutat 
de Barcelona en matèria urbanística, en concret la Llei 
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, el capítol II del 
títol VI de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, i el Decret 146/1984, 
pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament 
i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de me-
sures d’adequació de l’ordenament urbanístic de Ca-
talunya, en tot el que no s’oposa, no contradiu, ni re-
sulta incompatible amb les determinacions establertes 
a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’acord amb l’esti-
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pulat a la seva pròpia disposició transitòria novena. 
Tanmateix, les referències als reglaments corresponen 
als reglaments de planejament i gestió urbanística, en 
el que sigui d’aplicació supletòria en l’ordenament ur-
banístic català.
Les referències a les Normes urbanístiques (N.U.) del 
Pla general metropolità ho són al Pla general metro-
polità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, i 
les seves modificacions posteriors que siguin vigents.
Les referències al Pla especial d’ordenació i de pro-
tecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo), 
ho són al Pla especial aprovat definitivament el 28 de 
gener de 1988 per la Comissió de govern de la Corpo-
ració Metropolitana de Barcelona, en la versió de text 
refós, per delegació del Consell Metropolità de Bar-
celona a l’acord d’aprovació definitiva d’1 d’octubre 
de 1987.
Les determinacions d’aquesta Normativa s’aplicaran 
al seu àmbit de forma prevalent a qualsevol altra 
disposició municipal que reguli l’ús i ordenació física 
del sector, sens perjudici del que disposa l’article 11 
d’aquestes Normes. Tanmateix, en tot el no previst 
expressament per aquesta proposta seran d’aplicació 
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, 
les Ordenances metropolitanes d’edificació (OME), les 
normes del PEPCo, així com la normativa vigent en 
matèria d’habitatge, activitats, estètica i medi ambient.

Art. 2.  Definició i àmbit
La modificació del Pla general metropolità per a la re-
gulació del desenvolupament dels sòls d’equipament 
en la zona d’influència del Parc de Collserola, abasta 
els sòls qualificats com a equipaments a la vessant 
barcelonina de Collserola per sota de la línia de ca-
rena, segons la concreció que hi figura a l’apartat 
1. Àmbit de la proposta, de la memòria, i que tenen 
contacte amb sòls qualificats com a sistema de parc 
forestal, clau 27. Tots ells vénen grafiats al plànol 1. 
Àmbit del Pla i emplaçaments puntuals, i se situen per 
sobre de la Ronda de Dalt i els carrers Aiguablava i 
Meridana.

Art. 3.  Objecte
L’objecte d’aquest document és la determinació de 
les condicions bàsiques per al desenvolupament dels 
equipaments inclosos al seu àmbit.

Art. 4.  Justificació del Pla
Aquestes Normes precisen l’abast de les disposicions 
contingudes a l’article 217, condicions d’edificació 
dels equipaments, de les Normes urbanístiques del 
Pla general metropolità, en la mesura que determinen 
els criteris per establir l’edificabilitat de manera ajus-

tada a les necessitats funcionals dels equipaments, 
en relació amb el paisatge i les condicions ambientals 
del Parc de Collserola, i la integració en el sector on 
s’ubiquen, d’acord amb l’article 65.1 de la Carta Mu-
nicipal de Barcelona. També, en desenvolupament de 
l’article 19, sòls qualificats com a equipaments (7), de 
les Normes urbanístiques del Pla especial d’ordenació 
i de protecció del medi natural del Parc de Collserola.

Art. 5. Contingut
La modificació del Pla general metropolità està inte-
grada pels documents següents:
1. Memòria.
2. Plànols d’informació (inclouen els descriptius de 

l’annex)
3. Normes urbanístiques.
4. Justificació de l’avaluació econòmica i de 

l’agenda.
 L’apartat d’annexes està format per la valoració 

mediambiental de la vessant barcelonina de Co-
llserola.

 
Art. 6.  Vinculació normativa
Tenen caràcter normatiu:
• Les Normes urbanístiques.
• El plànol d’àmbit del Pla i emplaçaments puntuals.

Art. 7. Interpretació
L’aplicació dels criteris establerts per aquestes 
Normes urbanístiques prevaldrà sobre altres normes 
referides a equipaments, especialment els ubicats en 
contacte amb sòl forestal en particular, sens perjudici 
del que disposa l’article 11 d’aquestes Normes.

Art. 8.  Règim general
1. En els casos en que el desenvolupament de l’or-

denació requereixi l’aprovació d’un planejament 
derivat, Pla de millora urbana (PMU) o Pla espe-
cial urbanístic (PEU), per a la concreció de les de-
terminacions d’aquest document i dins dels cri-
teris i limitacions establertes, aquest planejament 
podrà: concretar l’edificabilitat de l’equipament, 
delimitar l’ocupació màxima tot atenent a criteris 
de protecció dels elements d’interès mediam-
biental i paisatgístic, fixar-ne l’ús, determinar les 
plataformes d’explanació d’acord amb els criteris 
generals de les Normes urbanístiques del Pla ge-
neral metropolità i el PEPCo, precisar les alçades 
i nombre de plantes, o ajustar puntualment la zo-
nificació, si aquesta comporta increment, millora 
o protecció de sistemes d’espais lliures [protecció 
de sistemes (clau 9), zona verda (clau 6), o parc 
forestal (clau 27)].
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2. Són condicions bàsiques d’aquestes Normes el 
criteri de càlcul de l’índex d’edificabilitat i les al-
çades màximes definides, tenint en consideració 
el que disposa l’article 11 d’aquestes Normes.

3. Caldrà la redacció d’un planejament derivat en 
els casos previstos a les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità i la Llei d’urbanisme, i 
concretament a l’objecte d’ampliació, modificació 
o desenvolupar equipaments previstos pel plane-
jament. A aquests efectes, el planejament derivat 
contindrà disposicions concretes i una regulació 
detallada, i no serà de desenvolupament genèric. 
La proposta serà avaluada amb un avantprojecte 
de l’ordenació.

4. Prèviament a la redacció del planejament derivat 
corresponent, hom podrà consultar l’Ajuntament 
sobre les condicions d’ordenació en un empla-
çament concret, d’acord amb el punt 1 d’aquest 
article.

5. Per a tot el no especificat en aquesta Normativa 
de la modificació del Pla general metropolità, serà 
d’aplicació el que determinen les vigents Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità (N.U. del 
PGM), i en el seu cas del PEPCo.

6. No s’admeten llicències de parcel·lació que no 
estiguin avalades per un planejament derivat de la 
unitat d’equipament del seu emplaçament.

Capítol II 
Reglamentació del sistema 
d’equipaments

Art. 9.  Sistemes
La proposta manté les qualificacions de sistemes 
d’equipament que preveu el planejament vigent. 
Aquests sòls es regulen d’acord amb la prelació de 
normes establerta a l’article 8.5 d’aquestes Normes.

Art. 10. Règim urbanístic actual dels 
equipaments

1. D’acord amb el seu grau de desenvolupament 
d’acord amb el planejament vigent, els equipa-
ments assenyalats al Pla general metropolità i 
incorporats a l’àmbit de la proposta poden estar 
sotmesos al règim urbanístic següent:

 a. Adequats al planejament vigent, que determina 
les seves condicions d’ordenació i fixa la seva edi-
ficabilitat. Pot estar consolidat com a equipament 
per l’edificació o no.

 b. Amb planejament en tràmit aprovat inicialment, 
que concreta les condicions d’ordenació, des de la 
justificació específica de cada figura de planejament.

 c. Sense planejament derivat vigent que concreti 
les condicions d’ordenació, amb edificabilitat con-
solidada destinada a equipament, emperò.

 d. Sense planejament vigent ni en tràmit  que con-
creti les condicions d’ordenació, lliure d’edificació 
o amb poca edificació consolidada.

 e. Sense planejament vigent que concreti les con-
dicions d’ordenació, amb edificació consolidada 
amb ús d’habitatge o altres usos, en parcel·lació 
petita.

2. Pel que fa a la seva localització en relació amb el 
Parc de Collserola, els equipaments poden situ-
ar-se:

 a. Totalment dins de la delimitació del PEPCo.
 b. Parcialment dins de la delimitació del PEPCo.
 c. Totalment extern a la delimitació del PEPCo.

Art. 11. Aplicació gradual d’aquestes Normes als 
equipaments incorporats

a. Els equipaments amb planejament vigent, o en 
tramitació aprovats inicialment i que resultin fi-
nalment aprovats, mantindran l’edificabilitat i 
condicions d’ordenació que en cada cas siguin 
aplicables de manera específica, respectant però, 
les condicions d’integració paisatgística que dis-
posen les normes del PEPCo.

b. Els equipaments sense planejament, consolidats 
per l’edificació i que a l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació del Pla general metropolità tinguin ús 
d’equipament, mantindran l’edificació existent, 
que podrà ser objecte de rehabilitació, conser-
vació i millora, sempre que es mantingui la desti-
nació a equipament.

c. Els equipaments contemplats als dos epígrafs an-
teriors podran ser objecte d’ampliació mitjançant 
un Pla futur, només per al cas que la seva edifi-
cabilitat sigui inferior a la resultant de l’aplicació 
d’aquestes Normes, i siguin respectades les dis-
posicions d’aquesta modificació del Pla general 
metropolità.

d. La redacció preceptiva d’una figura de planeja-
ment de desenvolupament per a la concreció d’un 
equipament, per remissió expressa determinada 
al planejament vigent, mantindrà les condicions 
d’ordenació, ocupació i edificabilitat que esti-
guessin fixades en aquest planejament.

e. Els sòls restants, pendents de concreció com a 
equipaments, es regularan per les disposicions 
d’aquestes Normes.

Art. 12. Conceptes d’aplicació 
a. Es considera Edificabilitat ponderada d’un equi-

pament, aquella que pel seu càlcul té en compte 
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de manera proporcional al seu front de contacte, 
tots els tipus de qualificació dels seu entorn, in-
closos els sistemes, i d’acord amb el que es pre-
cisa a l’apartat d. d’aquest article.

b. L’edificabilitat es calcularà per unitats completes 
d’equipament. Trenca aquesta unitat de sistema 
l’existència d’un carrer vigent al planejament; el 
canvi d’equipament entre les claus 7a, 7b, 7c i 
17-7; el canvi de límit del tipus d’equipament, 
amb planejament vigent; i la incorporació parcial 
de la peça dins d’un Pla vigent anterior o en tra-
mitació.

c. L’existència dins de la unitat d’equipament d’una 
peça consolidada amb edificació, permet que les 
parcel·les de la part no ocupada i de titularitat di-
ferent, puguin desenvolupar l’edificabilitat que els 
hi correspongui per aplicació d’aquestes Normes, 
independentment que l’equipament existent hagi 
esgotat o no l’edificabilitat que li correspon per 
aplicació d’aquestes Normes. L’edificabilitat con-
solidada en aquest cas no es prendrà com a refe-
rent de ponderació per a la resta de l’equipament 
de la mateixa unitat, sinó les peces exteriors cir-
cumdants.

d. S’entén per sòls confrontants aquells que tenen 
contacte directe amb l’equipament que es cal-
cula, o bé per sistemes viaris i zones verdes 
aïllades que no tinguin consideració de parc. 
Aquestes permetran considerar, per determinar 
l’edificabilitat ponderada, la corresponent a les 
zones que donen front al mateix espai lliure o 
vial.

e. Els elements de la xarxa viària bàsica principal i 
les zones verdes, protecció de sistemes o altres 
tipus d’espais lliures, tots els quals tinguin conti-
nuïtat amb sòls forestals a l’entorn de l’equipa-
ment, es consideren com a clau 27 a efectes del 
càlcul del coeficient d’edificabilitat ponderat.

Art. 13. Determinació de l’edificabilitat 
ponderada

1. Tots els sòls qualificats com a equipament dins de 
la delimitació d’aquest Pla, disposen d’una edifi-
cabilitat mínima de referència de 0,20 m2 sostre/
m2 sòl.

2. Per al càlcul de l’edificabilitat es prendran en con-
sideració totes les qualificacions urbanístiques 
confrontants a l’equipament, amb els criteris se-
güents:

 a. L’índex d’edificabilitat d’una peça d’equipament 
es determinarà de manera ponderada entre totes 
les edificabilitats de les qualificacions urbanísti-
ques a les quals el límit de l’equipament hi doni 

front, aplicant de manera proporcional el percen-
tatge de perímetre confrontat a cadascuna i el co-
eficient d’edificabilitat respectiu.

 e = (L1 x e1) + (L2 x e2)) + ... + (Ln x en)

 On e és l’índex d’edificabilitat que es vol calcular 
per a l’equipament, Ln és el percentatge del perí-
metre total [la suma dels fragments (1 + ... + n) és 
el 100 per 100 del perímetre] i en és l’índex d’edifi-
cabilitat respectiva de cada tram.

 b. Els límits confrontants amb el sistema de parc 
forestal, clau 27, així com els descrits a l’apartat e. 
de l’article anterior, es calcularan amb una edifica-
bilitat de referència de 0,20 m2 sostre/m2 sòl.

 c. Els límits confrontants amb zones amb claus 
18, 15, amb planejament aprovat que fixi un co-
eficient d’edificabilitat mig i altres (claus 14, 16) 
que hagin estat ordenades a partir d’un coeficient 
d’edificabilitat bruta, o en el seu cas el que deter-
minen les Normes urbanístiques del Pla general 
metropolità, el prendran com a referència.

 d. Els límits amb zones clau 15, sense planejament 
específic, es calcularan a partir de l’edificació exis-
tent a les parcel·les confrontants i la superfície de 
les parcel·les ocupades respectives.

 e. A les zones 18 sense planejament d’ordenació, 
es calcularà el coeficient brut a partir del sostre 
existent i la unitat de zona que el delimita, confron-
tant a l’equipament.

 f. Els límits confrontants a zones de regulació di-
recta per les Normes urbanístiques del Pla general 
metropolità (zones claus 12, 13, 20) prendran com 
a referència l’edificabilitat neta zonal.

 g. Quan la zona confrontant correspongui a un altre 
equipament pendent de concretar l’edificabilitat, 
com a referència es calcularà pel mateix mètode 
que s’estableix en aquest document. Les zones 
de serveis tècnics, clau 4, confrontants a un equi-
pament determinat, quan no tinguessin assignada 
una edificabilitat o no fos existent, computaran als 
efectes de concreció de l’edificabilitat de l’equipa-
ment com si es tractés d’un altre equipament.

 h. La creació en un futur de nous equipaments 
mitjançant nous plans que puguin donar lloc a 
emplaçaments amb situacions com les contem-
plades en aquesta modificació del Pla general 
metropolità, s’hauran de resoldre justificadament 
a partir dels criteris d’aquesta i dels que corres-
ponguin a l’objecte d’aquell planejament.

3. Les limitacions relatives a l’edificabilitat que es pu-
guin fixar a la Normativa urbanística del Pla general 
metropolità, reguladora del règim d’ordenació en 
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edificació aïllada, per aplicació del grau de pen-
dent dels terrenys d’un solar, regiran, en qual-
sevol cas, atenent el règim establert a l’apartat 1 
d’aquest article, i no podran rebaixar l’edificabilitat 
per sota de 0,20 m2 sostre/m2 sòl, llevat que el 
terreny sigui inedificable per raons de pendent.

Art. 14. Instal·lacions d’equipament
A efectes d’aquestes Normes, es consideren Instal-
lacions d’equipaments les construccions pròpies de 
l’equipament que comptabilitzen com a edificabilitat, 
així com la resta d’instal·lacions complementàries que 
comportin estructures o explanacions (instal·lacions 
tècniques, ocupació en subsòl, pistes, piscines, co-
berts permanents o temporals, etc.)

Art. 15. Usos
1. El desenvolupament, la modificació i la concreció 

de l’ús d’equipament als sòls inclosos a l’àmbit 
d’aquest Pla requereixen, en tot cas, la formulació 
prèvia del planejament derivat corresponent.

2. La concreció dels usos d’un equipament està 
condicionada a que l’emplaçament sigui adient 
per al desenvolupament funcional previst, sense 
haver de recórrer a solucions constructives i de 
modificació del terreny que suposin un impacte 
visual inadmissible i una agressió manifesta del 
paisatge i el medi natural.

3. Per a la concreció d’usos que, per les condicions 
especials d’accessibilitat d’un emplaçament o les 
característiques del propi ús, puguin suposar pro-
blemes previsibles en la mobilitat del sector d’em-
plaçament o de saturació de la xarxa viària, caldrà 
l’elaboració d’un estudi de mobilitat que permeti 
avaluar les mesures raonables que cal adoptar per 
a un funcionament correcte. En cas que l’equipa-
ment pogués suposar una incidència contrària als 
criteris de sostenibilitat que han de regir tota actu-
ació urbanística, es podrà denegar el tipus d’equi-
pament.

Art. 16. Ordenació
1. S’admeten edificacions amb un màxim de planta 

baixa i dues plantes.
2. L’alçada màxima per planta podrà ser de 3,50 m., 

amb inclusió dels forjats. L’alçada màxima resul-
tant serà de 10,50 m., i només podrà ser supe-
rada pels cossos d’instal·lacions propis de l’edi-
fici, contemplats a l’article 223.2.f) de les Normes 
urbanístiques, fins a una alçada màxima de 3,50 
m. En casos justificats en la millor solució per a la 
preservació del medi natural i alliberament de sòls 
forestals, i quan les alçades d’ordenacions pro-

peres siguin superiors a planta baixa + 2 plantes 
pis, s’admet un increment màxim d’una planta i 
l’equivalent de 3,50 m. addicionals.

3. Quan sigui necessària la construcció de volums 
amb alçades superiors a l’establerta per planta, es 
comptabilitzarà l’edificabilitat equivalent al nombre 
de plantes resultant de dividir per 3,50 m. l’al-
çada del volum que superi l’establerta per a cada 
planta. Aquesta condició no s’aplicarà a la part de 
volum que tingui consideració de soterrani.

4. La implantació en el terreny es regirà, en el no pre-
vist expressament en aquesta Normativa, per les 
condicions generals de les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità i, en el seu cas, per les 
normes del PEPCo.

Art. 17. Ocupació
1. L’ocupació màxima no superarà la més alta cor-

responent a les zones del seu entorn de contacte, 
amb el límit màxim del 50 per 100 per a tots els 
conceptes contemplats a l’article 14 d’aquestes 
Normes. En cas que la peça estigui envoltada per 
sistema forestal, l’ocupació per l’edificació no su-
perarà el 10 per 100.

2. Dins de l’ocupació màxima s’hauran d’ubicar 
totes les instal·lacions sobre rasant de l’equipa-
ment. S’admet un increment de l’ocupació de 
l’apartat anterior en un 20 per 100 de la superfície 
de l’equipament quan les instal·lacions de qual-
sevol tipus siguin soterrades, sempre que l’ocu-
pació acumulada per tots els conceptes no superi 
el 50 per 100, i tenint en compte el que determina 
l’apartat 4) d’aquest article.

3. Als equipaments existents, i independentment de 
la situació de disconforme o no del sostre actual, 
s’admet que l’ocupació màxima del 50 per 100 
pugui ésser exhaurida amb ús d’aparcament so-
terrat o per instal·lacions a l’aire lliure en superfície, 
quan l’ocupació per l’edificació en superfície sigui 
inferior a aquest percentatge.

4. Són d’aplicació les reduccions d’ocupació pre-
vistes a l’article 255 de les Normes urbanístiques 
i, en el seu cas, aquelles altres disposicions que 
siguin aprovades per condicionar la implantació 
d’edificació aïllada en sòl de gran pendent. Per tal 
de determinar l’ocupació màxima, el planejament 
de desenvolupament corresponent aportarà un 
estudi dels pendents.

5. L’aplicació de les condicions d’aquest article, en 
relació amb els criteris contemplats a l’article 20 
d’aquestes Normes, es podrà concretar de ma-
nera ponderada entre totes elles a la justificació 
del planejament derivat.
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Art. 18. Ampliacions per raons funcionals 
excepcionals

Com a excepció a l’edificabilitat màxima establerta, 
els equipaments existents o els que es puguin desen-
volupar en un futur podran incrementar, de manera no 
acumulativa, la seva edificabilitat en un 10 per 100 de 
la màxima permesa, per adaptar-se a la legislació que 
afecti el programa funcional o la planificació territorial 
sectorial que incideixi en matèria d’equipaments, per 
imperatiu de la normativa sectorial que impossibiliti la 
continuació de l’activitat en les condicions que deter-
mina aquesta Normativa.
 
Art. 19. Transformació d’equipaments existents
En cas de transformació d’equipaments amb un 
volum edificat consolidat, s’admet que es pugui tras-
lladar el sostre existent,  total o parcialment, dins de 
la mateixa peça amb un pla derivat, sempre que la 
nova edificació comporti una millora substancial per a 
l’entorn forestal, estigui situada als  sòls més propers 
al nucli urbà i la cota d’implantació sigui sensiblement 
inferior a l’anterior, d’acord amb els criteris establerts 
en aquestes Normes. Aquesta opció haurà de com-
portar la transformació de part de l’equipament en sòl 
lliure d’edificació o en espais lliures públics.

Art. 20. Protecció
L’emplaçament i implantació de l’edificació dins d’una 
reserva d’equipament serà determinada pel planeja-
ment urbanístic corresponent. En tot cas, caldrà pre-
servar les lleres naturals de les rieres amb una am-
plada mínima de 5 m. a ambdós costats de l’eix, els 
pendents superiors al 50 per 100, la vegetació que 
pugui ésser assenyalada com a interessant pels ser-
veis tècnics municipals competents o del Consorci del 
Parc de Collserola, les masses arbrades i aquells ele-
ments que puguin ser objecte d’interès per a la pre-
servació de la qualitat mediambiental.  La desviació o 
cobriment puntual d’un tram d’una riera s’admet ex-
cepcionalment quan es justifiqui en una millora de les 
condicions ambientals i de protecció del medi natural 
a la resta de les peces d’equipament que formin part 
de l’àmbit del Pla.
A efectes d’aquest Pla, no es consideren com a lleres 
de rieres les que tinguin consideració de clavegueram 
perquè ja han estat objecte de canalització dins del sòl 
urbà aigües amunt per a la seva evacuació. En tot cas, 
es requerirà informe per part de l’Agència Catalana 
de l’Aigua.
Es tindran en compte les consideracions següents:
a. La proximitat dels sòls forestals, en relació amb 

els forts pendents de les peces d’equipament de 
l’àmbit del Pla, requereix que l’ocupació se situï 

als punts més propers al continu urbà consolidat.
b. Com a criteri orientatiu per a la formulació de plans 

urbanístics derivats, la delimitació de l’ocupació 
per l’edificació (E) i les instal·lacions de l’equi-
pament, buscarà respectar la franja meitat més 
propera als límits de contacte amb sòls forestals, 
prenent com a criteri en dos trams de contacte 
contigus (A-B, B-C) l’amplada menor resultant de 
cadascun d’ells (figura següent).

 

Capítol III
Desenvolupament

Art. 21. Desenvolupament del Pla
1. Aquest Pla es desenvoluparà mitjançant plans es-

pecials urbanístics o plans de millora urbana per 
peces independents, d’iniciativa pública i privada.

2. Els plans derivats podran preveure el destí a sis-
tema d’espais lliures, dels sòls qualificats com a 
equipament, sense necessitat de modificar el Pla 
general metropolità, en els casos següents:

 a. Els previstos per l’article 19 d’aquestes Normes.
 b. Els ajustaments de qualificació no superiors al 8 

per 100 dels sòls d’equipament incorporats.
 c. Els casos en els quals sigui previst la transfe-

rència de sostre d’equipament, d’acord amb el 
que preveu l’article 35 de la Llei 2/2002, d’ur-
banisme, de 14 de març, i l’article 73 de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Muni-
cipal de Barcelona, en altres peces situades en 
emplaçaments situats per sota de la delimitació 
del Parc de Collserola en el PEPCo.

3. La creació de sòls lliures resultant de l’aplicació 
d’aquest article no donarà lloc a un increment 
d’edificabilitat ni de l’ocupació inicials que surtin 
de l’aplicació de les determinacions i criteris 
d’aquestes Normes.

Art. 22. Desenvolupament de l’edificabilitat dels 
equipaments

1. L’edificabilitat resultant de l’aplicació dels criteris 
d’aquestes Normes en una unitat zonal de sis-
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tema és la mateixa per a tota la unitat, i és la que 
prendrà en consideració el planejament derivat. 
L’alteració de la delimitació de les unitats de zona 
d’equipaments no podrà donar lloc a un sostre 
superior al resultant de l’aplicació d’aquestes 
Normes a la zonificació vigent en el moment de 
l’aprovació definitiva d’aquesta modificació del Pla 
general metropolità.

2. Els equipaments consolidats parcialment podran 
ser objecte de segregacions parcials en la mesura 
que les parts resultants mantinguin l’edificabilitat 
calculada d’acord amb aquestes Normes.

3. A partir de l’edificabilitat assenyalada globalment, 
es poden desenvolupar parcialment per parcel·les 
les peces unitàries d’equipament, sempre que la 
resta disposi d’accés i pugui ser concretada pos-
teriorment respectant els criteris de protecció de 
rieres, vegetació, pendents, ambientals i paisat-
gístics establerts per aquestes Normes. El plane-
jament derivat que es desenvolupi haurà de jus-
tificar aquesta condició per a la resta de sòls de 
la unitat de referència, tot i que no siguin objecte 
del propi planejament. La modificació possible de 
la delimitació de la unitat d’equipament a que es 
referia l’apartat 1 d’aquest article, no alterarà l’edi-
ficabilitat resultant de l’aplicació dels paràmetres 
d’aquesta modificació del Pla general metropolità, 
a la resta de sòls d’equipament de la mateixa unitat 
que no estiguin incorporats dins de l’actuació.

4. Com a criteri de compactació de les actuacions 
en equipaments al costat de sòls forestals, quan 
es tracti de més d’una peça d’equipament o de 
parcel·les discontínues qualificades com a equi-
pament, mitjançant planejament derivat es podrà 
concentrar l’edificabilitat en una d’elles, sempre 
que no siguin superats els paràmetres globals 
d’ocupació i edificabilitat resultants globalment, 
s’alliberi d’edificabilitat la peça més inserida en 
sòls forestals i que les alçades resultants de l’edi-
ficació no siguin superiors  a les assenyalades a 
l’article 16 d’aquestes Normes. Aquesta trans-
ferència de sostre també es podrà fer efectiva 
mitjançant planejament derivat en equipaments 
exteriors a l’àmbit d’aquesta modificació del Pla 
general metropolità, sempre que es justifiqui als 
criteris i objectius de protecció del Parc de Collse-
rola exposats en la mateixa.

Disposició addicional

Als efectes previstos a l’article 25 de les Normes del 
PEPCo, en relació amb les determinacions dels arti-
cles 31 i amb els apartats 1 i 2 de l’article 32, es deter-
mina la innecessarietat de destinació a equipament de 
la finca situada a la carretera de Sant Cugat, 237-239 
(antic hotel de Sant Jeroni), declarada en situació legal 
de ruïna.

•	Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials del 
Poblenou-Districte 22@bcn, a barcelona. Aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del 
Municipi de Barcelona, en la sessió d’1 de març de 2006. (DOGC núm. 4654 de 14/06/2006).
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a
.L

a Subcom
issió d’U

rbanism
e del M

unicipi de
B

arcelona, en la sessió d’1 de m
arç de 2006, va

adoptar, entre altres, l’acord següent:

E
x
p

.: 2005/020925/B
M

o
d

ifica
ció

 p
u

n
tu

a
l d

el P
la

 g
en

era
l m

etro
p

o
lità

p
er a

 la
 ren

o
v

a
ció

 d
e les à

rees in
d

u
stria

ls d
el

P
o

b
len

o
u

-D
istricte d

’A
ctiv

ita
ts 2

2
@

 b
cn

, a
l term

e
m

u
n

icip
a
l d

e B
a
rcelo

n
a

V
ista la proposta de resolució de la P

onència
T

ècnica i d’acord am
b els fonam

ents que s’hi ex-
posen, la Subcom

issió d’U
rbanism

e del M
uni-

cipi de B
arcelona acorda:

—
1

A
provar definitivam

ent la M
odificació

puntual de la M
odificació del P

la general m
e-

tropolità per a la renovació de les àrees indus-
trials del P

oblenou-D
istricte d’A

ctivitats 22 @
bcn, de B

arcelona, prom
oguda i tram

esa per
l’A

juntam
ent, am

b l’observació que a l’article
9.2h de la norm

ativa, que rem
et a l’article 43 del

D
ecret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, cal eli-

m
inar l’afegit “sobre els nous aprofitam

ents”.

—
2

P
ublicar aquest acord i les norm

es urba-
nístiques corresponents al D

ia
ri O

ficia
l d

e la

G
en

era
lita

t d
e C

a
ta

lu
n

y
a a l’efecte de la seva

im
m

ediata executivitat, tal com
 indica l’article

100 del D
ecret legislatiu 1/2005, de 25 de juliol,

pel qual s’aprova el T
ext refós de la L

lei d’ur-
banism

e.

C
ontra l’acord anterior, que posa fi a la via

adm
inistrativa, es pot interposar potestativa-

m
ent recurs de reposició, de conform

itat am
b

el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de
la L

lei 30/1992, de 26 de novem
bre, de règim

jurídic de les adm
inistracions públiques i del

procedim
ent adm

inistratiu com
ú, m

odificada
per la L

lei 4/1999, de 13 de gener, davant la
Subcom

issió d’U
rbanism

e del m
unicipi de B

ar-
celona, en el term

ini d’un m
es a com

ptar des de
l’endem

à de la publicació d’aquest E
dicte al

D
ia

ri O
ficia

l d
e la

 G
en

era
lita

t d
e C

a
ta

lu
n

y
a. E

l
recurs s’entendrà desestim

at si passa un m
es

sense que s’hagi dictat i notificat la resolució ex-
pressa i quedarà aleshores oberta la via conten-
ciosa adm

inistrativa.

E
n qualsevol cas, contra l’acord esm

entat
tam

bé es pot interposar directam
ent recurs

contenciós adm
inistratiu, de conform

itat am
b

el que preveuen l’article 116 de la L
lei esm

en-
tada i l’article 25 de la L

lei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
ad

m
in

istrativa, d
avan

t la S
ala C

o
n

ten
cio

sa
A

dm
inistrativa del T

ribunal Superior de Jus-

tícia de C
atalunya, en el term

ini de dos m
esos

a com
ptar des de l’endem

à de la publicació
d

’aq
u

est E
d

icte al D
ia

ri O
fic

ia
l d

e
 la

 G
e
-

n
era

lita
t d

e C
a

ta
lu

n
y

a.

E
l recurs contenciós adm

inistratiu no es po-
drà interposar si s’ha interposat recurs de re-
posició fins que aquest hagi estat resolt expres-
sam

en
t o

 se n
’h

agi p
ro

d
u

ït la d
esestim

ació
presum

pta perquè hagi transcorregut el term
i-

ni d’un m
es, de conform

itat am
b els articles

116.2 i 117.2 de la L
lei 4/1999 esm

entada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
form

ació que preveu l’article 101 del D
ecret

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’apro-
va el T

ext refós de la L
lei d’urbanism

e, a l’arxiu
de planejam

ent de la D
irecció G

eneral d’U
rba-

nism
e del D

epartam
ent de P

olítica T
erritorial

i O
bres P

úbliques, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, planta baixa, 08029 B

arcelona.

B
arcelona, 22 de m

aig de 2006
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n

a
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a Subcom
issió d’U

rbanism
e del M

unicipi de
B

arcelona, en la sessió d’1 de m
arç de 2006, va

adoptar, entre altres, l’acord següent:

E
x
p

.: 2005/020925/B
M

o
d

ifica
ció

 p
u

n
tu

a
l d

el P
la

 g
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era
l m

etro
p

o
lità

p
er a

 la
 ren

o
v

a
ció

 d
e les à

rees in
d

u
stria

ls d
el

P
o

b
len

o
u

-D
istricte d

’A
ctiv

ita
ts 2

2
@

 b
cn

, a
l term

e
m

u
n

icip
a
l d

e B
a
rcelo

n
a

V
ista la proposta de resolució de la P

onència
T

ècnica i d’acord am
b els fonam

ents que s’hi ex-
posen, la Subcom

issió d’U
rbanism

e del M
uni-

cipi de B
arcelona acorda:

—
1

A
provar definitivam

ent la M
odificació

puntual de la M
odificació del P

la general m
e-

tropolità per a la renovació de les àrees indus-
trials del P

oblenou-D
istricte d’A

ctivitats 22 @
bcn, de B

arcelona, prom
oguda i tram

esa per
l’A

juntam
ent, am

b l’observació que a l’article
9.2h de la norm

ativa, que rem
et a l’article 43 del

D
ecret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, cal eli-

m
inar l’afegit “sobre els nous aprofitam

ents”.

—
2

P
ublicar aquest acord i les norm

es urba-
nístiques corresponents al D

ia
ri O

ficia
l d

e la

G
en

era
lita

t d
e C

a
ta

lu
n

y
a a l’efecte de la seva

im
m

ediata executivitat, tal com
 indica l’article

100 del D
ecret legislatiu 1/2005, de 25 de juliol,

pel qual s’aprova el T
ext refós de la L

lei d’ur-
banism

e.

C
ontra l’acord anterior, que posa fi a la via

adm
inistrativa, es pot interposar potestativa-

m
ent recurs de reposició, de conform

itat am
b

el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de
la L

lei 30/1992, de 26 de novem
bre, de règim

jurídic de les adm
inistracions públiques i del

procedim
ent adm

inistratiu com
ú, m

odificada
per la L

lei 4/1999, de 13 de gener, davant la
Subcom

issió d’U
rbanism

e del m
unicipi de B

ar-
celona, en el term

ini d’un m
es a com

ptar des de
l’endem

à de la publicació d’aquest E
dicte al

D
ia

ri O
ficia

l d
e la

 G
en

era
lita

t d
e C

a
ta

lu
n

y
a. E

l
recurs s’entendrà desestim

at si passa un m
es

sense que s’hagi dictat i notificat la resolució ex-
pressa i quedarà aleshores oberta la via conten-
ciosa adm

inistrativa.

E
n qualsevol cas, contra l’acord esm

entat
tam

bé es pot interposar directam
ent recurs

contenciós adm
inistratiu, de conform

itat am
b

el que preveuen l’article 116 de la L
lei esm

en-
tada i l’article 25 de la L

lei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
ad

m
in

istrativa, d
avan

t la S
ala C

o
n

ten
cio

sa
A

dm
inistrativa del T

ribunal Superior de Jus-

tícia de C
atalunya, en el term

ini de dos m
esos

a com
ptar des de l’endem

à de la publicació
d

’aq
u

est E
d

icte al D
ia

ri O
fic

ia
l d

e
 la

 G
e
-

n
era

lita
t d

e C
a

ta
lu

n
y

a.

E
l recurs contenciós adm

inistratiu no es po-
drà interposar si s’ha interposat recurs de re-
posició fins que aquest hagi estat resolt expres-
sam

en
t o

 se n
’h

agi p
ro

d
u

ït la d
esestim

ació
presum

pta perquè hagi transcorregut el term
i-

ni d’un m
es, de conform

itat am
b els articles

116.2 i 117.2 de la L
lei 4/1999 esm

entada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
form

ació que preveu l’article 101 del D
ecret

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’apro-
va el T

ext refós de la L
lei d’urbanism

e, a l’arxiu
de planejam

ent de la D
irecció G

eneral d’U
rba-

nism
e del D

epartam
ent de P

olítica T
erritorial

i O
bres P

úbliques, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, planta baixa, 08029 B

arcelona.

B
arcelona, 22 de m

aig de 2006
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•	Modificació del Pla General Metropolità als àmbits I, V i VI del Port Vell, al sector est 
de can Tunis Nou i al sector TMB Zona Franca, al terme municipal de Barcelona. Aprovada 
definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió d’22 de maig de 2006. 
(DOGC núm. 4654 de 14/06/2006).
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ou, i al sector T

M
B

 de la Z
ona F

ranca, de
B

arcelona, prom
oguda conjuntam

ent per l’A
-

juntam
ent i l’A

utoritat P
ortuària de B

arcelona,
i tram

esa per l’A
juntam

ent, am
b la incorporació,

d’acord am
b la docum

entació aportada per
l’A

juntam
ent en data 1 de m

arç de 2006, que els
espais lliures del sistem

a portuari, clau 1ab, se
subjecten en el m

arc del sistem
a general d’espais

lliures.

—
2

P
ublicar aquest acord i les norm

es urba-
nístiques corresponents al D

ia
ri O

ficia
l d

e la
G

en
era

lita
t d

e C
a

ta
lu

n
y

a a l’efecte de la seva
executivitat im

m
ediata, tal com

 indica l’article
100 del D

ecret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el T

ext refós de la L
lei d’ur-

banism
e.

C
ontra l’acord anterior, que posa fi a la via

adm
inistrativa, es pot interposar potestativa-

m
ent recurs de reposició, de conform

itat am
b

el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de
la L

lei 30/1992, de 26 de novem
bre, de règim

jurídic de les adm
inistracions públiques i del

procedim
ent adm

inistratiu com
ú, m

odificada
per la L

lei 4/1999, de 13 de gener, davant la
Subcom

issió d’U
rbanism

e del m
M

nicipi de B
ar-

celona, en el term
ini d’un m

es a com
ptar des de

l’endem
à de la publicació d’aquest E

dicte al
D

ia
ri O

ficia
l d

e la
 G

en
era

lita
t d

e C
a
ta

lu
n

y
a. E

l
recurs s’entendrà desestim

at si passa un m
es

sense que s’hagi dictat i notificat la resolució ex-
pressa i quedarà aleshores oberta la via conten-
ciosa adm

inistrativa.

E
n qualsevol cas, contra l’acord esm

entat
tam

bé es pot interposar directam
ent recurs

contenciós adm
inistratiu, de conform

itat am
b

el que preveuen l’article 116 de la L
lei esm

en-
tada i l’article 25 de la L

lei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

adm
inistrativa, davant la Sala C

ontenciosa A
d-

m
inistrativa del Tribunal Superior de Justícia de

C
atalunya, en el term

ini de dos m
esos a com

ptar
des de l’endem

à de la publicació d’aquest E
dicte

al D
ia

ri O
ficia

l d
e la

 G
en

era
lita

t d
e C

a
ta

lu
n

y
a.

E
l recurs contenciós adm

inistratiu no es po-
drà interposar si s’ha interposat recurs de re-
posició fins que aquest hagi estat resolt expres-
sam

en
t o

 se n
’h

agi p
ro

d
u

ït la d
esestim

ació
presum

pta perquè hagi transcorregut el term
ini

d’un m
es, de conform

itat am
b els articles 116.2

i 117.2 de la L
lei 4/1999 esm

entada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
form

ació que preveu l’article 101 del D
ecret

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el T

ext refós de la L
lei d’urbanism

e, a l’arxiu de
planejam

ent de la D
irecció G

eneral d’U
rbanis-

m
e del D

epartam
ent de P

olítica T
erritorial i

O
bres P

úbliques, avinguda Josep T
arradellas,

2-6, planta baixa, 08029 B
arcelona.

B
arcelona, 22 de m

aig de 2006

M
E

R
C

È A
L

B
IO

L I N
Ú

Ñ
E

Z

Secretària de la Subcom
issió d’U

rbanism
e

del M
unicipi de B

arcelona

A
N

N
E

X

N
o

rm
es u

rb
a
n

ístiq
u

es d
e la

 M
o

d
ifica

ció
 d

el P
la

 g
en

era
l m

etro
p

o
lità

 a
ls à

m
b

its I, V
 i V

I d
el P

o
rt V

ell,
a
l secto

r est d
e ca

n
 T

u
n

is N
o

u
 i a

l secto
r T

M
B

 Z
o

n
a
 F

ra
n

ca
, d

e B
a
rcelo

n
a

(06.136.107)

175 Barcelona
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•	Modificació del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotaci-
onal i concreció dels sols als quals s’assigna aquesta qualificació, al terme municipal de 
Barcelona. Aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió 
d’1 de juny de 2006. (DOGC núm. 4724 de 22/09/2006).

D
iari O

ficial de la G
eneralitat de C

atalunya      N
úm

. 4724 – 22.9.2006
39775

E
D

I
C

T
E

d
e 1

2
 d

e setem
b

re d
e 2

0
0
6
, so

b
re u

n
 a

co
rd

 d
e la

 
S

u
b

co
m

issió
 d

’U
rb

a
n

ism
e d

el M
u

n
icip

i d
e B

a
r-

celo
n

a
 referen

t a
l m

u
n

icip
i d

e B
a
rcelo

n
a
.

L
a Subcom

issió d’U
rbanism

e del M
unicipi 

de B
arcelona en la sessió d’1 de juny de 2006, va 

adoptar, entre altres, l’acord següent:

E
xp.: 2006/022756/B

M
o

d
ifi

ca
ció

 d
el P

la
 g

en
era

l m
etro

p
o

lità
 p

er a
 

la
 crea

ció
 d

el sistem
a

 d
’h

a
b

ita
tg

e d
o

ta
cio

n
a

l i 
co

n
creció

 d
els sò

ls a
ls q

u
a

ls s’a
ssig

n
a

 a
q

u
esta

 
q

u
a
lifi

ca
ció

, a
l term

e m
u

n
icip

a
l d

e B
a
rcelo

n
a

V
ista la proposta de la P

onència T
ècnica i de 

conform
itat am

b les consideracions efectuades 
per aquesta Subcom

issió, s’acorda:

—
1 

A
provar definitivam

ent la m
odificació 

puntual del P
la general m

etropolità per a la 
creació del sistem

a d’habitatge dotacional i 
concreció dels sòls als quals s’assigna aquesta 
qualificació, de B

arcelona, prom
oguda i tram

esa 
per l’A

juntam
ent.

—
2 

P
ublicar aquest acord i les norm

es urba-
nístiques corresponents al D

iari O
ficial de la 

G
eneralitat de C

atalunya, a l’efecte de la seva 
executivitat im

m
ediata, tal com

 indica l’article 
100 del D

ecret legislatiu 1/2005, de 26 de ju-
liol, pel qual s’aprova el T

ext refós de la L
lei 

d’urbanism
e.

C
ontra l’acord anterior, que posa fi a la via 

adm
inistrativa, es pot interposar potestativam

ent 
recurs de reposició, de conform

itat am
b el que 

preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la L
lei 

30/1992, de 26 de novem
bre, de règim

 jurídic 
de les adm

inistracions públiques i del procedi-
m

ent adm
inistratiu com

ú, m
odificada per la L

lei 
4/1999, de 13 de gener, davant la Subcom

issió 
d’U

rbanism
e del M

unicipi de B
arcelona, en el 

term
ini d’un m

es a com
ptar des de l’endem

à de 
la publicació d’aquest E

dicte al D
iari O

ficial de 
la G

eneralitat de C
atalunya. E

l recurs s’entendrà 
desestim

at si passa un m
es sense que s’hagi dictat i 

notificat la resolució expressa i quedarà aleshores 
oberta la via contenciosa adm

inistrativa.

E
n qualsevol cas, contra l’acord esm

entat 
tam

bé es pot interposar directam
ent recurs 

contenciós adm
inistratiu, de conform

itat am
b 

el que preveuen l’article 116 de la L
lei esm

en-
tada i l’article 25 de la L

lei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
adm

inistrativa, davant la Sala C
ontenciosa A

d-
m

inistrativa del T
ribunal Superior de Justícia de 

C
atalunya, en el term

ini de dos m
esos a com

ptar 
des de l’endem

à de la publicació d’aquest E
dicte 

al D
iari O

ficial de la G
eneralitat de C

atalunya.

E
l recurs contenciós adm

inistratiu no es podrà 
interposar si s’ha interposat recurs de reposició 
fins que aquest hagi estat resolt expressam

ent 
o se n’hagi produït la desestim

ació presum
pta 

perquè hagi transcorregut el term
ini d’un m

es, 
de conform

itat am
b els articles 116.2 i 117.2 de 

la L
lei 4/1999 esm

entada. 

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
form

ació que preveu l’article 101 del D
ecret 

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el T

ext refós de la L
lei d’urbanism

e, a l’arxiu de 
planejam

ent de la D
irecció G

eneral d’U
rbanism

e 
del D

epartam
ent de P

olítica T
erritorial i O

bres 
Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 B

arcelona. 

B
arcelona, 12 de setem

bre de 2006

M
E

R
C

È A
L

B
IO

L I N
Ú

Ñ
E

Z

Secretària de la Subcom
issió d’U

rbanism
e 

del M
unicipi de B

arcelona 

A
N

N
E

X

N
o

rm
es u

rb
an

ístiq
u

es d
e la M

o
d

ifi
cació

 d
el P

la gen
eral m

etro
p

o
lità p

er a la creació
 d

el sistem
a d

’h
ab

itatge 
d

o
ta

cio
n

a
l i co

n
creció

 d
els sò

ls a
ls q

u
a
ls s’a

ssig
n

a
 a

q
u

esta
 q

u
a
lifi

ca
ció

, d
e B

a
rcelo

n
a

D
iari O

ficial de la G
eneralitat de C

atalunya      N
úm

. 4654 – 14.6.2006
26022
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E
D

I
C

T
E

d
e 2

2
 d

e m
a
ig

 d
e 2

0
0
6
, so

b
re u

n
 a

co
rd

 d
e la

 S
u

b
-

co
m

issió
 d

’U
rb

a
n

ism
e d

el M
u

n
icip

i d
e B

a
rce-

lo
n

a
.

L
a Subcom

issió d’U
rbanism

e del M
unicipi de

B
arcelona, en la sessió d’1 de m

arç de 2006, va
adoptar, entre altres, l’acord següent:

E
x
p

.: 2004/015815/B
M

o
d

ifica
ció

 d
el P

la
 g

en
era

l m
etro

p
o

lità
 a

ls à
m

-
b

its I, V
 i V

I d
el P

o
rt V

ell, a
l secto

r est d
e ca

n
T

u
n

is N
o

u
 i a

l secto
r T

M
B

 Z
o

n
a
 F

ra
n

ca
, a

l ter-
m

e m
u

n
icip

a
l d

e B
a
rcelo

n
a

V
ista la proposta de resolució de la P

onència
T

ècnica i d’acord am
b els fonam

ents que s’hi ex-
posen, la Subcom

issió d’U
rbanism

e del m
uni-

cipi de B
arcelona acorda:

—
1

A
provar definitivam

ent la M
odificació

puntual del P
la general m

etropolità als àm
bits

I, V
 i V

I del P
ort V

ell, al sector est de can T
u-

nis N
ou, i al sector T

M
B

 de la Z
ona F

ranca, de
B

arcelona, prom
oguda conjuntam

ent per l’A
-

juntam
ent i l’A

utoritat P
ortuària de B

arcelona,
i tram

esa per l’A
juntam

ent, am
b la incorporació,

d’acord am
b la docum

entació aportada per
l’A

juntam
ent en data 1 de m

arç de 2006, que els
espais lliures del sistem

a portuari, clau 1ab, se
subjecten en el m

arc del sistem
a general d’espais

lliures.

—
2

P
ublicar aquest acord i les norm

es urba-
nístiques corresponents al D

ia
ri O

ficia
l d

e la
G

en
era

lita
t d

e C
a

ta
lu

n
y

a a l’efecte de la seva
executivitat im

m
ediata, tal com

 indica l’article
100 del D

ecret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el T

ext refós de la L
lei d’ur-

banism
e.

C
ontra l’acord anterior, que posa fi a la via

adm
inistrativa, es pot interposar potestativa-

m
ent recurs de reposició, de conform

itat am
b

el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de
la L

lei 30/1992, de 26 de novem
bre, de règim

jurídic de les adm
inistracions públiques i del

procedim
ent adm

inistratiu com
ú, m

odificada
per la L

lei 4/1999, de 13 de gener, davant la
Subcom

issió d’U
rbanism

e del m
M

nicipi de B
ar-

celona, en el term
ini d’un m

es a com
ptar des de

l’endem
à de la publicació d’aquest E

dicte al
D

ia
ri O

ficia
l d

e la
 G

en
era

lita
t d

e C
a
ta

lu
n

y
a. E

l
recurs s’entendrà desestim

at si passa un m
es

sense que s’hagi dictat i notificat la resolució ex-
pressa i quedarà aleshores oberta la via conten-
ciosa adm

inistrativa.

E
n qualsevol cas, contra l’acord esm

entat
tam

bé es pot interposar directam
ent recurs

contenciós adm
inistratiu, de conform

itat am
b

el que preveuen l’article 116 de la L
lei esm

en-
tada i l’article 25 de la L

lei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

adm
inistrativa, davant la Sala C

ontenciosa A
d-

m
inistrativa del Tribunal Superior de Justícia de

C
atalunya, en el term

ini de dos m
esos a com

ptar
des de l’endem

à de la publicació d’aquest E
dicte

al D
ia

ri O
ficia

l d
e la

 G
en

era
lita

t d
e C

a
ta

lu
n

y
a.

E
l recurs contenciós adm

inistratiu no es po-
drà interposar si s’ha interposat recurs de re-
posició fins que aquest hagi estat resolt expres-
sam

en
t o

 se n
’h

agi p
ro

d
u

ït la d
esestim

ació
presum

pta perquè hagi transcorregut el term
ini

d’un m
es, de conform

itat am
b els articles 116.2

i 117.2 de la L
lei 4/1999 esm

entada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
form

ació que preveu l’article 101 del D
ecret

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el T

ext refós de la L
lei d’urbanism

e, a l’arxiu de
planejam

ent de la D
irecció G

eneral d’U
rbanis-

m
e del D

epartam
ent de P

olítica T
erritorial i

O
bres P

úbliques, avinguda Josep T
arradellas,

2-6, planta baixa, 08029 B
arcelona.

B
arcelona, 22 de m

aig de 2006

M
E

R
C

È A
L

B
IO

L I N
Ú

Ñ
E

Z

Secretària de la Subcom
issió d’U

rbanism
e

del M
unicipi de B

arcelona

A
N

N
E

X

N
o

rm
es u

rb
a
n

ístiq
u

es d
e la

 M
o

d
ifica

ció
 d

el P
la

 g
en

era
l m

etro
p

o
lità

 a
ls à

m
b

its I, V
 i V

I d
el P

o
rt V

ell,
a
l secto

r est d
e ca

n
 T

u
n

is N
o

u
 i a

l secto
r T

M
B

 Z
o

n
a
 F

ra
n

ca
, d

e B
a
rcelo

n
a

(06.136.107)

Barcelona
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D
iari O

ficial de la G
eneralitat de C

atalunya      N
úm

. 4724 – 22.9.2006
39776

D
iari O

ficial de la G
eneralitat de C

atalunya      N
úm

. 4724 – 22.9.2006
39775

E
D

I
C

T
E

d
e 1

2
 d

e setem
b

re d
e 2

0
0
6
, so

b
re u

n
 a

co
rd

 d
e la

 
S

u
b

co
m

issió
 d
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rb

a
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e d

el M
u

n
icip

i d
e B

a
r-

celo
n

a
 referen

t a
l m

u
n

icip
i d

e B
a
rcelo

n
a
.

L
a Subcom

issió d’U
rbanism

e del M
unicipi 

de B
arcelona en la sessió d’1 de juny de 2006, va 

adoptar, entre altres, l’acord següent:

E
xp.: 2006/022756/B

M
o

d
ifi

ca
ció

 d
el P

la
 g

en
era

l m
etro

p
o

lità
 p

er a
 

la
 crea

ció
 d

el sistem
a

 d
’h

a
b

ita
tg

e d
o

ta
cio

n
a

l i 
co

n
creció

 d
els sò

ls a
ls q

u
a

ls s’a
ssig

n
a

 a
q

u
esta

 
q

u
a
lifi

ca
ció

, a
l term

e m
u

n
icip

a
l d

e B
a
rcelo

n
a

V
ista la proposta de la P

onència T
ècnica i de 

conform
itat am

b les consideracions efectuades 
per aquesta Subcom

issió, s’acorda:

—
1 

A
provar definitivam

ent la m
odificació 

puntual del P
la general m

etropolità per a la 
creació del sistem

a d’habitatge dotacional i 
concreció dels sòls als quals s’assigna aquesta 
qualificació, de B

arcelona, prom
oguda i tram

esa 
per l’A

juntam
ent.

—
2 

P
ublicar aquest acord i les norm

es urba-
nístiques corresponents al D

iari O
ficial de la 

G
eneralitat de C

atalunya, a l’efecte de la seva 
executivitat im

m
ediata, tal com

 indica l’article 
100 del D

ecret legislatiu 1/2005, de 26 de ju-
liol, pel qual s’aprova el T

ext refós de la L
lei 

d’urbanism
e.

C
ontra l’acord anterior, que posa fi a la via 

adm
inistrativa, es pot interposar potestativam

ent 
recurs de reposició, de conform

itat am
b el que 

preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la L
lei 

30/1992, de 26 de novem
bre, de règim

 jurídic 
de les adm

inistracions públiques i del procedi-
m

ent adm
inistratiu com

ú, m
odificada per la L

lei 
4/1999, de 13 de gener, davant la Subcom

issió 
d’U

rbanism
e del M

unicipi de B
arcelona, en el 

term
ini d’un m

es a com
ptar des de l’endem

à de 
la publicació d’aquest E

dicte al D
iari O

ficial de 
la G

eneralitat de C
atalunya. E

l recurs s’entendrà 
desestim

at si passa un m
es sense que s’hagi dictat i 

notificat la resolució expressa i quedarà aleshores 
oberta la via contenciosa adm

inistrativa.

E
n qualsevol cas, contra l’acord esm

entat 
tam

bé es pot interposar directam
ent recurs 

contenciós adm
inistratiu, de conform

itat am
b 

el que preveuen l’article 116 de la L
lei esm

en-
tada i l’article 25 de la L

lei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
adm

inistrativa, davant la Sala C
ontenciosa A

d-
m

inistrativa del T
ribunal Superior de Justícia de 

C
atalunya, en el term

ini de dos m
esos a com

ptar 
des de l’endem

à de la publicació d’aquest E
dicte 

al D
iari O

ficial de la G
eneralitat de C

atalunya.

E
l recurs contenciós adm

inistratiu no es podrà 
interposar si s’ha interposat recurs de reposició 
fins que aquest hagi estat resolt expressam

ent 
o se n’hagi produït la desestim

ació presum
pta 

perquè hagi transcorregut el term
ini d’un m

es, 
de conform

itat am
b els articles 116.2 i 117.2 de 

la L
lei 4/1999 esm

entada. 

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
form

ació que preveu l’article 101 del D
ecret 

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la L

lei d’urbanism
e, a l’arxiu de 

planejam
ent de la D

irecció G
eneral d’U

rbanism
e 

del D
epartam

ent de P
olítica T

erritorial i O
bres 

Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 B

arcelona. 

B
arcelona, 12 de setem

bre de 2006
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• Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la modi-
ficació de les alçades reguladores en el tipus d’ordenació segons alineació de vial, al 
terme muncipal de Barcelona. Aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de 
Barcelona, en la sessió de 2 de març de 2007. (DOGC núm. 4893 de 29/05/2007).
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• Modificació de l’article 264 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità 
(localització relativa de l’edificació, tipus d’ordenació segons volumetria específica), al 
terme municipal de Barcelona. Aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de 
Barcelona, en la sessió de 22 de juliol de 2009. (DOGC núm. 5509 de 19/11/2009).
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Castelldefells

•	Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità en relació 
a l’aplicació de l’ús residencial en les zones qualificades de zona d’ordenació en edifi-
cació aïllada, subzones unifamiliars, claus 20a/10 i 20a/11, al terme municipal de Castell-
defels. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 4 de setembre de 2007. 
(DOGC núm. 4988 de 16/10/2007).
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Cerdanyola del Vallès

• Ordenança complementària de les me-
tropolitanes relativa als articles 307 i 308 
de les N.U. del Pla General Metropolità.  
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona el 22 de novembre de 1995 i acordada 
la seva publicació a efectes d’executivitat en data 26  
de juny de 1996 (DOGC de 04/09/96 )

Text Refós

1. Definició. El present document constitueix Orde-
nança complementària del planejament municipal – 
Pla general metropolità de 1976 – limitada al terme 
de Cerdanyola del Vallès. Són incorporades les 
prescripcions de l’acord de la CUB de 22/11/95.

2. Emplaçament. L’àmbit de l’Ordenança és dis-
continu en el territori, interessant la totalitat de 
terrenys qualificats de Zona d’ordenació en edifi-
cació aïllada (clau 20a).

3. Contingut. L’ordenança complementa els articles 
307.9 i 308.9 de les Normes del PGMB. S’afegeix 
als esmentats articles el següent text: 

 “S’admetran únicament les estacions de servei, 
quan la parcel·la acrediti les següents condicions:

 • Presentar directament façana a la xarxa viària 
bàsica.

 • Disposar de dues façanes en situació de canto-
nada, com a mínim, a la xarxa viària pública.

 • Tenir una superfície mínima de 1.000 m2.
 En cap cas es podran ocupar amb usos que 

comportin edificació, les superfícies de separació 
a partions laterals i de fons de les parcel·les (art. 
342.8 i 343.3 de les Normes del PGMB), que 
caldrà garantir-ne el correcte enjardinament.”

4. Oportunitat. Es formula aquesta Ordenança per 
tal de garantir la instal·lació d’estacions de servei 
en punts del territori capaços d’assumir-ne els 
efectes de tràfic. La zona (20a) és essencialment 
d’habitatge, i és oportú preservar-la d’activitats 
impròpies que poden afectar la qualitat de vida 
dels veïns.

5. Vigència. Aquesta Ordenança tindrà vigència in-
definida, de conformitat amb l’article 72 del DL 
1/1990 de la Generalitat de Catalunya.

Annex Normatiu:

Article únic. Els articles 56 a 72 del vigent Reglament 
General de Carreteres (Reial Decret 1812/1994) s’in-
corporen en aquesta Ordenança Complementària, en 
el seu redactat original.

• Norma complementària de les metro-
politanes relativa als articles 342.1, 342.8 
i 343.3 de les N.U. del Pla General Metro-
polità.	  Aprovada definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona de 21 de maig de 1997 
(DOGC de 15/07/97), amb la prescripció següent que 
s’incorpora d’ofici:
 
La reducció de l’edificabilitat de l’article 342.1 del PGM 
en edificis bifamiliars, es circumscriu a les parcel·les 
superiors a 520 m2 per a la zona 20a/7 i 285 m2 per 
a la zona 20a/9, amb la limitació que el sostre màxim 
admès per cadascun dels habitatges sigui 150 m2, 
cosa que permet un correcte desenvolupament del 
programa familiar.
Norma complementària: modificació article 342.1 
(habitatge	bifamiliar	en	parcel·les	reduïdes)

Art. 342.1 (darrer paràgraf):
“En aquests casos, els índex d’edificabilitat nets de 
l’article 340 es reduiran en la mateixa proporció en 
que la parcel·la tingui reduïda la seva superfície res-
pecte de la mínima exigida en el quadre anterior. 
S’exceptuen d’aquesta reducció d’edificabilitat les 
parcel·les en les que es construeixi com a màxim dos 
habitatges.” 
Norma complementària: modificació articles 342.8 
i 343.3 (separació	a	partions	de	parcel·les	en	canto-
nada	qualificades	de	20a/7	i	20a/11)

Art. 342.8 i 343.3 (s’hi afegeix el següent paràgraf)
“En parcel·les de cantonada qualificades amb clau 
20a/7 o 20a/11, amb front a més d’un carrer, on de 
l’aplicació d’aquestes separacions mínimes s’ob-
tinguin fronts edificats de menys de 8 m., es podrà 
considerar un d’ells com a front, estimant la resta de 
partions a carrer com a laterals. En el cas de parcel·les 
donant a un viari bàsic, aquest es considerarà sempre 
com a partió a front.”

• Ordenances complementàries de les or-
denances municipals d’edificació, a Cer-
danyola del Vallès. Aprovades definitivament 
i donada conformitat al text refós per Acords de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 4 de març 
de 1992 i 8 de juliol de 1992 (DOGC núm. 1660 de 
23/10/92)

Modificació dels articles 225, 251, 253 i 254 de les 
Normes del PGM

Cerdanyola del Vallès
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Art. 225. Planta baixa. (es modifica l’apartat 2)
2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la 

que s’expressa a la taula següent:

Tipus d’ordenació Altra referència Alçada

Edificació segons 
alineacions de vial

3,70 m

Edificació aïllada
Planta baixa oberta

Planta baixa
tancada

3,00 m

2,50 m

Altres tipus
d’ordenació

2,75 m

 Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, 
l’alçada lliure mínima de la planta baixa es podrà 
reduir a 2,70 m. quan no es destini a magatzem o 
a ús industrial. (paràgraf afegit)

 Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, 
l’alçada mínima de sostre de la planta baixa pel 
que fa a la cota de referència de l’alçada regula-
dora serà de 4 m. per a amplades de vial de 20 
m. o més, i de 3,70 m. per a amplades menors 
de 20 m.

Art. 251. Alçada màxima i nombre de plantes. 
(es modifiquen els apartats 3 i 4)

3. Per damunt de l’alçada màxima, només es per-
metrà:

 a. La coberta definitiva de l’edifici, de pendent 
inferior al 30 per 100 i l’arrencada de la qual se 
situa sobre una línia horitzontal que sigui paral-
lela als paraments exteriors de les façanes situ-
ades a una altura no superior a la màxima i que el 
vol no superi el màxim admès per als ràfecs.

 Els ràfecs podran envair la zona de separacions 
mínimes a les llindes de parcel·la amb una volada 
màxima del 15 per 100 de la separació, amb un 
màxim d’1 m. Quan per qüestions de disseny se 
sobrepassi el voladís màxim, l’excés es compu-
tarà com a ocupació, mantenint-se les distàncies 
a llindes del paràgraf anterior. (paràgraf afegit)

 En aquest tipus d’ordenació les golfes resultants 
no podran ser habitables llevat de als habitatges 
unifamiliars, cas en el qual es computarà la 
seva superfície a l’efecte d’edificabilitat a tota la 
part que tingui una alçada mitjana no inferior a  
2,10 m.

 b. Les cambres d’aire i elements de cobertura en 
els casos de terrats o coberta plana, amb alçada 
total de 0,60 m.

 c. Les baranes fins a una alçada màxima 
d’1,80 m.

 d. Els elements tècnics de les instal·lacions.
 e. Els coronaments de l’edificació de caràcter ex-

clusivament decoratiu.
4. Es tindrà en compte la possibilitat, admesa en 

algunes zones, de construir plantes baixes sobre 
palafits, en aquest cas no computarà a efectes 
d’edificabilitat, la part de la planta que es trobi 
totalment oberta. Els volums que interrompin 
eventualment la continuïtat de l’espai obert tal 
com els cossos d’escales, ascensors, volums 
tècnics, espais de consergeries, locals comer-
cials i similars, computaran a efectes del càlcul 
de la superfície màxima del sostre edificable. No 
es permetrà la construcció d’entresolats. 

 La part de l’edifici situada damunt de l’alçada 
màxima tindrà la consideració d’element comú 
de l’edifici, llevat del cas d’habitatges unifamiliars. 
(paràgraf afegit)

Art. 253. Construccions auxiliars. (es modifica 
l’apartat 4)

4. Les piscines descobertes i pistes esportives, amb 
excepció de frontons, podran situar-se lliurement 
a la parcel·la. Els elements funcionals associats 
a aquestes instal·lacions com: trampolins, pals, 
xarxes de protecció, bàculs d’il·luminació, etc., 
tindran limitada la seva alçada en els 3 m. des de 
la vora de la llinda de parcel·la, a l’alçada màxima 
establerta per a les tanques.

Art. 254. Tanques. (es modifica l’apartat 1)
1. a. Les tanques amb front a vials públics, dotacions 

i espais verds, es regularan, pel que fa a alçades 
i a materials, de conformitat amb les disposicions 
establertes per a cada zona o sector en què es di-
videixi, a les ordenances del pla parcial o especial.

 b. En els casos en que no existeixin disposicions 
establertes sobre tanques, aquestes podran tenir 
una alçada màxima de 1 m en la part opaca, 
amidat sobre la major cota del terreny a la llinda, 
i es podran elevar fins a un màxim de 2,50 m. 
sobre aquest punt, amb reixes, tela metàl·lica o 
elements calats.   

• Ordenança sobre instal·lació d’antenes 
com a norma complementària dels ar-
ticles 239.3.e. i 251.3.d. de les Normes 
Urbanístiques del PGM a Cerdanyola del 
Vallès.	Aprovada definitivament per Acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona de 15 de juliol de 
1998 i 20 de gener de 1999 (DOGC núm. 2879 de 
30/04/99)
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Preàmbul
Es redacta aquesta Ordenança sobre instal·lació d’an-
tenes, amb l’objecte de regular amb caràcter general 
les condicions d’ubicació de tota mena d’antenes i 
elements auxiliars de connexió a l’exterior, així com 
la determinació de quines d’aquestes instal·lacions 
s’havien de sotmetre a prèvia llicència municipal i el 
procediment administratiu pertinent.
Donada l’evolució de les actuals tecnologies en te-
lecomunicacions i l’increment de determinats tipus 
d’instal·lacions d’antenes, concretament de les an-
tenes de telefonia mòbil, es creu necessari regular 
amb precisió les condicions a les quals hauran de sot-
metre’s aquestes antenes de telefonia mòbil, així com 
les llicències i les seves condicions, i el règim sanci-
onador pel cas d’incompliment de les prescripcions 
d’aquesta Ordenança.
Com a novetats més significatives d’aquest text cal 
destacar: La previsió de reserva d’espai en els edi-
ficis de nova planta i en aquelles intervencions de re-
forma de grau alt en edificis existents per les conduc-
cions d’instal·lacions d’antenes que permeti la seva 
reconducció a la coberta, les limitacions d’instal·lació 
i temporals de les antenes de telefonia mòbil, l’espe-
cificació de la documentació necessària per a la tra-
mitació de les llicències d’antenes de telefonia mòbil, 
les previsions respecte a les instal·lacions d’antenes 
en domini municipal, l’obligació de conservació de 
les antenes i la responsabilitat subsidiària dels propi-
etaris respecte aquesta obligació, les mesures d’exe-
cució de l’ordenança i la responsabilitat solidària per 
les infraccions de l’empresa instal·ladora i del pro-
pietari de l’edifici o terreny sobre el qual es col·loca 
l’antena.

Capítol I
Disposicions generals

Art. 1.  Objecte
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular les 

condicions d’ubicació i d’instal·lació de tota mena 
d’antenes i els seus elements auxiliars de con-
nexió a l’exterior. S’hi inclouen tant les antenes 
de recepció com d’emissió d’ones electromag-
nètiques de radiodifusió, televisió, telecomunica-
cions, telecomandaments, tec... en qualsevol de 
les seves possibles formes:  de filament, de pilar 
o torre, parabòliques, per elements o qualsevol 
altra que la tecnologia actual o futura faci pos-
sible.

2. També és objecte d’aquesta Ordenança deter-

minar quines d’aquestes instal·lacions s’han de 
sotmetre a prèvia llicència municipal i el procedi-
ment administratiu pertinent.

Art. 2.  Edificis de nova planta o reforma de grau 
alt en edificis existents

En tots aquells edificis de nova planta o en aquelles 
intervencions de reforma de grau alt en edificis exis-
tents, caldrà preveure la reserva d’espai per a les 
conduccions d’instal·lacions d’antenes que permeti la 
seva reconducció a la coberta.

Capítol II
Requisits i limitacions particulars 
aplicades a les diferents 
instal·lacions d’antenes

Art. 3.  Antenes de recepció de programes 
dels serveis públics i/o comercials de 
radiodifusió i televisió (tipus A)

1. No es podran instal·lar a les obertures, finestres, 
balconades, façanes i paraments perimetrals dels 
edificis, llevat que, d’acord amb les Ordenances 
d’Edificació, sigui possible protegir-les de ser 
vistes des de qualsevol via o espai d’ús públic o 
caràcter comunitari, mitjançant els adients ele-
ments constructius permanents.

2. No es podran instal·lar en els espais lliures d’edifi-
cació, tant d’ús públic com privat.

3. Quan s’instal·lin a la coberta dels edificis caldrà 
triar la ubicació que millor les amagui de ser vistes 
des de les vies i espais públics i que sigui compa-
tible amb la seva funció.

4. Les antenes en les quals no sigui predominant una 
sola dimensió sobre les altres dues, com les pa-
rabòliques i les de torre composta (subtipus A2), 
que s’instal·lin en edificis o conjunts catalogats o 
en edificis situats en vies principals, s’hauran de 
col·locar de la forma més adient per evitar qual-
sevol impacte desfavorable sobre l’edifici, conjunt 
o via protegida. Amb aquest objecte, el seu pro-
jecte haurà de contenir la proposta de la solució 
adoptada amb una justificació raonada i motivada 
de ser la millor entre totes les possibles, la qual 
caldrà que sigui informada favorablement pels 
serveis tècnics competents en protecció del pa-
trimoni històric, artístic i monumental. Cas que no 
fos possible reduir l’impacte a nivells admissibles, 
es podrà denegar l’autorització de la instal·lació.

5. Les antenes del tipus A no compreses en el sub-
tipus A2 es consideren del subtipus A1.
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6. A l’exterior del volum edificat només es podrà 
instal·lar una antena per cada edifici i per cada 
funció que no es pugui integrar tecnològicament 
amb d’altres en una mateixa antena. Únicament 
s’exceptuen d’aquesta regla les antenes prote-
gides de ser vistes en les condicions del primer 
paràgraf d’aquest article.

7. Les línies de distribució entre la base de l’antena i 
les preses de recepció hauran d’anar empotrades 
o soterrades. Únicament en ocasions excepci-
onals, i sobre edificis ja construïts degudament 
autoritzats, es podran col·locar, preferentment en 
tub rígid o amb cable despullat de color neutre, en 
terrats, parets interiors no vistes i patis de serveis 
interiors dels edificis. Per a aquestes excepcions, 
caldrà aportar una memòria justificativa de la seva 
excepcionalitat, una proposta d’ubicació i mate-
rials a emprar, com també la definició sobre plà-
nols del seu traçat a escala 1:50, com a mínim.

8. En cap cas, les antenes no podran incorporar lle-
gendes o anagrames que puguin interpretar-se 
que tenen caràcter publicitari, i, si són visibles, 
només podran ser de color neutre.

Art. 4.  Antenes d’emissió de programes 
dels serveis públics i/o comercials de 
radiodifusió i televisió (tipus B)

1. Mitjançant la instrucció del corresponent expe-
dient, es podran autoritzar, per l’Alcalde/ssa, sense 
perjudici de les delegacions que hagi efectuat o 
pugui efectuar de conformitat amb els articles 53.1 
i 54.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Ca-
talunya, complexos previstos per a la instal·lació 
d’antenes. Les antenes d’emissió dels programes 
dels serveis públics i/o comercials de ràdio i tele-
visió s’hauran d’instal·lar en aquests complexos 
previstos a l’efecte, una vegada autoritzats.

Art. 5.  Antenes de radioafeccionats (tipus C)
1. Les antenes per a radioafeccionats que no quedin 

amagades de ser vistes des de qualsevol via 
pública o espai de caràcter públic o comunitari, 
només es podran instal·lar a les cobertes dels edi-
ficis i triar la ubicació que millor les amagui de ser 
vistes des de les vies i espais públics i que sigui 
compatible amb la seva funció.

2. La instal·lació de qualsevol tipus d’antena 
d’aquesta mena en edificis o conjunts catalogats 
o vies principals estarà sotmesa a les mateixes 
garanties d’inoqüitat per als elements a protegir 
que s’esmenten al paràgraf 4 de l’article 3, amb 
independència de la seva aparença exterior.

3. L’autorització per a la instal·lació de més d’una 
antena per a aquesta funció, en un mateix edifici, 
serà discrecional a l’Administració municipal, i es 

basarà en els previsibles efectes de contaminació 
visual que es puguin produir.

4. Un radioafeccionat no podrà disposar de més 
d’una instal·lació d’aquesta mena en un edifici i 
això únicament quan sigui titular d’un habitatge o 
local ubicat en aquest edifici.

Art. 6.  Radioenllaços i comunicacions privades 
(tipus D)

1. Com a norma general, les antenes per a radio-
enllaços i comunicacions privades, degudament 
autoritzades pels serveis estatals competents en 
telecomunicacions, hauran d’ubicar-se als com-
plexos previstos a l’efecte, assenyalats a l’article 
4 (subtipus D1), llevat que quedin amagades de 
ser vistes des de qualsevol via pública i espai d’ús 
privat o comunitari.

2. Excepcionalment i, mitjançant la presentació del 
pla tècnic que justifiqui la necessitat d’instal·lar 
algun o alguns elements de la xarxa en situació 
diferent, se’n podrà autoritzar la ubicació sobre la 
coberta d’edificis (subtipus D2); en qualsevol cas, 
l’autorització estarà sotmesa a les mateixes garan-
ties d’inoqüitat per als elements a protegir asse-
nyalades al paràgraf 4 de l’article 3, que s’aplicaran 
amb independència de la seva aparença o forma.

3. Les antenes de les comunicacions de caràcter ofi-
cial (en particular les dels serveis de seguretat pú-
blica i defensa. també se sotmetran a les normes 
precedents amb les especialitats exigides per les 
seves circumstàncies i necessitats peculiars. Es 
tipificaran com a subtipus D1 o D2, segons que 
s’instal·lin a les “torres de comunicacions” o sobre 
edificacions.

Art. 7.  Instal·lacions per a telefonia mòbil 
personal, sistemes de substitució de 
la xarxa cablejada i altres serveis de 
telefonia pública (tipus E)

1. Els sistemes de substitució, en cas d’avaria de 
la xarxa cablejada per a enllaços via ràdio i altres 
serveis radioelèctrics de telefonia pública estarà 
subjecta a la prèvia aprovació del pla tècnic de de-
senvolupament del conjunt de tota la xarxa dintre 
del terme municipal, en la qual caldrà justificar la so-
lució proposada amb criteris tècnics de cobertura 
geogràfica i en relació amb les altres alternatives 
possibles. L’esmentat pla haurà de definir, també, la 
tipologia de les antenes per a cada emplaçament.

2. Els operadors hauran de presentar, quan així ho 
requereixi l’Ajuntament, el Pla Tècnic de cobertura 
actualitzat.

3. Les antenes de telefonia mòbil hauran d’utilitzar la 
millor tecnologia disponible que sigui compatible 
amb la minimització de l’impacte visual.
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4. Limitacions d’instal·lació:
a. No s’autoritzaran aquelles antenes de telefonia 

mòbil que no resultin compatibles amb l’entorn 
per provocar un impacte visual no admissible.

b. Amb caràcter general, no s’autoritzarà la instal-
lació d’antenes de telefonia mòbil en edificis o 
conjunts protegits, llevat dels casos concrets i 
excepcionals que s’informin favorablement pels 
serveis municipals competents en protecció del 
patrimoni històric, artístic i monumental.

c. Amb caràcter general, no s’autoritzarà la instal·lació 
d’antenes d’aquest tipus en zones d’ordenació en 
edificació aïllada (unifamiliar o plurifamiliar), zones 
de parcs i jardins urbans, zones de verd privat 
protegit, de renovació urbana i sòl no urbanitzable 
en general, llevat de casos concrets i excepcio-
nals degudament justificats. En canvi, si es podrà 
autoritzar aquest tipus d’instal·lació en zones de 
sistemes de serveis tècnics, equipaments, zones 
subjectes a ordenació volumètrica específica i en 
densificació urbana i zones industrials.

5. Limitació temporal:
 Les llicències per a la instal·lació d’antenes de te-

lefonia mòbil tindran caràcter temporal, amb una 
durada limitada de dos anys. Per possibilitar la 
seva permanència, hauran d’ésser renovades en 
acabar el termini d’instal·lació, moment en el què 
caldrà modificar-les, si s’escau, per donar compli-
ment a l’establert en els apartats anteriors. 

6. Els titulars de les antenes instal·lades sobre edi-
ficis que no tinguin totalment regularitzada la seva 
situació respecte d’altres instal·lacions d’antenes 
que hi poguessin haver, hauran de regularitzar 
aquesta situació en el termini màxim dels dos 
anys de vigència de la llicència. En cas d’incompli-
ment la llicència no serà renovada.

Capítol III
Llicències

Art. 8.  Instal·lacions sotmeses a llicències
1. Amb independència que el titular sigui una per-

sona privada física o jurídica o un ens públic, caldrà 
obtenir la prèvia llicència municipal per a instal-
lació de qualsevol antena ubicada a l’exterior del 
volum dels edificis; feta excepció, únicament, de 
les individuals o col·lectives per a la recepció de 
programes de ràdio i/o televisió compreses en el 
subtipus A1. Caldrà, també, l’obtenció de llicència 
prèvia per a totes i cada una de les instal·lacions 
agrupades als complexos anomenats “torre de 
comunicacions” i per a la instal·lació de les an-
tenes de telefonia mòbil.

2. Quan, d’acord amb el capítol II, calgui un pla 
tècnic previ, la llicència per a cada instal·lació indi-
vidual de la xarxa, només es podrà atorgar una ve-
gada aprovat l’esmentat pla i sempre que aquella 
s’ajusti plenament a les seves previsions.

3. Als efectes de tramitació de les llicències, les an-
tenes subtipus A2 i tipus C i D, es consideraran 
com a instal·lacions menors, i les del tipus B i E 
tindran la mateixa consideració que les activitats 
industrials classificades en les categories 1a i 4a.

4. Als efectes d’aplicació dels articles 239.3.e i 
251.3.d de les Normes urbanístiques del Pla ge-
neral metropolità, els diferents tipus d’antena des-
crits en els capítols anteriors tindran la conside-
ració d’elements tècnics de les instal·lacions.

Art. 9.  Plans Tècnics
1. Per a l’aprovació dels plans tècnics a què es re-

fereixen els articles anteriors, caldrà formular la 
pertinent sol·licitud, amb els requisits formals de 
caràcter general que determina la Llei 30/1992, 
“Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común”, acompanyada de tres exem-
plars del pla.

2. El pla haurà de tractar, de forma motivada i amb 
l’abast suficient per a la seva comprensió i anàlisi:

 a. La disposició geogràfica de la xarxa i la ubi-
cació de les antenes que la constitueixen, en re-
lació amb la cobertura territorial necessària i com-
parativament amb les altres solucions alternatives 
possibles.

 b. La incidència dels elements visibles de la instal-
lació, sobre els elements a protegir (edificis o con-
junts catalogats, vies principals i paisatge urbà en 
general), amb les propostes sobre l’adaptació de 
la seva aparença exterior a les condicions de l’en-
torn. En tot cas anirà acompanyat de fotografies 
de l’edifici i/o entorn afectat.

3. Els plans tècnics s’hauran d’ajustar als corres-
ponents projectes tècnics, aprovats pel Ministeri 
d’Obres Públiques i Transports, quan es tracti de 
serveis finals o portadors, de conformitat amb 
allò que preveuen els articles 13, 14 i 17 de la Llei 
d’Ordenació de les Telecomunicacions.

4. En la tramitació se seguiran les normes de proce-
diment vigents; en tot cas serà preceptiu l’informe 
favorable dels serveis competents en la protecció 
del patrimoni històric, artístic i monumental.

5. La competència per resoldre la petició correspon 
a l’Alcalde/ssa, sense perjudici de les delegacions 
que hagi efectuat o pugui efectuar de conformitat 
amb els articles 53.1 i 54.1 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.
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Art. 10. Requisits per a la petició i tramitació de 
les sol·licituds de llicències d’instal·lació 
d’antenes

1. Quan calgui autorització dels òrgans competents 
de telecomunicacions o estar en possessió d’una 
concessió administrativa, caldrà justificar de 
forma fefaent que se’n disposa en formular la sol-
licitud.

2. Instal·lacions que requereixen un pla tècnic (tipus 
B, D i E):

 2.1. Les sol·licituds es formularan d’acord amb 
allò que determina l’article 28.1.2 i 3 de les Or-
denances metropolitanes d’edificació, en allò 
que tingui relació amb l’antena i les seves instal-
lacions complementàries.

 2.2. També s’adjuntaran:
	 a.	Els càlculs justificatius de l’estabilitat de l’an-

tena amb els plànols constructius corresponents.
	 b.	La descripció i justificació de les mesures cor-

rectores adoptades per a la protecció contra des-
càrregues elèctriques d’origen atmosfèric i per 
evitar interferències radioelèctriques i paràsits en 
altres instal·lacions.

	 c.	Referència a les dades administratives de l’ex-
pedient d’aprovació prèvia del pla tècnic.

 2.3. En particular quan es tracti d’antenes de 
telefonia mòbil la documentació que s’acompa-
nyarà serà l’assenyalada amb caràcter general en 
aquest apartat, amb les següents precisions:

	 a.	Projecte tècnic, acompanyat de documentació 
fotogràfica, gràfica i escrita, signat per tècnic 
competent; justificatiu de l’impacte visual, que 
expressi clarament l’emplaçament i el lloc de col-
locació de la instal·lació en relació amb la finca i 
la situació en aquesta; descripció de l’entorn dins 
el qual s’implanta, grandària, forma, materials i al-
tres característiques.

	 b.	Declaració o compromís de mantenir la instal-
lació en perfectes condicions de seguretat, esta-
bilitat i ornament.

 2.4. La competència per a resoldre la petició cor-
respon a l’Alcalde/ssa, sense perjudici de les de-
legacions que hagi efectuat o pugui efectuar de 
conformitat amb els articles 51.3 i 54.1 de la Llei 
Municipal.

3. Antenes per a radioafeccionats (tipus C) i per a 
recepció de programes de ràdio i televisió del 
subtipus A2.

 3.1. Pel que fa a la sol·licitud, tramitació i reso-
lució de la llicència, aquestes instal·lacions tindran 
la consideració d’obres menors a tots els efectes.

 3.2. La sol·licitud anirà acompanyada de :
	 a.	Fotografies actuals de l’edifici i de l’entorn.

	 b.	Documentació tècnica justificativa del compli-
ment de totes les condicions enunciades als arti-
cles 4 i/o 6 d’aquesta Ordenança.

4. En les llicències per a instal·lacions d’antenes de 
telefonia mòbil s’expressarà el termini màxim per 
al qual s’atorgaran, que serà de dos anys, i que 
hauran de ser renovades en acabar el termini per 
possibilitar la seva permanència, prèvia modifi-
cació i adaptació, si s’escau, d’acord amb l’esta-
blert en l’article 8 d’aquesta Ordenança.

Art. 11. Instal·lacions d’antenes en domini 
municipal

Les antenes instal·lades sobre edificis de propietat 
municipal, només podran autoritzar-se mitjançant una 
concessió sobre utilització de béns d’ús públic mu-
nicipal, els plecs de condicions que la regeixin i allò 
que s’estableix en aquesta Ordenança amb indepen-
dència de l’obtenció de la corresponent llicència.

Art. 12. Conservació d’instal·lacions d’antenes
Els titulars de les llicències i de les concessions s’en-
carregaran de que aquestes instal·lacions es mantin-
guin en perfecte estat de seguretat i conservació, sub-
sidiàriament seran responsables d’aquesta obligació 
de conservació els propietaris de l’edifici i/o terreny 
sobre el qual estigui instal·lada l’antena.
En cas contrari, aquestes instal·lacions podran ser 
retirades pels serveis municipals corresponents, a 
càrrec de l’obligat.

Capítol IV
Execució de l’Ordenança i Règim 
sancionador

Art. 13.  
1. En cas d’incompliment dels preceptes d’aquesta 

Ordenança, els serveis tècnics municipals podran 
ordenar l’adopció de les mesures que s’escaiguin, 
a fi i efecte de restablir la legalitat infringida, se-
gons l’establert en la normativa urbanística ge-
neral.

Art. 14. Règim sancionador
1. Es procedirà d’acord amb el règim general per a 

les infraccions urbanístiques establert en la Llei del 
Sòl i, en allò que s’escaigui, amb el que disposa la 
normativa sobre Règim local.

2. De la infracció d’allò que disposa aquesta Orde-
nança, en seran responsables solidàriament:

 a. En primer lloc, l’empresa instal·ladora, o bé la 
persona física o jurídica que hagués disposat la 
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col·locació de l’antena, sense prèvia llicència o 
concessió, o amb infracció de les condicions que 
s’hi estableixin o dels preceptes de la present Or-
denança.

 b. El propietari de l’edifici o del terreny on l’antena 
estigués col·locada.

3. El procediment aplicable serà aquell previst en els 
articles 127 i següents de la Llei 30/1992 de 26 
de novembre, de règim jurídic i procediment admi-
nistratiu comú i en el Reglament del procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora, de 4 
d’agost de 1993.

Disposició transitòria
Les antenes de telefonia mòbil instal·lades amb lli-
cència concedida abans de l’entrada en vigor de la 
present Ordenança, que no s’ajustin a les previsions 
del paràgraf 2 de l’article 8, hauran d’adaptar-se en 
el termini màxim de dos anys, a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordenança.

• Normes de planejament urbanístic complementaries a les Normes urbanístiques del 
Pla General Metropolità per a la regulació d’usos d’oficines bancàries de Cerdanyola del 
Vallès. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 9 de juny de 2005 (DOGC 
núm. 4454 de 24/08/2005).
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• Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació 
de l’ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, con-
forme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès. Aprovada 
definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d’abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de 
22/05/2007).
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Cornellà de Llobregat

• Modificació del Pla General Metropolità 
a l’àmbit de la parcel·la del  cinema Ave-
nida, del terme municipal de Cornellà de 
Llobregat, que consisteix en el canvi de 
la  qualificació de sistema d’equipaments 
comunitaris (clau 7) per la qualificació de 
nova creació,  zona de dotacions comer-
cials i oficines (clau 107a).  Aprovada definitiva-
ment per Resolució del Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques el 25 d’octubre de 1989 (DOGC 
núm. 1250 de 02/02/1990)

Definició
Aquest document constitueix una modificació pun-
tual del Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat 
definitivament en data de 14 de juliol de 1976, i de 
conformitat amb el que preveu  l’article 49 del RD 
1346/1976, de 9 d’abril.

Emplaçament
La modificació se situa al solar ocupat del cinema 
Avenida, a l’avinguda de Sant Ildefons,  qualificat 
d’equipaments comunitaris (clau 7), segons el PGM.

Contingut
La modificació consisteix en la substitució de la quali-
ficació esmentada, per una altra de nova implantació 
que es defineix com a dotació comercial i d’oficines, i 
se li assigna la clau de nova planta (107-A).

Oportunitat
L’absoluta falta de locals i solar aptes per a la instal-
lació dels usos comercial i d’oficines en un barri com 
Sant Ildefons de gran densitat poblacional, que com-

porta habitualment el viatge obligat fora de la ciutat 
per a l’adquisició de productes de segona necessitat, 
i per a la visita/consulta  a determinats professionals 
(advocats, metges, tècnics, gestors, etc.), és justifi-
cació suficient per al canvi de qualificació, tot i ente-
nent que, en aquests cas, el caràcter de servei a la 
comunitat, que se suposa a tot equipament, és propi 
dels usos de referència.

Edificabilitat
La nova qualificació es regularà, pel que fa a l’edifica-
bilitat, per les mateixes directrius i limitacions que la 
d’equipaments comunitaris (clau 7), això és, I’article 
217 de la normativa vigent del PGM.

Titularitat
La construcció resultant de l’aprofitament de la nova 
qualificació serà, en tot cas, i en un vint per cent de 
la seva superfície útil 20 per 100 de propietat pública, 
amb caràcter de bé patrimonial.

Vigència
Aquesta modificació tindrà vigència indefinida, con-
forme amb l’article 45 del RD 1346/1976  de 9 d’abril.

Cerdanyola del Vallès / Cornellà de Llobregat



294

• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la implantació del sistema urba-
nístic d’habitatge dotacional públic, al terme municipal de Cornellà de Llobregat.  Aprovada 
i donada conformitat al text refós, en data 13 de febrer i 27 d’abril de 2007 pel conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques. (DOGC núm. 4893 de 29/05/2007).
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El Prat de Llobregat

• Modificació del Pla General Metropolità 
de Barcelona al sector comprès entre l’au-
tovia de Castelldefels i l’accés a l’aeroport, 
al terme municipal del Prat de Llobregat.	
Aprovada definitivament per Resolució del conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques  de  29 de juny 
de 1989 (DOGC núm. 1218 de 13/11/1989), un cop 
esmenada d’ofici l’errada material detectada en els 
plànols del document, que consistia en el fet de repre-
sentar amb clau 10a on apareixia la clau 2a. 

Normativa de nova creació:

TÍTOL V
COMPLEMENTACIÓ DEL SÒL 
URBANITZABLE PROGRAMAT 
REGULAT AL CAPÍTOL 3R 
DEL TÍTOL II DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES DEL PLA 
GENERAL METROPOLITÀ DE 
BARCELONA

Capítol únic
Creació de la Zona aeroportuària 
(clau 10a) i la seva regulació

Art. 369. Definició.
Es qualifica de zona aeroportuària (clau 10a. el sòl 
urbanitzable programat previst per desenvolupar ac-
tivitats que per les seves característiques és necessari 
ubicar-les properes a l’aeroport  de Barcelona.
L’ordenació serà en edificació aïllada, i es fixen dos 
tipus d’ordenació directament relacionades amb l’ús 
previst i amb la seva posició al sector.
 Tipus l: Comprèn els serveis directament relaci-

onats amb l’aeroport, la ubicació dels quals,  per 
les seves característiques, és aconsellable situar a 
la part central del sector.

 Tipus II: Comprèn els serveis de suport a l’ae-
roport, que han de donar una imatge al sector  
derivada dels factors de localització que implica 
la seva proximitat. La seva ubicació preveurà les 
àrees perimetrals.

Art. 370. Condicions d’ús.
1. Per al tipus I són les següents:
 – Emmagatzematge lligat al trànsit aeri, dipòsits 

francs amb un màxim del 25 per 100.

Cornellà de Llobregat / El Prat de Llobregat
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 – Aparcament de taxis, terminal de taxis i les dota-
cions corresponents.

 – Aparcament de cotxes de lloguer i les seves ofi-
cines i instal·lacions de manteniment de  pupil·latge.

 – Habitatge per al personal de vigilància a raó d’un 
per cada establiment de més de 5.000 m2.

 – Benzinera.
2. Per al tipus II són les següents:
 – Hotel en un màxim del 14 per 100.
 – Centre comercial.
 – Indústria aparador.

Art. 371. Desenvolupament del Pla general.
Les zones aeroportuàries s’han d’ordenar detallada-
ment, per un pla parcial amb subjecció a  les deter-
minacions generals d’aquest Pla general. Almenys 
s’haurà de preveure un 17,1 per 100 dels  solars per a 
usos d’emmagatzematge, catering, benzinera i esta-
cionament de vehicles de lloguer  de l’aeroport.
Serà sistema d’actuació preferent el de compensació.

Art. 372. Edificabilitat.
L’edificabilitat bruta del sector serà de 0,305 m2/m2. 
L’edificabilitat neta màxima que podrà  resultar al pla 
parcial per a cada un dels tipus de la derivada de la 
bruta adscrita al pla parcial  serà de:
1. Tipus l: edificabilitat neta: 0,35 m2/m2.
2. Tipus II: edificabilitat neta: usos comercials 0,6 

m2/m2; usos industrials i de distribució 1,1 m2/
m2; i, usos hotelers 0,6 m2/m2.

Art. 373. Exigències mínimes o estàndards 
urbanístics.

Les actuacions en aquesta zona mitjançant plans par-
cials d’ordenació hauran de respectar  les determina-
cions o estàndards mínims següents:

1. Superfície mínima destinada a vials públics o apar-
cament: 35 per 100.

2. Superfície mínima destinada a espais verds locals 
públics: 10 per 100; jardins i passeigs: 3 per 100.

3. Superfície mínima per a dotacions locals públi-
ques: 4 per 100.

Art. 374. Condicions d’edificació: Tipus I.
1. Alçada reguladora màxima 10,50 m. amb un límit 

màxim de planta baixa i dues plantes pis.
2. Parcel·la mínima per a cada unitat d’edificació: 

2.500 m2.
3. Ocupació de parcel·la: I’edificació podrà ocupar 

en projecció ortogonal sobre el plànol  horitzontal 
fins a un màxim del 40 per 100 de la parcel·la 
neta. Es prohibeixen els cossos sortints la  pro-
jecció dels quals depassi el límit esmentat.

Art. 375. Condicions d’edificació: Tipus II.
1. Alçada reguladora màxima: 15 m. equivalents a 

PB+3.
2. Parcel·la mínima industrial o distribució: 2.500 m2; 

comercial: 2.000 m2.
3. Ocupació industrial: 70 per 100; comercial: 40 per 

100.

Art. 376.
El sector de desenvolupament serà definit en un 
plànol. L’aprofitament mitja és el propi del  sòl urba-
nitzable programat pel PGM, deduït de l’aplicació dels 
coeficients correctors i de l’ús de  l’edificabilitat fixada 
a l’article  83 de les Normes urbanístiques del PGM, 
en atenció als usos  admesos.
Text refós pels Serveis Tècnics i Jurídics de la Di-
recció General d’Urbanisme. Barcelona,  9 de gener 
de 1989.

Esplugues de Llobregat

• Modificació puntual del Pla General Metropolità a les parcel·les d’equipaments (7b) 
situades a l’avinguda d’Isidre Martí, 5-7, carrer de Gaspar Fàbregas, 63-65 i carrer de 
Josep Ventura, 16, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.	Aprovada definitivament pel 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 23 de març de 2006 (DOGC núm. 4761 de 15/11/2006).

D
iari O

ficial de la G
eneralitat de C

atalunya      N
úm

. 4761 – 15.11.2006
47603

E
D

I
C

T
E

d
e 2

7
 d

’o
ctu

b
re d

e 2
0
0
6
, so

b
re u

n
a
 reso

lu
ció

 d
el

co
n

seller d
e P

o
lítica

 T
errito

ria
l i O

b
res P

ú
b

liq
u

es
referen

t a
l m

u
n

icip
i d

’E
sp

lu
g
u

es d
e L

lo
b

reg
a
t.

E
l conseller de P

olítica T
erritorial i O

bres
P

úbliques ha resolt, en data 23 de m
arç de 2006,

l’assum
pte que s’indica a continuació:

E
x
p

.: 2005/020717/B
M

o
d

ifica
ció

 p
u

n
tu

a
l d

el P
la

 g
en

era
l m

etro
p

o
lità

a
 les p

a
rcel·les d

’eq
u

ip
a

m
en

ts (7
b

) situ
a

d
es a

l’a
v
in

g
u

d
a
 d

’Isid
re M

a
rtí, 5

-7
, ca

rrer d
e G

a
sp

a
r

F
á
b

reg
a
s, 6

3
-6

5
 i ca

rrer d
e Jo

sep
 V

en
tu

ra
, 1

6
, a

l
term

e m
u

n
icip

a
l d

’E
sp

lu
g
u

es d
e L

lo
b

reg
a
t

V
ista la proposta de la D

irecció G
eneral d’U

r-
banism

e i d’acord am
b els fonam

ents que s’hi
exposen, he resolt:

A
provar definitivam

ent la m
odificació pun-

tual del P
la general m

etropolità a les parcel·les
d’equipam

ents 7b situades a l’avinguda d’Isidre
M

artí, 5-7, carrer de G
aspar F

ábregas, 63-65 i
carrer de Josep V

entura, 16, d’E
splugues de

L
lobregat, prom

oguda i tram
esa per l’A

junta-
m

ent, a instància de l’entitat m
ercantil V

isoren
R

enta, SL
, am

b el benentès que la rem
issió que

s’efectua en les fitxes urbanístiques 1, 2 i 3 res-
pecte al tipus d’ordenació segons volum

etria
específica, clau 18, cal entendre-la referida ex-
clusivam

ent al concepte de volum
etria especí-

fica, i no pel que fa a les condicions zonals de la
clau.

C
ontra la resolució anterior, que posa fi a la

via adm
inistrativa, es pot interposar potesta-

tivam
ent recurs de reposició, de conform

itat
am

b el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117
de la L

lei 30/1992, de 26 de novem
bre, de rè-

gim
 jurídic de les adm

inistracions públiques i
del procedim

ent adm
inistratiu com

ú, m
odifi-

cada per la L
lei 4/1999, de 13 de gener, davant

el conseller de P
olítica T

erritorial i O
bres P

ú-
bliques, en el term

ini d’un m
es a com

ptar des
de l’endem

à de la publicació d’aquest E
dicte

al D
ia

ri O
ficia

l d
e la

 G
en

era
lita

t d
e C

a
ta

lu
n

y
a.

E
l recurs s’entendrà desestim

at si passa un m
es

sense que s’hagi dictat i notificat la resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via con-
tenciosa adm

inistrativa.

E
n qualsevol cas, contra la resolució esm

en-
tada tam

bé es pot interposar directam
ent re-

curs contenciós adm
inistratiu, de conform

itat
am

b el que preveuen l’article 116 de la L
lei

esm
entada i l’article 25 de la L

lei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa adm

inistrativa, davant la Sala C
ontenci-

osa A
dm

inistrativa del T
ribunal Superior de

Ju
stícia d

e C
atalu

n
ya, en

 el term
in

i d
e d

o
s

m
esos a com

ptar des de l’endem
à de la publi-

cació d’aquest E
dicte al D

O
G

C
.

� �

���������������������

�

�

�

������������ ������� ���� ��� �������� ���������
� �� ����

�����	���� ������������� ��� ��������� �� ����������� ���������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������

�

�

�

�������� �������

�

���������������������������������������
	���	�����	������������	������������	�����������

������
�	�� �	� �����	
��� ��	� 	�� �	������ �� ��� ������������ ��������
	�� 	�� ��
��� �	�

���
�	�����	�����	��	�������	���	����	��������
	������	���	�����������������	��������	�����

�����������������
	������	������������	����������������������	����	�	���	�	�	����������������

��� �� ���� 	��� ���	��� ������	�� �	�������� ���� 	�	��	�� �	� 
�������� ���� ������� 	���������� �	�

�	������	�����

�

���
	������	��	�	�������	����������
	����� ������	�����������	��������	���������	���

������
�	�� �	������	
�������������� �����	���� ������ ���	��� ��� ��
��� ������� ���������

�	����	����������	��	�����	��������������������

�

���� ��� ����� ������������� �	� �������� �	�� �� ���	�� ������ ������ ����	
��� ���� ��� ���

����������������	������	��	��	�����	�	���	������
	�	�����	��������������������	�	�������	��

�	������	���������	����
����������	������	���	��	�����	����������������

�

�������� �������	� ���	��	�������	����	�� � ����	�����	������	���� �	�� ����	������� �����	��

����	�����������������	��������	��	������	���	�	��������	��������������������	���	��

�����������������������	����	�����������������	���������	���	��	�	��������	�����
	�����

�	�������������������

�

�������� ����� �� ���������������������� ��� ������� ��

�

�������������������������	�����������������
	���	�������	��	���	��������������������������

��������
	��	���	�������������	�����	��	��	�����	��������������������������������������

�	������� �� �������	� ���� �	� �	�� ����	�� ����� �����	�� �	�� ����� ���������	�� ����

��������
	������	�	�������������������������

�

����� 	�� ����� ���	���� ��������� ���� ��� ���������� ��� ���	����� 	�� ���� �	� ��� ���	�� ��	�

�����������	������	�������� ������������	�������	�����	��������������
	��	����
�	��

����	
����

�

���� ��� ������� ������ ����	�	�� 	��� 	������	���� ������������ �� ����������� ���� �	��	���

�����	�	��������	���������
	����
��	��������	�����������������������	�������������������

�	���������	�������	������	�������	���	�������	�������

�

E
l recurs contenciós adm

inistratiu no es po-
drà interposar si s’ha interposat recurs de re-
posició fins que aquest hagi estat resolt expres-
sam

en
t o

 se n
’h

agi p
ro

d
u

ït la d
esestim

ació
presum

pta perquè hagi transcorregut el term
ini

d’un m
es, de conform

itat am
b els articles 116.2

i 117.2 de la L
lei 4/1999 esm

entada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
form

ació que preveu l’article 101 del D
ecret

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el T

ext refós de la L
lei d’urbanism

e, a l’arxiu de
planejam

ent de la D
irecció G

eneral d’U
rbanis-

m
e del D

epartam
ent de P

olítica T
erritorial i

O
bres P

úbliques, avinguda Josep T
arradellas,

2-6, planta baixa, 08029 B
arcelona.

B
arcelona, 27 d’octubre de 2006

M
E

R
C

È A
L

B
IO

L I N
Ú

Ñ
E

Z

Secretària de la C
om

issió d’U
rbanism

e
de C

atalunya

A
N

N
E

X

N
o

rm
es u

rb
a
n

ístiq
u

es d
e la

 M
o

d
ifica

ció
 p

u
n

tu
a
l d

el P
la

 g
en

era
l m

etro
p

o
lità

 a
 les p

a
rcel·les d

’eq
u

ip
a
m

en
ts

(7
b

) situ
a
d

es a
 l’a

v
in

g
u

d
a
 d

’Isid
re M

a
rtí, 5

-7
, ca

rrer d
e G

a
sp

a
r F

á
b

reg
a
s, 6

3
-6

5
 i ca

rrer d
e Jo

sep
 V

en
tu

ra
,

1
6
, d

’E
sp

lu
g
u

es d
e L

lo
b

reg
a
t

El Prat de Llobregat / Esplugues de Llobregat

D
iari O

ficial de la G
eneralitat de C

atalunya      N
úm

. 4761 – 15.11.2006
47603

E
D

I
C

T
E

d
e 2

7
 d

’o
ctu

b
re d

e 2
0
0
6
, so

b
re u

n
a
 reso

lu
ció

 d
el

co
n

seller d
e P

o
lítica

 T
errito

ria
l i O

b
res P

ú
b

liq
u

es
referen

t a
l m

u
n

icip
i d

’E
sp

lu
g
u

es d
e L

lo
b

reg
a
t.

E
l conseller de P

olítica T
erritorial i O

bres
P

úbliques ha resolt, en data 23 de m
arç de 2006,

l’assum
pte que s’indica a continuació:

E
x
p

.: 2005/020717/B
M

o
d

ifica
ció

 p
u

n
tu

a
l d

el P
la

 g
en

era
l m

etro
p

o
lità

a
 les p

a
rcel·les d

’eq
u

ip
a

m
en

ts (7
b

) situ
a

d
es a

l’a
v
in

g
u

d
a
 d

’Isid
re M

a
rtí, 5

-7
, ca

rrer d
e G

a
sp

a
r

F
á
b

reg
a
s, 6

3
-6

5
 i ca

rrer d
e Jo

sep
 V

en
tu

ra
, 1

6
, a

l
term

e m
u

n
icip

a
l d

’E
sp

lu
g
u

es d
e L

lo
b

reg
a
t

V
ista la proposta de la D

irecció G
eneral d’U

r-
banism

e i d’acord am
b els fonam

ents que s’hi
exposen, he resolt:

A
provar definitivam

ent la m
odificació pun-

tual del P
la general m

etropolità a les parcel·les
d’equipam

ents 7b situades a l’avinguda d’Isidre
M

artí, 5-7, carrer de G
aspar F

ábregas, 63-65 i
carrer de Josep V

entura, 16, d’E
splugues de

L
lobregat, prom

oguda i tram
esa per l’A

junta-
m

ent, a instància de l’entitat m
ercantil V

isoren
R

enta, SL
, am

b el benentès que la rem
issió que

s’efectua en les fitxes urbanístiques 1, 2 i 3 res-
pecte al tipus d’ordenació segons volum

etria
específica, clau 18, cal entendre-la referida ex-
clusivam

ent al concepte de volum
etria especí-

fica, i no pel que fa a les condicions zonals de la
clau.

C
ontra la resolució anterior, que posa fi a la

via adm
inistrativa, es pot interposar potesta-

tivam
ent recurs de reposició, de conform

itat
am

b el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117
de la L

lei 30/1992, de 26 de novem
bre, de rè-

gim
 jurídic de les adm

inistracions públiques i
del procedim

ent adm
inistratiu com

ú, m
odifi-

cada per la L
lei 4/1999, de 13 de gener, davant

el conseller de P
olítica T

erritorial i O
bres P

ú-
bliques, en el term

ini d’un m
es a com

ptar des
de l’endem

à de la publicació d’aquest E
dicte

al D
ia

ri O
ficia

l d
e la

 G
en

era
lita

t d
e C

a
ta

lu
n

y
a.

E
l recurs s’entendrà desestim

at si passa un m
es

sense que s’hagi dictat i notificat la resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via con-
tenciosa adm

inistrativa.

E
n qualsevol cas, contra la resolució esm

en-
tada tam

bé es pot interposar directam
ent re-

curs contenciós adm
inistratiu, de conform

itat
am

b el que preveuen l’article 116 de la L
lei

esm
entada i l’article 25 de la L

lei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa adm

inistrativa, davant la Sala C
ontenci-

osa A
dm

inistrativa del T
ribunal Superior de

Ju
stícia d

e C
atalu

n
ya, en

 el term
in

i d
e d

o
s

m
esos a com

ptar des de l’endem
à de la publi-

cació d’aquest E
dicte al D

O
G

C
.

� �

���������������������

�

�

�

������������ ������� ���� ��� �������� ���������
� �� ����

�����	���� ������������� ��� ��������� �� ����������� ���������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������

�

�

�

�������� �������

�

���������������������������������������
	���	�����	������������	������������	�����������

������
�	�� �	� �����	
��� ��	� 	�� �	������ �� ��� ������������ ��������
	�� 	�� ��
��� �	�

���
�	�����	�����	��	�������	���	����	��������
	������	���	�����������������	��������	�����

�����������������
	������	������������	����������������������	����	�	���	�	�	����������������

��� �� ���� 	��� ���	��� ������	�� �	�������� ���� 	�	��	�� �	� 
�������� ���� ������� 	���������� �	�

�	������	�����

�

���
	������	��	�	�������	����������
	����� ������	�����������	��������	���������	���

������
�	�� �	������	
�������������� �����	���� ������ ���	��� ��� ��
��� ������� ���������

�	����	����������	��	�����	��������������������

�

���� ��� ����� ������������� �	� �������� �	�� �� ���	�� ������ ������ ����	
��� ���� ��� ���

����������������	������	��	��	�����	�	���	������
	�	�����	��������������������	�	�������	��

�	������	���������	����
����������	������	���	��	�����	����������������

�

�������� �������	� ���	��	�������	����	�� � ����	�����	������	���� �	�� ����	������� �����	��

����	�����������������	��������	��	������	���	�	��������	��������������������	���	��

�����������������������	����	�����������������	���������	���	��	�	��������	�����
	�����

�	�������������������

�

�������� ����� �� ���������������������� ��� ������� ��

�

�������������������������	�����������������
	���	�������	��	���	��������������������������

��������
	��	���	�������������	�����	��	��	�����	��������������������������������������

�	������� �� �������	� ���� �	� �	�� ����	�� ����� �����	�� �	�� ����� ���������	�� ����

��������
	������	�	�������������������������

�

����� 	�� ����� ���	���� ��������� ���� ��� ���������� ��� ���	����� 	�� ���� �	� ��� ���	�� ��	�

�����������	������	�������� ������������	�������	�����	��������������
	��	����
�	��

����	
����

�

���� ��� ������� ������ ����	�	�� 	��� 	������	���� ������������ �� ����������� ���� �	��	���

�����	�	��������	���������
	����
��	��������	�����������������������	�������������������

�	���������	�������	������	�������	���	�������	�������

�

E
l recurs contenciós adm

inistratiu no es po-
drà interposar si s’ha interposat recurs de re-
posició fins que aquest hagi estat resolt expres-
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 se n
’h

agi p
ro

d
u

ït la d
esestim

ació
presum

pta perquè hagi transcorregut el term
ini

d’un m
es, de conform

itat am
b els articles 116.2

i 117.2 de la L
lei 4/1999 esm

entada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
form

ació que preveu l’article 101 del D
ecret

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el T

ext refós de la L
lei d’urbanism

e, a l’arxiu de
planejam

ent de la D
irecció G

eneral d’U
rbanis-

m
e del D

epartam
ent de P

olítica T
erritorial i

O
bres P

úbliques, avinguda Josep T
arradellas,

2-6, planta baixa, 08029 B
arcelona.
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E
D

I
C

T
E

d
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7
 d
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ctu

b
re d

e 2
0
0
6
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b
re u

n
a
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ció

 d
el
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n

seller d
e P

o
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 T
errito
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l i O

b
res P

ú
b

liq
u
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referen

t a
l m

u
n

icip
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’E
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g
u
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b
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t.

E
l conseller de P

olítica T
erritorial i O

bres
P

úbliques ha resolt, en data 23 de m
arç de 2006,

l’assum
pte que s’indica a continuació:

E
x
p

.: 2005/020717/B
M

o
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ifica
ció

 p
u

n
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a
l d

el P
la
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l m
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lità
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a
rcel·les d
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a

m
en

ts (7
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d
es a

l’a
v
in

g
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a
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-7
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a
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a
r

F
á
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a
s, 6

3
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V
ista la proposta de la D

irecció G
eneral d’U

r-
banism

e i d’acord am
b els fonam

ents que s’hi
exposen, he resolt:

A
provar definitivam

ent la m
odificació pun-

tual del P
la general m

etropolità a les parcel·les
d’equipam

ents 7b situades a l’avinguda d’Isidre
M

artí, 5-7, carrer de G
aspar F

ábregas, 63-65 i
carrer de Josep V

entura, 16, d’E
splugues de

L
lobregat, prom

oguda i tram
esa per l’A

junta-
m

ent, a instància de l’entitat m
ercantil V

isoren
R

enta, SL
, am

b el benentès que la rem
issió que

s’efectua en les fitxes urbanístiques 1, 2 i 3 res-
pecte al tipus d’ordenació segons volum

etria
específica, clau 18, cal entendre-la referida ex-
clusivam

ent al concepte de volum
etria especí-

fica, i no pel que fa a les condicions zonals de la
clau.

C
ontra la resolució anterior, que posa fi a la

via adm
inistrativa, es pot interposar potesta-

tivam
ent recurs de reposició, de conform

itat
am

b el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117
de la L

lei 30/1992, de 26 de novem
bre, de rè-

gim
 jurídic de les adm

inistracions públiques i
del procedim

ent adm
inistratiu com

ú, m
odifi-

cada per la L
lei 4/1999, de 13 de gener, davant

el conseller de P
olítica T

erritorial i O
bres P

ú-
bliques, en el term

ini d’un m
es a com

ptar des
de l’endem

à de la publicació d’aquest E
dicte

al D
ia

ri O
ficia

l d
e la

 G
en

era
lita

t d
e C

a
ta

lu
n

y
a.

E
l recurs s’entendrà desestim

at si passa un m
es

sense que s’hagi dictat i notificat la resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via con-
tenciosa adm

inistrativa.

E
n qualsevol cas, contra la resolució esm

en-
tada tam

bé es pot interposar directam
ent re-

curs contenciós adm
inistratiu, de conform

itat
am

b el que preveuen l’article 116 de la L
lei

esm
entada i l’article 25 de la L

lei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa adm

inistrativa, davant la Sala C
ontenci-

osa A
dm

inistrativa del T
ribunal Superior de

Ju
stícia d

e C
atalu

n
ya, en

 el term
in

i d
e d

o
s

m
esos a com

ptar des de l’endem
à de la publi-

cació d’aquest E
dicte al D

O
G

C
.
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• Modificació puntual del Pla General Metropolità dels sectors on s’ubiquen els mercats 
municipals de la Plana i Can Vidalet, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.	Apro-
vada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 30 d’octubre de 2007 (DOGC núm. 
5057 de 28/01/2008).
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Gavà

• Modificació puntual del Pla General Metropolità, per a la creació del sistema d’habi-
tatge dotacional públic i assignació a una parcel·la de l’àmbit de les Bòbiles, al terme 
municipal de Gavà.	Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de març 
de 2007 (DOGC núm. 4868 de 24/04/2007).
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• Modificació puntual de l’article 298.2, l’article 299.5 i 6, nous apartats 7, 8, 9, 10 i 11, i 
l’article 300.2 i nou apartat 3 de los Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, en 
el terme municipal de Gavà.	Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
el 27 de març de 2009 (DOGC núm. 5358 de 14/04/2009).
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L’Hospitalet de Llobregat

• Ordenança complementària de l’article 
225 de les Normes urbanístiques del PGM, 
d’aplicació a les edificacions en Zones In-
dustrials amb aquest ús, a L’Hospitalet de 
Llobregat.	Aprovada definitivament per Acord de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de 23 de gener 
de 1991 (DOGC núm. 1423 de 25/03/91).

1. Disposicions d’aplicació al tipus d’ordenació 
segons alineacions de vial

 a. Planta baixa és aquella el paviment de la qual 
està situat entre 1,20 m. per sobre i 0,60 m. per 
sota de la rasant del vial.

 b. La zona de planta baixa destinada a moll de 
càrrega i descàrrega haurà de retirar-se un mínim 
de 8 m. de la línia de façana; així mateix s’haurà 
de mantenir el tancament corresponent que la 
normativa estableix per a les edificacions segons 
alineacions de vial.

 c. Es mantindrà l’aplicació de l’article 240 de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità i 
no comportarà cap modificació dels usos admesos 
a la planta soterrani resultant.

 d. S’hauran de complir l’alçada lliure mínima de la 
planta baixa establerta a les normes i ordenances vi-
gents i la resta de paràmetres edificatoris (ARM, etc.)

2. Disposicions d’aplicació al tipus d’ordenació 
segons edificació aïllada

 a. Planta baixa és aquella el paviment de la qual 
està situat fins a 1,20 m. per damunt de la rasant.

 b. La zona de planta baixa destinada a moll de 
càrrega i descàrrega haurà de retirar-se un mínim 
de 8 m. de la línia de parcel·la al seu front a vial.

 c. Es mantindrà el compliment de l’article 226 de 
les Normes urbanístiques del Pla general metro-
polità i no comportarà cap modificació dels usos 
admesos a la planta soterrani resultant.

 d. S’haurà de complir l’alçada mínima lliure de 
la planta baixa que estableix les normes i orde-
nances i la resta de paràmetres edificatoris (ARM, 
etc.)

 
• Modificació de la Normativa urbanís-
tica del PGM referent a aparcaments, a 
L’Hospitalet de Llobregat.	Aprovada definitiva-
ment per Resolució del conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, de 23 de maig de 2000  (DOGC 
núm. 3175 de 05/07/00).

Art. 29. Actuació poligonal (s’afegeix	un	apartat	4)
4. Així mateix, podran delimitar-se unitats d’actuació 

amb aplicació del sistema d’actuació correspo-
nent, d’iniciativa pública o privada, als efectes de 
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configurar parcel·les adequades per a la instal-
lació d’aparcaments en subsòl. Serà obligatòria la 
delimitació d’unitats d’actuació o la normalització 
de finques quan així ho determini l’Ajuntament en 
els casos en que la parcel·lació de l’espai lliure 
d’edificació ocupable en subsòl sigui irregular o 
fraccionada.

Art. 226. Soterranis (s’afegeix	un	apartat	6)
6. Per autoritzar la construcció de soterranis, quan 

sigui presumible que puguin interferir en l’ús pú-
blic del subsòl, per infrastructures existents o pre-
vistes, o afectar jaciments arqueològics, o incidir 
en les condicions geològiques o el nivell freàtic de 
l’entorn, l’Ajuntament exigirà l’aportació dels es-
tudis oportuns, amb interrupció del termini previst 
per a l’atorgament de llicències.

 En qualsevol cas, els estudis citats hauran d’apor-
tar-se sempre que es depassin quatre plantes so-
terrànies o se superi la profunditat de 13,00 m. 
comptats des del paviment de la planta baixa. 
Quan el soterrani estigui previst en un instrument 
de planejament, aquest haurà d’incorporar les jus-
tificacions tècniques a l’efecte.

 Si dels estudis aportats o dels informes municipals 
que en relació als mateixos s’emetin, en resultés 
que la construcció prevista pogués incidir negativa-
ment en algun dels aspectes indicats, o presentés 
un greu risc potencial, inclús amb l’adopció de me-
sures correctores, es denegarà l’autorització.

Art. 260. Ocupació màxima de parcel·la (es	
modifica	l’apartat	4)

4. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions 
o excavacions podran depassar l’ocupació mà-
xima de la parcel·la en planta baixa. En defecte de 
previsions expresses al corresponent Pla Parcial o 
Pla Especial, podran ocupar fins a un 30 per 100 
en soterrani del corresponent a l’espai lliure d’edi-
ficació, que sigui de propietat privada. L’ocupació 
en subsòl podrà assolir la totalitat de l’espai lliure 
d’edificació quan aquesta ampliació es destini to-
talment a aparcament. En aquest cas s’haurà de 
garantir el tractament com a jardí de la superfície i 
el seu manteniment pels titulars de l’aparcament. 

Art. 296. Reserva d’espais per a estacionament i 
aparcament (es	modifica	l’apartat	2)

2. Els Plans Especials podran incorporar les previ-
sions oportunes per tal d’adequar les determi-
nacions d’aquestes normes en matèria d’apar-
cament o estacionament a les particularitats de 
l’àmbit de planejament.

Art. 298. Previsió d’aparcaments als edificis (es 
modifica l’apartat 2)

2. Les places mínimes d’aparcament s’estableixen 
atenent als diferents usos i zones. Quan el planeja-
ment estableixi zonificació específica i no contingui 
previsions expresses en matèria d’aparcaments, 
s’aplicaran les reserves corresponents a les zones 
anàlogues. Les places mínimes que s’hauran de 
preveure a la ciutat de L’Hospitalet són les següents:

 A. Edificis d’habitatge
	 a.	En sòl urbà, una plaça i mitja per cada habitatge 

de més de 150 m2 en zones 12 i 12b, i dos a la 
resta de zones; o una plaça per cada habitatge de 
90 m2 a 150 m2 en zones 12 i 12b, i una i mitja a 
la resta de zones; o una plaça per cada dos habi-
tatges de 60 m2 a menys de 90 m2 en zones 12 i 
12b, i dos a la resta de zones; i una plaça per cada 
quatre habitatges menors de 60 m2 en zones 12 
i 12b, i quatre a la resta de zones, tot referit a su-
perfície construïda.

	 b. En sòl urbanitzable, objecte d’un Pla Parcial, les 
que es fixin en aquest, amb el límit mínim d’una 
plaça, almenys, per cada 100 m2 d’edificació.

	 c.	En sòl urbà, objecte d’un Pla Especial de Re-
forma Interior, les que es fixin en el mateix, amb el 
mínim d’aquell menor establert per a cada ús en el 
present article, amb l’excepció de que a les zones 
8a, 14, 15 i 16 es fixarà l’estàndard d’acord amb 
les característiques del sector i la seva zonificació. 
En aquestos casos, part de les places resultants 
es podran ubicar en aparcaments subterranis fora 
de l’ocupació de l’edificació.

 B. Edificis públics o privats per a oficines, 
despatxos, bancs i similars; o edificis amb ofi‑
cines, despatxos, bancs i similars

 Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de su-
perfície útil dedicada a oficines o despatxos, en 
zones 12 i 12b; i cada 60 m2 a la resta de zones.

 C. Edificis amb locals comercials al detall i 
grans magatzems de venda

 Quan la superfície comercial, sumades totes les 
plantes de l’edifici amb destinació comercial, de-
passi els 400 m2, hauran de comptar amb una 
plaça d’aparcament per cada 80 m2 de superfície 
construïda, en zones 12 i 12b; i cada 60 m2 a la 
resta de zones.

 D. Indústries, magatzems i, en general, locals 
destinats a ús industrial

 Una plaça d’aparcament per cada local de super-
fície superior a 100 m2, amb el mínim d’una plaça 
per cada 100 m2 de superfície útil. A les zones 
altres que 12 i 12b, l’ús de magatzem tancat al 
públic requerirà una plaça per cada 200 m2.
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 E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, 
sales d’espectacles, palaus o sales de con‑
gressos i convencions, auditoris, instal·lacions 
esportives i anàlegs

 Una plaça d’aparcament per cada quinze locali-
tats o usuaris i, quan excedeixin de cinc-centes 
localitats de cabuda, una plaça per cada deu lo-
calitats.

 F.  Hotels, residències i similars
	 a.	 Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça 

d’aparcament per cada tres habitacions dobles 
o l’equivalent de senzilles, a zones 12 i 12b; a la 
resta de zones, una plaça per cada tres habita-
cions.

	 b.	Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc 
habitacions dobles o l’equivalent de senzilles, a 
zones 12 i 12b; a la resta de zones, una plaça per 
cada tres habitacions.

	 c.	Els altres, una plaça per cada sis habitacions 
dobles o l’equivalent de senzilles, a zones 12 i 
12b; a la resta de zones, una plaça per cada sis 
habitacions.

 G. Clíniques, sanatoris, hospitals
 Una plaça d’aparcament per cada deu llits, a 

zones 12 i 12b; una cada sis llits a la resta de 
zones.

 H. Biblioteques, galeries d’art, museus i anà‑
legs

 Una plaça d’aparcament per cada 200 m2 en 
aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.

 I. Centres d’estudis superiors
 Una plaça per cada 100 m2 de superfície útil, a 

zones 12 i 12b; i una cada 60 m2 a la resta de 
zones.

 J. Tallers de reparació de vehicles 
 La superfície destinada a aparcament serà com a 

mínim dos vegades l’ocupada pels tallers, en els 
de quatre o més rodes; en els de motos i similars, 
la superfície destinada a aparcament serà com 
a mínim l’ocupada pels tallers. No obstant això,  
s’admetrà descomptar la superfície equivalent al 
nombre de places acreditades de propietat i de 
lloguer o estada nocturna, en l’equivalència d’una 
plaça per vint metres quadrats, en un radi de tres-
cents metres des del taller, així com la superfície 
de taller que pugui destinar-se a aquest fi.

 K. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis 
amb el destí dels epígrafs C i D

 Un espai específic de tres metres d’amplada, amb 
una longitud suficient per a una plaça de camió 
per cada 1.500 m2 construïts o fracció, amb un 
mínim de dues places, a tot edifici o local comer-
cial o industrial de superfície superior a 800 m2. A 

locals de superfície entre quatre-cents i vuit-cents 
metres quadrats es preveurà una àrea de càrrega 
i descàrrega de, com a mínim, 3 x 8 m.

Art. 299.  Regles sobre la previsió d’aparcaments 
en edificis (es modifiquen els apartats 4, 
5 i 6; s’afegeixen els apartats 7, 8, 9, 10 i 
11)

4. També s’hauran d’aplicar les regles sobre previ-
sions d’aparcaments als casos de modificació 
d’edificacions o instal·lacions que comportin un 
canvi d’ús, i en conseqüència, s’hauran de pre-
veure les places corresponents al nou ús.

 En qualsevol cas la modificació de l’ús dels edi-
ficis o parts d’ells, garantirà el manteniment de 
les places d’aparcament corresponents als usos 
anteriors que es mantenen, tant per a les situades 
dins del propi edifici com per a les vinculades a 
l’ús com a reserva de places substitutòries. 

5. Quan de l’aplicació dels mòduls de l’article ante-
rior, l’exigència de places d’aparcament sigui de 
sis o inferior i pugui afrontar-se el previsible nombre 
de vehicles en aparcaments públics o privats pro-
pers, sense entorpir les àrees de circulació i es-
tacionament, podrà exonerar-se de l’obligació de 
reserva d’aparcament en l’edifici propi.

6. Prèvia autorització municipal, podran substituir-se 
total o parcialment les previsions d’espais per a 
aparcaments als edificis, per la previsió d’espais 
contigus d’aparcament, de nova creació, quan el 
sector o la zona urbana, per les seves peculiaritats 
i funció urbana, ho permetin o exigeixin, però l’au-
torització ha d’establir les condicions pertinents 
per tal de garantir la impossibilitat que uns ma-
teixos aparcaments puguin servir per a diferents 
edificis.

7. L’Ajuntament podrà alliberar totalment o parcial-
ment el compliment de les previsions d’aparca-
ment en les condicions establertes quan resulti 
aconsellable ateses les següents circumstàncies 
o d’altres anàlogues:

 a. Condicions d’accessibilitat determinades per 
les característiques físiques de la xarxa viària del 
sector (dimensions de voreres, ús de vianants, 
ample de vials, ...)

 b. Característiques de la parcel·la o finca.
 c. Característiques de l’edificació actual que es 

conservi, atenent especialment el seu grau de 
consolidació i la concurrència d’algunes de les 
condicions assenyalades a l’article 23 de les Or-
denances metropolitanes de rehabilitació.

 d. En general, qualsevol altra circumstància que 
no permeti la seva ubicació en el propi edifici o 
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en terrenys ocupables en el subsòl de la pròpia 
finca o quan per a això fos necessària l’adopció 
de mitjans tècnics extraordinaris o solucions notò-
riament desproporcionades.

 Per això, caldrà la petició expressa de l’interessat 
a l’Ajuntament, acompanyada de la documentació 
acreditativa de la concurrència de les circumstàn-
cies indicades. Aquest tràmit es podrà fer amb 
caràcter previ a la sol·licitud de llicència d’obres.

8. No s’admetran segregacions o parcel·lacions 
que impossibilitin el compliment de les dota-
cions d’aparcament a la parcel·la. Només en 
casos degudament justificats es podran autoritzar 
parcel·lacions que per les condicions físiques 
de les parcel·les resultants puguin significar una 
disminució de les places efectives d’aparcament 
exigides per aquestes normes o que poguessin 
resultar de les ordenances que les desenvolupin.

9. Als efectes del compliment de les previsions 
d’aparcament en els edificis, no computaran les 
places sotmeses a règim d’explotació horària o 
rotació. L’Ajuntament podrà denegar l’autorització 
d’aparcaments sotmesos a règim de regulació 
horària o rotació per raons justificades d’acces-
sibilitat o de regulació del trànsit rodat i per a via-
nants.

10. En els edificis d’habitatges unifamiliars adossats 
en filera, de nova planta, no s’admetrà, llevat de 
casos degudament justificats ateses les caracte-
rístiques de la zona i del vial, més d’un accés rodat 
des del vial a l’aparcament en el solar, per cada 15 
m. de façana o fracció.

11. La titularitat dels aparcaments que, reunint les 
condicions requerides d’interès públic, s’executin 
en subsòl d’equipaments, serà única i indivisible 
per tal de no condicionar el destí previst per a 
aquests sòls. L’Administració municipal podrà 
exigir que l’autorització de l’aparcament en la que 
hi consti aquesta condició i les que garanteixin 
l’execució de l’equipament, sigui inscrita al Re-
gistre de la Propietat.

Art. 300. Condicions dels aparcaments i supòsits 
especials (es modifiquen els apartats 1 i 
2; s’afegeixen els apartats 3, 4, 5 i 6)

1. L’amplada dels accessos als aparcaments no 
podrà ser inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits 
de circulació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta 
amplada haurà de respectar-se a l’entrada de 
l’aparcament i al tram corresponent, com a mínim 
als quatre primers metres a partir de l’entrada. 
Als dotats de mitjans mecànics substitutoris de 
rampes, quan no tinguin més de dotze places i 

s’autoritzin excepcionalment, la zona d’espera 
des de l’entrada serà de 7,50 m. i amplada no 
inferior a 5 m., mentre que als robotitzats serà la 
suficient per tal d’evitar l’espera en la via pública. 
En aquest cas, s’haurà de garantir una capacitat 
d’entrada per hora igual a un mínim de la meitat 
de la capacitat total de l’aparcament. En tot cas, 
l’autorització d’aparcaments mecanitzats o robo-
titzats i similars, queda condicionada als requi-
sits de trànsit, mobilitat i accessos que determini 
l’Ajuntament.

2. Els aparcaments amb capacitat no superior a 
quinze places podran tenir un únic accés per a 
vehicles i vianants, de 3 m. d’amplada, indepen-
dentment de l’ample del carrer des del que té 
l’accés. Els aparcaments amb capacitat per a 
més de quaranta places hauran de comptar amb 
accessos per a vianants des de l’exterior, sepa-
rats de l’accés de vehicles o protegits adientment, 
i amb una amplada mínima de 0,90 m.

3. Quan per raons del tipus d’aparcament, els ac-
cessos es poguessin col·locar en vies o espais 
públics, s’haurà d’adoptar una disposició dels 
mateixos que garanteixi, en qualsevol cas, una 
amplada mínima en superfície de quatre metres 
per a la circulació de vianants, comptabilitzada la 
total destinada a aquest fi a la secció de carrer 
en aquest punt, i sempre que la distància des de 
l’accés de l’aparcament a la façana més propera 
no sigui inferior a 1,80 m. en cap punt.

 4. S’admet la utilització de plataformes d’aparca-
ment com a sistema d’optimització de les places, 
quan l’aparcament de nova construcció prevegi 
dit sistema, tant en el càlcul de sobrecàrregues 
com en les condicions d’accessos i seguretat. Als 
ja construïts, només s’admetran en planta inferior, 
recolzats directament sobre la solera –a menys 
que es justifiqui facultativament l’estabilitat de 
l’estructura-, sempre que el projecte d’instal·lació 
contempli, amb independència de que aquesta 
sigui només parcial, la incidència resultant d’efec-
tuar-ho sobre totes les places susceptibles de ser 
dotades d’aquest mecanisme i es compleixin, 
llavors, les demés condicions establertes per a la 
totalitat de l’aparcament.

5. a. L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació 
d’aparcaments o garatges aparcaments en aque-
lles finques que estiguin situades en vies que pel 
seu trànsit o característiques urbanístiques sin-
gulars així ho aconsellin, llevat que s’adoptin les 
mesures correctores oportunes mitjançant les 
condicions requerides en cada cas.

6. a. Als aparcaments de més de cent places, l’Ajun-
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tament podrà exigir que s’incrementi el nombre 
d’accessos sobre els mínims previstos a les Or-
denances amb l’objecte de millorar les seves 
condicions de seguretat i reduir la incidència en el 
trànsit rodat dels vials immediats. 

 b. Així mateix, en aquests aparcaments es podrà 
flexibilitzar la exigència d’accessos de vianants 
sempre que es respectin els mínims exigits per 
la NBE-CPI-96 sobre condicions de protecció 
contra incendis en els edificis, o norma que la 
substitueixi.	(Veure	Taula	12)

• Modificació puntual del PGM per a la de-
finició dels nous equipaments residencials 
– habitatges per a joves, al terme muni-
cipal de L’Hospitalet de Llobregat. Aprovada 
definitivament per Resolució del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, de 30 de març de 2004 
(DOGC núm. 4120 de 27/04/04).

Text Refós, que incorpora les prescripcions asse‑
nyalades en la resolució del Departament de PT i 
OP de 2 de desembre de 2003.

Ús Marge
Zona PGM

Unitats
12/12 b Resta de zones

Edifici de vivenda

> 150 m2 const.
90 a 150 m2  const.
60 a 90 m2 const.

< 60 m2 const.

1,5
1
1
1

2
1,5
2
4

plaça / vivenda
plaça / vivenda
plaça / 2 vivendes
plaça / 4 vivendes

Edificis per a oficines, despatxos, 
bancs i similiars; o amb oficines, 
despatxos bancs i similars.

-
1

1
-

pl / 60 m2 útil
pl / 100 m2 útil

Edificis amb locals comercials 
al detall i grans magatzems de 
venda.

> 400 m2 amb destí comerç.
-
1

1
-

pl / 60 m2 const.
pl / 80 m2 const.

Indústries, magatzems i, en ge-
neral, locals destinats a l’ús in-
dustrial.

> 100 m2 en magatzems
1
-

1
1

pl / 100 m2 útil
pl / 200 m2 útil 
(magatzem)

T e -
atres, cinemes, circs, sales de 
festes, sales d’espectacles, pa-
laus o sales de congressos i 
convencions, auditòrium, instal. 
esportives i anàlegs.

Fins a 500 loc. o usuaris
A partir de 500 loc.

1
1

1
1

pl / 15 loc-usu.
pl / 10 loc-usu.

Hotels, residències i similars.

4 ó 5 estrelles
3 estrelles
3 estrelles
Restants

1*
1*
-
1*

1
-
1
1

pl / 3 hab.
pl / 5 hab.
pl / 3 hab.
pl / 6 hab. 

Clíniques, sanatoris i hospitals
-
1

1
-

pl / 6 llits
pl / 10 llits

Bliblioteques, galeries d’art, mu-
seus i anàlegs

> 1600 m2 1 1 pl / 200 m2

Centres d’estudis superiors
-
1

1
-

pl / 60 m2

pl / 100 m2

Tallers de reparació de vehicles
Cotxes
Motos

2
1

2
1

Vegades superf. de 
tallers

Àrees de càrrega i descàrrega (en 
usos comercial i industrial)

400 / 800 m2

800 / 1500 m2

cada 1500 m2

1
2
1

1
2
1

Moll de tamany:
de 3x8 m
per a camions
per a camions

*Número de places per habitacions dobles o equivalent senzilles.

Taula 12
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Annex

Art. 1. Definició
1. Es qualifica com a dotació d’habitatges per a 

joves, clau 10hj el sòl urbà del municipi de L’Hos-
pitalet de Llobregat que es destina a la construcció 
d’habitatges en règim de lloguer assequible des-
tinat expressament a la gent jove, per facilitar a 
aquest col·lectiu l’accés a l’habitatge dins de la 
ciutat.

2. La nova qualificació de dotació per a joves (clau 
10hj) s’integra com a un ús dotacional dins del 
concepte de sistemes del Pla general metropolità, 
si bé diferenciat del d’equipaments, amb el règim 
propi definit, en terrenys de domini públic.

3. Els sòls que s’afecten a aquest destí són els que 
consten a les fitxes urbanístiques d’aquest text 
refós de la modificació puntual del Pla general me-
tropolità. Aquestes fitxes tenen caràcter normatiu; 
incorporen les qualificacions proposades, les con-
dicions d’ordenació i les de desenvolupament i 
gestió de cadascun dels àmbits d’actuació.

Art. 2. Destí de les dotacions d’habitatges per a 
joves

1. Els sòls qualificats de dotació d’habitatges per a 
joves es destinaran a la construcció d’habitatges 
en les condicions establertes en aquest text refós 
de la modificació puntual del Pla general metro-
polità. Els usos dotacionals definits a l’article 212 
de les Normes urbanístiques del Pla general me-
tropolità, compatibles amb l’habitatge, s’admeten 
com a ús no principal

2. En planta baixa s’admeten els equipaments co-
munitaris i dotacions, així com els serveis comple-
mentaris de l’habitatge.

 La planta baixa dels edificis tindrà l’alçada sufi-
cient per possibilitar la construcció d’un altell en 
cas de ser necessari per a l’equipament.

 Els equipaments comunitaris, dotacions i els ser-
veis complementaris de l’habitatge ocuparan, 
com a màxim, el 25 per 100 de la planta baixa. 
El restant 75 per 100 i el 100 per 100 de l’altell en 
cas que es precisi, es destinaran de forma obliga-
tòria a equipaments municipals i a d’altres serveis 
públics o a equipaments d’entitats sense ànim de 
lucre de la ciutat.

3. La mutació del destí de sòl, del de dotació d’ha-
bitatges per a joves, clau 10hj, a un altre ús dota-
cional dels previstos a l’article 212 de les Normes 
urbanístiques, requerirà la seva nova afectació a 
equipament comunitari, clau 7b, mitjançant un pla 
especial.

4. Els usos complementaris i dotacionals, admesos 
en el règim d’usos previst, en tant que comple-
mentaris, resten subjectes al mateix règim de con-
cessió i de dret de superfície que els d’habitatges 
per a joves.

Art. 3. Condicions d’edificació
1. L’edificació en els sòls qualificats de dotació 

d’habitatges per a joves s’ajustarà al tipus d’or-
denació, intensitat edificatòria i condicions d’edi-
ficació, definits a la fitxa urbanística de cadascun 
dels sòls amb aquesta qualificació.

2. L’edificació podrà desenvolupar-se per llicència 
directa, en les condicions establertes a l’apartat 
anterior, llevat que les fitxes normatives disposin la 
redacció prèvia d’un pla especial. En el desenvolu-
pament de les qualificacions 10hj que requereixin 
Pla especial, aquest es referirà necessàriament al 
conjunt de l’àmbit qualificat d’equipament.

3. La modificació de les condicions d’edificació de-
finides a les fitxes normatives requerirà la trami-
tació, en el seu cas, d’un pla especial.

4. Per a tot el no regulat expressament en aquesta 
Normativa regeixen les disposicions de les Normes 
urbanístiques per al tipus d’ordenació assignat al 
sòl corresponent.

5. Els edificis d’habitatges per a joves hauran de 
complir les condicions mínimes d’habitabilitat del 
Decret 28/1999, de 9 de febrer, i les Ordenances 
metropolitanes d’edificació, d’aplicació simultània.

6. A la peça emplaçada a l’illa que delimiten els car-
rers Bòbiles, Alegria, avinguda Ponent i Catalunya, 
de superfície 2.121 m2, caldrà preveure l’elabo-
ració d’un Pla especial posterior per a un desen-
volupament volumètric ulterior de la mateixa.

Art. 4. Desenvolupament i gestió dels sòls
 (clau 10hj)
1. Els habitatges es promouran en règim de lloguer 

i en les condicions que permetin acollir-se a les 
mesures de finançament d’actuacions protegides 
en matèria d’habitatge (establertes al Decret 
157/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableixen els 
ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de 
la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió 
dels ajuts previstos al Reial decret 1/2002, d’11 
de gener, per al període 2002-2005, i els que en el 
seu cas els desenvolupin o substitueixin).

2. El desenvolupament i gestió de les dotacions 
d’habitatges per a joves s’acollirà a algun dels rè-
gims següents:

 2.1 Als sòls de titularitat pública municipal, la 
construcció dels habitatges i la seva gestió podrà 
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realitzar-se per l’Ajuntament directament, amb 
conveni amb una altra administració o bé amb 
participació de la iniciativa privada, mitjançant 
l’atorgament d’un dret de superfície o concessió 
administrativa.

 2.2 L’Ajuntament podrà establir convenis amb al-
tres administracions públiques, o entitats depen-
dents d’elles, per tal de desenvolupar en sòls de 
que siguin titulars, dotacions d’habitatges per a 
joves.

Art. 5. Legitimació expropiatòria
La qualificació amb clau 10hj legitima l’expropiació 
dels sòls qualificats amb aquest destí, sens perjudici 
del que es preveu a l’apartat 2.2 de l’article anterior.

Disposició transitòria
Les dotacions d’habitatges per a joves prevista per 
aquest text refós de la modificació puntual del Pla ge-
neral metropolità en sòls inclosos en àmbits de gestió 
no executats en el moment que es produeixi l’apro-
vació definitiva d’aquest text refós de la modificació 
puntual del Pla general metropolità, mantindran l’afec-
tació a l’ús públic prevista pel planejament anterior i 
es desenvoluparan d’acord amb el sistema d’actuació 
previst en aquell. L’Ajuntament podrà, però, anticipar 
l’execució d’aquestes dotacions, adquirint els sòls per 
expropiació, d’acord amb l’article 5, i subrogant-se en 
la posició dels propietaris anteriors, en l’instrument de 
distribució de beneficis i càrregues.

Disposició addicional
El planejament podrà preveure la incorporació de nous 
sòls a la qualificació de dotació d’habitatges per a 

joves. La materialització per a la qualificació clau 10hj 
en aquests sòls requerirà la tramitació de la correspo-
nent modificació puntual del Pla general metropolità.
En cas d’incorporar sòls qualificats anteriorment 
d’equipament comunitari, la modificació puntual del 
Pla general metropolità haurà de justificar que no es 
comprometen les reserves d’equipament de la ciutat, 
mitjançant la incorporació d’un estudi de la seva in-
cidència.

• Modificació puntual del Pla General Me-
tropolità a l’avinguda del Carrilet, 314 i la 
rambla Marina, 415 per equipaments re-
sidencials - habitatges per a joves, clau 
10hj, al terme municipal de L’Hospitalet de 
Llobregat.	Resolució del conseller de Política Terri-
torial i Obres públiques de data 15 de frebrer de 2008, 
estimant en part el recurs potestatiu de reposició in-
terposat pel senyor José Antonio Molina Flores, en 
nom i representació de l’Ajuntament de L’Hospitalet 
de Llobregat, contra la resolució del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques de 20 de desembre 
de 2006, per la qual es va aprovar definitivament la 
modificació puntual del Pla general metropolità a 
l’avinguda del Carrilet i la rambla Marina, de l’Hospi-
talet de Llobregat, amb determinades observacions, 
en el sentit de:

– Suprimir l’observació que limita el nombre màxim 
d’habitatges previstos al que resulta d’aplicar el 
mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. 
(DOGC núm. 5101 de 01/04/2008)

Montcada i Reixac

• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la incorporació del sistema d’ha-
bitatge dotacional, clau 10hd, al terme municipal de Montcada i Reixac.	Aprovada defini-
tivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 19 de febrer de 2008. (DOGC núm. 5158 de 
23/06/2008).
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Papiol

• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació d’un sistema dotaci-
onal públic a les antigues escoles, al terme municipal del Papiol.	Aprovada definitivament pel 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 22 d’octubre de 2008 (DOGC núm. 5264 de 24/11/2008). 
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• Modificació de l’article 342.9 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità 
per a la regulació de piscines esportives descobertes en la calu 20a/9, en el terme muni-
cipal del Papiol.	Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 8 de juny de 
2009 (DOGC núm. 5410 de 30/06/2009). 
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Ripollet

• Ordenança municipal sobre previsió 
d’aparcaments en edificis d’habitatge, al 
terme municipal de Ripollet.	Aprovada defini-
tivament (d’acord amb el punt 3 de l’article 298 de 
les Normes Urbanístiques) per Acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona de 8 de maig de 1991 
(DOGC núm. 1491 de 9/09/91)

L’aprovació definitiva de la present Ordenança, 
implica la substitució de l’article 298.2.A.a. de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità 
pel següent nou redactat:

Art. 1.
Els edificis d’habitatge projectats de nova planta i les 
rehabilitacions en que tècnicament sigui possible, 
hauran de preveure en el seu interior o en terrenys 
edificables del mateix solar, el següent nombre mínim 
de places d’aparcament:
a.  Una plaça per cada habitatge, sigui reduït o com-

plet, de superfície inferior a 130 m2. 
b. Dues places per cada habitatge de 130 m2, o de 

superfície superior.

Art. 2. 
Una vegada atorgada la corresponent llicència, no 
s’autoritzarà cap modificació de l’ús que impliqui la 
disminució del nombre de places d’aparcament pre-
vistes en el projecte que va servir de base per a la seva 
autorització.

Sant Adrià del Besòs

• Modificació de l’article 225 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, al 
terme municipal de Sant Adrià del Besòs.	Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, el 20 d’abril de 2009. (DOGC núm. 5376 de 11/05/2009).
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Sant Cugat del Vallès

• Modificació puntual del Pla General Me-
tropolità per a la definició de la nova zona 
de dotació d’habitatges per a joves, al 
terme municipal de Sant Cugat del Vallès.	
Aprovada definitivament pel conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques el 20 d’abril de 2009 amb 
la incorporació d’ofici de les prescripcions següents. 
(DOGC núm. 4135 de 18/05/2004).

Amb la incorporació d’ofici de les prescripcions se-
güents: 
1 Se suprimeix del punt 5 del capítol 3 de la memòria 

del document (justificació jurídica) el contingut se-
güent: “Atès que la finalitat bàsica d’aquest règim 
de gestió és la garantia del desenvolupament i 
continuïtat de l’ús dotacional previst en les con-
dicions establertes per aquesta modificació del 
Pla general metropolità, es preveu que, simultà-
niament a la cessió del sòl i atorgament del dret 
de superfície, es contempli una opció de compra 
a exercir per part de l’antic propietari dels sòls, 
en el termini i condicions que s’estipulin a partir 
de l’extinció del dret de superfície. Sense perjudici 
d’aquesta fórmula, es podran preveure en el Pla 
especial corresponent procediments alternatius a 
la cessió del sòl 10hj, sempre i quan quedi garantit 
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(en el seu cas si és procedent mitjançant l’accés 
al Registre de la propietat) el destí específic dels 
sòls, en les condicions previstes per aquesta mo-
dificació del Pla general metropolità.” 

2 En la fitxa reguladora de l’àmbit de can Trabal, es 
corregeix l’errada material detectada en relació 
amb la superfície de sòl qualificada de clau 7b, 
substituint els 8.446,79 m2 de sòl indicats per 
6.496,79 m2 de sòl. 

3 En la fitxa de característiques reguladora de 
l’àmbit de Vullpareres, en el plànol d’ordenació 
proposada, se substitueixen els 800 m2 de sòl 
consignats en l’indicador de clau 10hj per 3.000 
m2 de sostre. 

4 La superfície màxima de venda per al petit co-
merç, prevista en 1.300 m2 en l’article 2.2 de la 
Normativa urbanística del document, queda fixada 
en 700 m2, d’acord amb allò que determina el 
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials 
(PTSEC) per al municipi de Sant Cugat del Vallès. 

5 En l’apartat A del primer paràgraf de la Normativa, 
se substituirà l’article 314 pels articles 56 i 57, per 
tal de garantir l’efectiva integració de la nova clau 
10hj com un ús dotacional previst dins el con-
cepte de sistemes del Pla general metropolità. 

6 En l’article 3, condicions d’edificació, de la Norma-
tiva urbanística del document, s’afegir à l’apartat 
següent: 5) Els habitatges s’adaptaran, pel que fa 
a les seves condicions d’habitabilitat i, en espe-
cial, a la seva superfície mínima, al que determinin 
les ordenances d’edificació i disposicions legals 
vigents en matèria d’habitatge, d’aplicació simult 
ània. 

7 En l’article 2, destí de les zones d’habitatges 
per a joves, de la Normativa urbanística del do-
cument, s’afegirà l’apartat següent: 3) Els usos 
complementaris i dotacionals admesos en el 
règim d’usos previst, en tant que complementaris, 
resten subjectes al mateix rè- gim de concessió i 
dret de superfície que els d’habitatges per a joves. 

ANNEX
Normes urbanístiques de la modificació puntual del 
Pla general metropolità per a la definició de la nova 
zona de dotació d’habitatges per a joves, de Sant 
Cugat del Vallès.
Zona de dotació d’habitatges per a joves (clau 10hj) 

Article 1. Definició
Es qualifica com a zona de dotació d’habitatges per 
a joves el sòl urbà dels emplaçaments que integren 
aquest document al municipi de Sant Cugat del Va-
llès, que es destina a la construcció d’habitatges en 

règim de lloguer assequible destinats expressament 
a la gent jove, per facilitar a aquest colálectiu l’accés 
a l’habitatge dins la ciutat. Els sòls que s’afecten a 
aquest destí són els que consten a les fitxes urba-
nístiques d’aquesta modificació del Pla general me-
tropolità. Aquestes fitxes tenen caràcter normatiu i 
incorporen les qualificacions proposades, les condi-
cions d’ordenació i les de desenvolupament i gestió 
de cadascun dels àmbits d’actuació.

Article 2. Destí de les zones de dotació 
d’habitatges per a joves 

1) Els sòls qualificats de zones de dotació d’habi-
tatges per a joves es destinaran a la construcció 
d’habitatges en les condicions establertes a l’ar-
ticle 4. Els usos dotacionals definits a l’article 212 
de les Normes urbanístiques del Pla general me-
tropolità, compatibles amb l’habitatge, s’admeten 
com a ús no principal.

2) En planta baixa s’admeten també els serveis com-
plementaris de l’habitatge i l’ús comercial en esta-
bliments de superfície màxima de venda de 700 
m2, corresponent al petit comerç d’acord amb la 
Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments 
comercials.

3) Els usos complementaris i dotacionals admesos 
en el règim d’usos previst, en tant que comple-
mentaris, resten subjectes al mateix règim de con-
cessió i dret de superfície que els d’habitatges per 
a joves.  

Article 3. Condicions d’edificació
1) L’edificació en el sòls qualificats de zona de do-

tació d’habitatges per a joves s’ajustarà al tipus 
d’ordenació, intensitat edificatòria i condicions 
d’edificació definits a la fitxa urban ística de ca-
dascun dels sòls amb aquesta qualificació, 
d’acord amb les condicions de l’entorn. 

2) L’edificació podrà desenvolupar-se per llicència 
directa, en les condicions establertes a l’apartat 
anterior. 

3) La modificació de les condicions d’edificació de-
finides en les fitxes normatives requerir à la trami-
tació d’un estudi de detall o d’un pla especial.

4) Per a tot allò no regulat expressament en aquesta 
Normativa, regeixen les disposicions de les 
Normes urbanístiques per al tipus d’ordenació as-
signat al sòl corresponent.

5) Els habitatges s’adaptaran, pel que fa a les seves 
condicions d’habitabilitat i, en especial, a la seva 
superfície mínima, a allò que determinin les orde-
nances d’edificació i disposicions legals vigents 
en matèria d’habitatge d’aplicació simultània.
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Article 4. Desenvolupament i gestió de les zones 
clau 10hj

1)  Els habitatges es promouran en règim de lloguer 
i en les condicions que permetin acollirse a les 
mesures de finançament d’actuacions prote-
gides en matèria d’habitatge establertes al Decret 
157/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableixen els 
ajuts en matèria d’habitatge a càrrec de la Gene-
ralitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts 
previstos en el Reial decret 1/2002, d’11 de gener 
i els que en el seu cas els desenvolupin o substi-
tueixin.

2) El desenvolupament i gestió de les dotacions 
d’habitatges per a joves s’acollirà a algun dels rè-
gims següents:

 2.1 En els sòls de titularitat pública municipal, la 
construcció dels habitatges i la seva gestió podrà 
realitzar-se per l’Ajuntament directament a través 

de Promusa, amb conveni amb una altra Admi-
nistració o bé amb participació de la iniciativa pri-
vada, mitjançant l’atorgament d’un dret de super-
fície o concessió administrativa.

 2.2 Un cop atorgat el dret de superfície, l’incom-
pliment de les condicions establertes en el plec 
corresponent es regirà pel que aquest disposi.

 2.3 L’Ajuntament podrà establir convenis entre 
altres administracions públiques o entitats depen-
dents d’elles, per tal de desenvolupar en sòls dels 
què siguin titulars dotacions d’habitatges per a 
joves.

Article 5. Legitimació expropiatòria 
La qualificació amb clau 10hj legitima l’expropiació 
dels sòls qualificats amb aquest destí, sense perjudici 
del que es preveu a l’apartat 2.2 de l’article anterior.
(03.316.077)

• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la regulació dels usos residen-
cials en zones d’edificació aïllada, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.	Aprovada 
definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 13 de març de 2006. (DOGC núm. 4644 de 
30/05/2006).
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• Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la substitució del sistema d’equi-
pament comunitari pel sistema d’habitatges dotacionals per a joves a diferents àmbits 
del terme municipal de Sant Cugat del Vallès.	Aprovada definitivament pel conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques el 21 de febrer de 2008. (DOGC núm. 5155 de 18/06/2008)



         

           








Sant Cugat del Vallès / Sant Adrià del Besòs



345



 

















 





Sant Cugat del Vallès



346

• Modificació del Pla General Metropolità en ordre a la implantació de benzineres en el 
municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.	Aprovada definitivament pel conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, el 30 de setembre de 2008. (DOGC núm. 5245 de 28/10/2008).
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Sant Joan Despí

• Ordenança sobre aparcaments en edi-
ficis de nova construcció, a Sant Joan 
Despí.	 Aprovada definitivament, en text refós, per 
Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 
24 de gener de 1990 (DOGC núm. 1283 de 25/04/90)

Títol preliminar.
Disposicions de caràcter general

Art. 1. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes ordenances la regu-
lació sobre previsió de places d’aparcament  en els 
edificis de nova construcció.

Art. 2.  Àmbit d’aplicació
El present títol i el títol I de les presents Ordenances 
seran d’aplicació a les zones amb qualificació de Den-
sificació urbana semiintensiva (13b) del municipi de 
Sant Joan Despí.

TÍTOL I.
PREVISIÓ D’APARCAMENTS A 
LES ZONES DE DENSIFICACIÓ 
URBANA SEMIINTENSIVA (CLAU 
13B)

Art. 3. Previsió d’aparcaments en els edificis
1. Les places mínimes d’aparcaments que s’hauran 

de preveure són les següents:
 1.1 Edificis d’habitatges.
 a.	A sòl urbà una plaça per cada habitatge cons-

truït, amb independència de la seva superfície.
 b. A sòl urbà, objecte d’un Pla especial de re-

forma interior, les que es fixin en aquest mateix, 
amb el mínim d’una plaça per cada habitatge 
previst d’acord amb el nombre màxim fixat al pla 
o una plaça per cada 100 m2 de sostre previst, 
essent d’obligat compliment el nombre més gran 
d’aquestes dues opcions.

 1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.
 Serà d’aplicació l’Ordenança metropolitana de re-

habilitació aprovada pel Consell de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona, en data 18 d’abril de 
1985.

Art. 4. Ocupació de l’espai lliure interior d’illa en 
planta soterrani

L’espai lliure interior d’illa s’ajustarà a les Normes ur-
banístiques del Pla general metropolità, article 243.

Art. 5. Articles afectats de les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità

1. L’article 3 de les presents ordenances afecta a 
l’article 298.2.A de les Normes urbanístiques del 
Pla general metropolità quant a reserva de places 
d’aparcament en edificis d’habitatges.

2. L’article 4 de les presents ordenances afecta a 
l’article 243.1.B de les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità quant a ocupació de 
l’espai lliure interior d’illa en planta soterrani, es a 
dir, sense donar lloc a augment de l’índex d’edifi-
cabilitat zonal.

3. L’article 299.5.6 de les Normes del Pla general 
metropolità (Regles sobre previsió d’aparcaments 
en edificis) serà interpretat d’acord amb l’esperit 
de les presents ordenances , justificat a l’article 3, 
pel qual no serà d’aplicació l’opció de substitució 
de les places d’aparcament en els edificis per es-
pais contigus de zona urbana.

4. Per als edificis, en que, d’acord amb les pre-
sents ordenances, no se superi en 3 el nombre 
de places d’aparcament necessàries, prèvia jus-
tificació d’impossibilitat d’emplaçament de les 
mateixes per raons físiques, restaran exempts del 
compliment de la present ordenança.

Disposició final
Per a la resta de zones del municipi seran vigents les 
Normes urbanístiques i Ordenances metropolitanes 
del Pla general metropolità.

• Modificació del PGM, pel que fa a la re-
gulació d’aparcaments en edificis de nova 
construcció a Sant Joan Despí. Aprovada 
definitivament per Resolució del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de 22 de novembre de 
2000 (DOGC núm. 3348  de 15/03/01), amb la se-
güent prescripció d’ofici:

 – S’aplicarà el que disposen els articles 299.5 i 
299.6, actualment vigents, en aquells casos que 
sigui impossible físicament ubicar les places 
d’aparcament en planta soterrani i en planta 
baixa, fins i tot utilitzant ascensors mecànics.

TÍTOL PRELIMINAR.
DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Art. 1.  Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes ordenances la regu-
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lació sobre previsió de places d’aparcament  en els 
edificis de nova construcció.

Art. 2.  Àmbit d’aplicació
El present títol i el títol I de les presents Ordenances 
seran d’aplicació a tot l’àmbit territorial de Sant Joan 
Despí, independentment de la seva qualificació i clas-
sificació o règim jurídic del sòl.

Reglamentació Ordenança
Art. 3. Previsió d’aparcaments en els edificis
1. Les places mínimes d’aparcaments que s’hauran 

de preveure són les següents:
 1.1 Edificis d’habitatges.
 a.	A sòl urbà dos places per cada habitatge cons-

truït, amb independència de la seva superfície.
	 b. A sòl urbà, objecte d’un Pla especial de reforma 

interior o sòl urbanitzable programat, les que es 
fixin en aquest mateix, amb el mínim de dos places 
per cada habitatge previst d’acord amb el nombre 
màxim fixat al pla o dos places per cada 100 m2 
de sostre previst, essent d’obligat compliment el 
nombre més gran d’aquestes dues opcions.

 1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.
 Serà d’aplicació l’Ordenança metropolitana de re-

habilitació aprovada pel Consell de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona, en data 18 d’abril de 
1985.

Art. 4. Ocupació de l’espai lliure interior d’illa en 
planta soterrani

L’espai lliure interior d’illa s’ajustarà a les Normes ur-
banístiques del Pla general metropolità, article 243.

Art. 5. Articles afectats de les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità

1. L’article 3 de les presents ordenances afecta a 
l’article 298.2.A de les Normes urbanístiques del 
Pla general metropolità quant a reserva de places 
d’aparcament en edificis d’habitatges, tant en sòl 
urbà com urbanitzable.

2.  L’article 4 de les presents ordenances afecta a l’ar-
ticle 226 i 243.1.B de les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità quant a ocupació de 
l’espai lliure interior d’illa en planta soterrani i ra-
sants  del mateix.

3.  L’article 299.5 i 6 de les Normes urbanístiques del 
Pla general metropolità (Regles sobre la previsió 
d’aparcaments en edificis) serà interpretat d’acord 
amb l’esperit de les presents ordenances, justi-
ficat a l’article 3, per la qual cosa no serà d’apli-
cació general l’opció de substitució de les places 
d’aparcament en els edificis per espais contigus 
de zona urbana.

Disposició addicional
Per allò no previst a la present Ordenança, s’estarà al 
que disposa el Pla general metropolità (PGM).

Sant Just Desvern

• Modificació del articles 296, 298, 299 i 300 de les Normes urbanístiques del Pla General 
Metropolità, al terme municipal de Sant Just Desvern.	Aprovada definitivament pel conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques el 13 d’abril de 2007. (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).
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Santa Coloma de Gramenet

• Modificació dels articles 225, 298, 299 i 
300 de les Normes urbanístiques del PGM, 
per a la regulació de l’ús d’habitatge en 
planta baixa i previsió d’aparcaments en 
els edificis, a Santa Coloma de Gramenet.  
Aprovada definitivament Resolució del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de 20 de juny de 
2002 (DOGC núm. 3723 de 19/09/02).

Modificació de l’article 225 de les N.U. per a la re‑
gulació de l’ús d’habitatge en planta baixa
Sobre	 la	 redacció	 inicial	 de	 l’article	 225	 de	 les	
Normes	 urbanístiques	 del	 Pla	 general	 metropolità,	
aprovat	definitivament	per	 la	Corporació	Metropo-
litana	el	14	de	juliol	de	1976	(BOP	de	19/07/76),	es	
proposa	la	següent	redacció:

1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus 
d’ordenació de l’edificació segons les normes se-
güents:

 a. Als tipus d’ordenació segons alineació de vial, 
la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el 
paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per 
damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial en 
els punts de major i menor cota, respectivament 
que corresponen a la parcel·la.

 En els casos en què a conseqüència del pendent 
existeix més d’una planta que se situï dins dels lí-
mits establerts al paràgraf anterior, s’entendrà per 
planta baixa per cada tram de frontal de parcel·la 
de la posició inferior.

 En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials 
oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada 

front, com si es tractés de parcel·les diferents la 
profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de 
l’illa.

 b. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, té la 
consideració de planta baixa aquella planta o part 
d’aquesta situada damunt del soterrani real o pos-
sible.

 c. Als altres tipus d’ordenació d’edificació la planta 
baixa serà determinada al corresponent pla o es-
tudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota 
de referència de planta baixa tal com es defineix a 
l’article 261 d’aquestes Normes.

2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la 
següent:

Tipus
d’ordenació

Altra referència Alçada

Edificació segons 
alineacions de 
vial 

3,70 m

Edificació aïllada
Planta baixa oberta

Planta baixa
tancada

3,00 m

2,50 m

Altres tipus
d’ordenació

2,75 m

 Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, l’al-
çada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa 
a la cota de referència de l’alçada reguladora serà 
de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més, i de 
3,70 m. per a amplades menors a 20 m.

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa 
amb dues plantes segons la modalitat de semiso-
terrani i entresol.
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4. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, es 
permeten els altells en planta baixa quan formin 
unitat física i funcional amb el local ubicat a l’es-
mentada planta i no tinguin accés independent 
des de l’exterior, i s’hauran de complir les condi-
cions següents:

 a. Els altells s’han de separar un mínim de 3 m. de 
la façana de l’edifici.

 b. L’alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà 
de 2,50 m.; això no obstant, si la part superior 
es destina a dipòsit de materials, l’alçada mínima 
es redueix en l’esmentada part a 2,10 m. No es 
permet la seva construcció quan no es puguin as-
solir aquestes alçades.

 c. L’altell no podrà prolongar-se i ocupar l’espai 
lliure interior d’illa. No es permeten els entresolats 
en les edificacions que tant sols tinguin façana a 
passatges.

 d. La construcció dels altells no ha d’implicar dis-
torsió en la composició estètica de la façana de 
l’edifici.

 Les solucions de reculada de la planta baixa per 
efecte de la construcció d’altells, s’han de regir 
per aquestes Normes pel que fa a les reculades 
de l’edificació. Els ajuntaments respectius podran 
limitar o si és el cas prohibir aquesta solució als 
àmbit determinats que constitueixen un context 
històric o tradicional.

 e. Els altells no constitueixen superfície de sostre 
edificable independent de la planta baixa i no són 
atribuïbles al còmput de l’edificabilitat que pugui 
ser ordenada mitjançant estudis de detall.

5. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada no es 
permet les plantes altell.

6. Als altres tipus d’ordenació les plantes altell es 
podran admetre quan això ho determini, expres-
sament, el pla especial o estudi de detall, i en 
aquests casos la seva superfície s’ha d’incloure al 
còmput d’edificabilitat.

7. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial 
s’estableixen les següents condicions per a l’ad-
missió d’habitatges a planta baixa:

 a. No ha de suposar increment de la densitat 
d’habitatges admesa en la parcel·la per raó de la 
qualificació de zona corresponent, segons la nor-
mativa vigent.

 b. Quan alguna estància-menjador o dormitori 
tingui façana a l’espai lliure interior d’illa, la part 
d’aquest espai corresponent a la parcel·la, haurà 
de restar sense edificar en planta baixa en tota 
la seva superfície. Aquesta superfície, però, es 
computarà com a construïda a efectes del càlcul 
de la densitat d’habitatges. En supòsit d’aplicació 

d’aquest apartat, el solar passarà a tenir la con-
dició d’indivisible, condició que es constituirà mit-
jançant inscripció registral en l’historial de la finca, 
la seva mancança serà motiu suficient de dene-
gació de la llicència d’ús i ocupació.

 c. Aquest espai, en front de les estàncies-men-
jador o sales, tindrà una fondària mínima de 6 m. 
i una amplada mínima de 4,50 m., el paviment del 
qual estarà com a màxim 1 m. per sobre de la 
cota superior del paviment definitiu de la depen-
dència a ventilar o il·luminar.

 d. L’ús d’habitatge en planta baixa resta limitat a 
la part d’aquesta, delimitada entre l’alineació a vial 
i el límit de la fondària edificable resultant.

8. La construcció d’entresolats en els habitatges de 
planta baixa haurà de complir totes les condicions 
d’aquest i a més les següents:

 a. La superfície mínima en planta baixa de cada 
habitatge, sense considerar la de l’altell, serà de 
36 m2 útils, i haurà de tenir inclosa alguna de les 
peces principals de l’habitatge.

 b. No es permet la ventilació de les dependències 
que sigui obligatori compartimentar, únicament a 
través del doble espai de la planta baixa produït 
per la reculada de l’entresolat.

 c. En tot cas, l’alçada lliure mínima de l’entresolat 
serà de 2,50 m.

 d. La superfície construïda de l’altell destinat a 
habitatge en cap cas podrà sobrepassar la que 
resultés de construir en planta baixa, la porció de 
solar edificable comprès entre la línia de fondària 
edificable i el fons del solar. 

 e. L’ús de la planta altell com habitatge resta pro-
hibit, a més de per incompliment d’algun punt o 
apartat anterior, en les següents situacions:

 – En el cas d’habitatge unifamiliar.
 – En el cas que el pati interior d’illa resultes inedifi-

cable en planta baixa per aplicació de l’article 243 
de les N.U. del PGM.

 – En el cas que la possible superfície útil de l’altell 
destinat a habitatge, sense comptabilitzar l’escala 
d’accés al mateix, fos inferior a 6 m2.

 – En el cas d’edificis inclosos al Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic.

Modificació dels articles 298, 299 i 300 de les N.U. 
del PGM per a la previsió d’aparcaments en els 
edificis
Sobre	la	redacció	inicial	dels	articles	de	les	Normes	
urbanístiques	 del	 Pla	 general	 metropolità	 aprovat	
definitivament	per	la	Corporació	Metropolitana	el	14	
de	juliol	de	1976	(BOP	de	19/07/76),	es	proposa	la	
següent	redacció:
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Modificació de l’article 298 de les N.U.
Es	revisa	i	s’amplia	l’apartat	2,		modificant	els	
subapartats	A,	E,	F	i	ampliant-lo	amb	l’apartat	I:

2. Les places mínimes que s’hauran de preveure són 
les següents:

 A. Edificis d’habitatges:
	 a. En sòl urbà, dues places d’aparcament per ha-

bitatges de més de 130 m2 construïts, i una plaça 
d’aparcament per habitatges de superfície igual o 
menor de 130 m2.

	 b.	En sòl urbanitzable objecte d’un Pla parcial, les 
que es fixin en el mateix, amb un mínim d’una per 
cada 100 m2 construïts d’edificació. L’estàndard 
legal es completarà a través de la reserva de su-
perfície d’aparcament.

	 c.	 En sòl urbà objecte d’un Pla especial de re-
forma interior, les que es fixin en el mateix, amb 
un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 100 
m2 construïts de sostre edificable potencial.

 E. Teatres, cinemes, sales de festes, sales d’es-
pectacles, palaus o sales de congressos o con-
vencions, auditoris, instal·lacions esportives i anà-
legs.

 a. Una plaça d’aparcament per cada quinze locali-
tats o usuaris i, en el que excedeixi de cinc-centes 
una plaça per cada deu.

 F. Hotels, residències i similars.
 a. Hotels de quatre o cinc estrelles, una plaça 

d’aparcament per cada tres habitacions.
	 b.	Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc 

habitacions.
 c.	En la resta de categories o usos assimilats, una 

plaça per cada sis habitacions.
 I. Tallers de reparació de vehicles.
 La superfície destinada a aparcament serà com a 

mínim d’una vegada la destinada a la de taller, en 
casos justificats, es podrà comptabilitzar part de 
la superfície destinada a taller com a superfície uti-
litzable i computable per a aparcament, aquesta 
tindrà que restar lliure de maquinària i no formarà 
part de la zona de treball al voltant de taulells i ma-
quinària (80 cm com a mínim). En el cas específic 
de tallers de motocicletes, la superfície a computar 
serà la meitat de la destinada a taller, i també justi-
ficadament es podrà comptabilitzar la part de taller 
que reuneix les condicions esmentades com a su-
perfície computable d’aparcament.

Modificació de l’article 299 de les N.U.
Es	modifica	l’apartat	6	i	s’inclouen	els	7	i	8.

6. Prèvia autorització municipal, es podran substituir 

total o parcialment les previsions d’espais per a 
aparcament en els edificis per la previsió d’espais 
contigus d’aparcament, de nova creació, quan el 
sector o la zona urbana, per les seves peculiari-
tats i funció urbana, ho permetés o ho exigís, però 
l’autorització establirà les condicions pertinents 
per garantir la impossibilitat de què uns mateixos 
aparcaments puguin servir per a diferents edificis.

7. L’Ajuntament podrà alliberar total o parcialment 
del compliment de les previsions d’aparcament 
en les condicions establertes, quan allò resulti 
aconsellable, ateses les següents circumstàncies 
o d’altres anàlogues:

 a. Condicions d’accessibilitat determinades per 
les característiques físiques de la xarxa viària del 
sector (dimensions de voreres, ús de vianants, 
amplada de vials...)

 b. Característiques de la parcel·la o finca.
 c. Característiques de l’edificació actual que es 

conservi, atenent especialment al seu grau de 
consolidació i la concurrència d’algunes de les 
condicions assenyalades en l’article 23 de les Or-
denances metropolitanes de rehabilitació.

 d. En general, qualsevol altres circumstància que no 
permeti la seva ubicació en el propi edifici o en ter-
renys ocupables en subsòl de la pròpia finca o quan 
per això calgués de mitjans tècnics extraordinaris o 
solucions notòriament desproporcionades.

 Per això caldrà petició expressa de l’interessat a 
l’Ajuntament, acompanyada de la documentació 
acreditativa de la concurrència de les circumstàn-
cies indicades. Aquest tràmit es podrà fer amb ca-
ràcter previ a la sol·licitud de llicència d’obres.

8. En els edificis d’habitatges unifamiliars adossats 
en filera, de nova planta, no s’admetrà, llevat dels 
casos degudament justificats, ateses les caracte-
rístiques de la zona i del vial, més d’un accés rodat 
des del vial a l’aparcament en el solar, per cada 15 
m. de façana o fracció.

Modificació de l’article 300 de les N.U.
Es	modifica	l’apartat	2,	quedant	redactat	de	la	
següent	manera:

2. Els aparcaments amb capacitat no superior a 
quinze places podran tenir un únic accés per a 
vehicles i vianants, de 3 m. d’amplada, indepen-
dentment de l’amplada del carrer des del que 
tingui accés. Els aparcaments amb capacitat per 
a més de quaranta places hauran de comptar 
amb accés per a vianants des de l’exterior separat 
de l’accés de vehicles o adequadament protegit i 
amb una amplada mínima de 0,90 m.
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• Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits a l’entorn de l’IES Numància 
i parc Sandino, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Aprovada definitivament 
pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 10 de juliol de 2007. (DOGC núm. 4970 de 18/09/2007).
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• Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Orde-
nançes Metropolitanes d’Edificació pal que fa al nombre màxim d’habitatges per parcel·la 
i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Co-
loma de Gramenet. Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de 
novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).
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Viladecans

• Modificació del Pla General Metropolità, per a la creació del sistema urbanístic d’habi-
tatges dotacionals públics, clau HD, al terme municipal de Viladecans. Aprovar definitivament 
la modificació del Pla general metropolità, per a la creació del sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, 
clau HD, de Viladecans, promoguda i tramesa per l’Ajuntament. (DOGC núm. 5528 - 17/12/2009).
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El Prat de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, Viladecans i Gavà

• Modificació puntual del Sistema Aero-
portuari del PGM, als termes municipals 
del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llo-
bregat, Viladecans i Gavà. Aprovada definitiva-
ment per Acord del Govern de la Generalitat de 6 de 
març de 2001 (DOGC núm. 3361 de 03/04/01).

Normes urbanístiques

1. Sistema general aeroportuari

D’acord	 amb	 els	 criteris	 exposats	 a	 la	 memòria	
justificativa,	es	modifica	el	redactat	dels	articles	186	
al	190	del	Pla	general	metropolità	que	regulen	la	clau	
2,	 per	 adequar-los	 al	 caràcter	 de	 sistema	 general	
públic	del	sistema	aeroportuari.	El	nou	redactat,	que	
substitueix	totalment	el	vigent,	és	el	següent:

Secció 3a
Sistema general aeroportuari (2)

Art. 186. Definició
El sistema general aeroportuari comprèn la zona de 
servei de l’aeroport de Barcelona. Aquests sòls, per 
raó de la legislació sectorial, seran de titularitat pública.

Art. 187. Edificabilitat
S’assigna al sistema general aeroportuari un índex 
d’edificabilitat bruta global sobre el conjunt de la 
zona de servei de 0,15 m2 de sostre/m2 de sòl. Cor-
respon al planejament especial que el desplegarà 
concretar la distribució de l’edificabilitat per zones.

Art. 188. Usos
El sistema general aeroportuari públic, admet com a 
usos principals les pistes i plataformes de vol, els edi-
ficis de terminals de passatgers i de càrrega, les instal-
lacions tècniques de suport a l’aviació, serveis d’aviació 
general, oficines de gestió aeroportuària , manteniment 
i tallers d’aeronaus i els serveis d’atenció directa als 

passatgers. Amb caràcter complementari i sempre re-
lacionats amb els principals, s’admeten els usos d’ac-
tivitats logístiques, industrial, comercial, magatzematge 
i transport; cotxes de lloguer, concessionaris de serveis 
aeroportuaris; hotels, agències de viatges i altres ser-
veis als usuaris o empleats de l’aeroport.
Correspon al planejament especial que desplegarà el 
sistema general aeroportuari, la distribució i la con-
creció dels usos a les diferents zones de l’aeroport.

Art. 189. Desenvolupament del sistema 
aeroportuari

1. Aprovat el Pla director, el desenvolupament del 
sistema general aeroportuari, es farà mitjançant 
planejament especial, d’acord amb els criteris del 
Pla director, i les determinacions de la present nor-
mativa. Aquest planejament s’haurà de tramitar 
d’acord amb la legislació urbanística vigent.

2. Les determinacions que s’estableixen per al pla-
nejament de desenvolupament del sistema aero-
portuari són les següents:

 a. En el planejament especial que desenvolupi els 
àmbits compresos a la part de l’Àrea d’activitats 
complementàries i del subsistema de suport al 
sistema aeroportuari compresa entre l’àrea de la 
terminal i el límit de la zona de servei, al llarg del 
límit amb el sector de Mas Blau II, fins al nus de 
la ronda sud amb l’avinguda Onze de Setembre, 
que configuren l’àmbit central de la zona de terra, 
el més proper i en contacte amb les àrees urbanes 
del Prat, s’inclourà l’anàlisi conjunta de les seves 
relacions amb l’àmbit del subsistema de l’àrea 
terminal de passatgers actual, per garantir la cor-
recta transició entre els usos aeroportuaris i els 
usos urbans confrontats, residencials i terciaris. 
Aquesta anàlisi conjunta haurà de ser realitzada 
en el termini màxim d’un any des de l’aprovació 
definitiva d’aquesta modificació.

 L’ordenació d’aquest àmbit haurà de fer èmfasi en 
el caràcter de “porta de l’aeroport”, especialment 
en el tractament paisatgístic de l’espai i en la com-
posició i ordenació dels volums edificats.

 b. En el desenvolupament del subsistema de 
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suport al sistema aeroportuari, l’àrea d’activitats 
complementàries i l’àrea de reserva determinada 
pel Pla director, s’haurà de reservar un mínim del 
15 per 100 del sòl amb destí a espais lliures i do-
tacions, per sistematitzar àrees enjardinades pú-
bliques que qualifiquin i ordenin l’espai.

 c. A les àrees confrontants al llarg de la variant de 
la carretera C-246, el planejament tindrà especial 
cura del tractament arquitectònic i compositiu de 
les edificacions, ja que configuraran una façana de 
gran longitud molt visible des de la vialitat general.

 d. El projecte de les edificacions que s’hagin 
d’emplaçar a la franja del subsistema de suport 
a les operacions aeronàutiques més propera a la 
ronda sud i la nova carretera B-203 i situades al 
llarg d’aquestes vies serà objecte d’un estudi previ 
de les condicions de composició volumètrica dels 
volums edificatoris per controlar el seu impacte vi-
sual des de l’àrea urbana del Prat.

 e. El desenvolupament de l’àrea de reserva, per la 
seva posició a l’altre costat de la carretera C-246, 
se supeditarà al previ desenvolupament dels àm-
bits situats a l’est de l’autovia, excepte pel que fa 
als requeriments derivats de la implantació de la 
infrastructura d’accés a l’aeroport. En el seu cas, 
el planejament futur haurà de tenir en compte el 
tractament de la franja perimetral de transició amb 
el sòl agrícola confrontant.

 f. El desenvolupament del sistema aeroportuari en 
els àmbits dels subsistemes de protecció seguirà 
les directrius establertes a l’apartat 2.3.2 de la me-
mòria.

 La funció del subsistema de protecció urbana 
(clau 2a) és la de servir de separació adequada 
entre l’àrea aeroportuària i l’àrea urbana residen-
cial, amb un destí bàsicament d’espai lliure que 
admet usos complementaris d’equipament, agrí-
coles i forestals.

 Els subsistemes de protecció aeroportuària (clau 
2c) i de protecció ambiental de la costa (clau 2b) 
han de complir el doble objectiu de protecció de 
l’entorn aeroportuari i de preservació i potenci-
ació dels valors naturals de la franja costanera, 
de forma plenament compatible amb les reserves 
naturals del Remolar i la Ricarda – ca l’Arana, i les 
àrees ZEPA existents.

 Tot complint els condicionants de les servituds 
i els requeriments tècnics aeronàutics, la franja 
central situada entre la tercera pista i el mar, que 
configura el subsistema de protecció ambiental 
de la costa, clau 2b, ha de complir una veritable 
funció d’espais lliures lligats a la zona costanera i 
al seu ús normal, i alhora una funció de corredor 

biològic entre les àrees de reserves naturals si-
tuades a ambdós extrems, com a parc litoral de 
domini i ús públic.

Art. 190. Servituds aeronàutiques
L’àrea circumdant de l’aeroport, constituïda pel terri-
tori sotmès a les servituds aèries independentment de 
la seva pertinença o no a la zona de servei de l’aero-
port, està subjecta a allò disposat a les legislacions 
especials en les matèries.
2. Sòls rústics de valor agrícola, amb servituds 

aeronàutiques (clau 24a)
 La nova zona de sòl rústic protegit de valor agrí-

cola, clau 24a, situada entre l’aeroport i la nova 
llera del Llobregat serà objecte d’un Pla especial 
d’ordenació de l’espai per determinar les condi-
cions de l’exercici de les dues funcions bàsiques 
que ha de complir aquest espai: la d’espai obert 
i la d’espai on es desenvolupa l’activitat agrícola. 
El Pla especial es basarà en el que determinen els 
articles 151, 152, 154, 155 i 157 de les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità, amb les 
limitacions derivades de les servituds aeronàuti-
ques, tant pel que fa a edificacions, instal·lacions 
o plantació d’arbrat.

 Mentre no es redacti el Pla especial, seguiran les 
limitacions següents:

 • S’admeten les reformes, ampliacions i substi-
tució de les edificacions existents, però no la im-
plantació de noves edificacions fora de l’entorn 
immediat dels nuclis edificats actuals.

 • No s’admet la implantació d’hivernacles, ni 
noves granges, ni activitats extractives.

3. El cementiri del Prat de Llobregat
 Els sòls ocupats per les instal·lacions del cementiri 

municipal així com l’espai de protecció i de pos-
sible ampliació, es qualifiquen de sistema d’equi-
paments comunitaris, clau 7a, i es regeixen pel 
règim de gestió i tinència de les normes generals 
del Pla general pel que fa aquests sòls.

 L’espai confrontant al cementiri es qualifica com a 
sistema d’espais lliures, parc urbà i zones verdes, 
clau 6b, del Pla general metropolità.

 Aquests sòls es troben sotmesos a servituds ae-
ronàutiques per tant, previ a la realització de qual-
sevol obra cal disposar de les autoritzacions ex-
presses de la direcció de l’aeroport i de la Direcció 
General d’Aviació Civil.

4. Pla especial de Sant Cosme
 A l’efecte d’ordenar la façana de l’accés principal 

a l’aeroport es defineix un àmbit de remodelació 
de la zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 
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18) del PGM i avui ordenada a través del Pla es-
pecial Sant Cosme. El nou àmbit de Pla especial 
se situa confrontant a la ronda de ponent i al parc 
de Mas Blau i possibilita, a més del usos d’equi-
pament establerts, l’emplaçament d’activitat eco-
nòmica per a usos de caràcter terciari compatible 
amb la zona residencial contigua. 

Paràmetres de l’ordenació del Pla especial:

Àmbit total 30.781 m2

Parc urbà Mínim 50%

Terciari al servei de l’aeroport Màxim 25%

Ocupació en planta baixa per
edificació
El 25% de sòl restant es destinarà a: 
equipaments i dotacions, o espais 
lliures

Màxim 50% 
sobre sòl net

Edificabilitat bruta màxima per a usos 
terciaris

0,3 m2 sostre / 
m2 sòl

Alçada màxima de les edificacions B+3 plantes pis

5. Servituds sonores i sobre la limitació d’alçada 
de les edificacions

 El sistema general aeroportuari exigeix la defi-
nició de les servituds aeronàutiques incloses les 
sonores, de conformitat amb la Llei 48/1960, de 
21 de juliol, de navegació aèria, especialment en 
la redacció de la seva disposició addicional única 
continguda a l’article 63 de la Llei 55/1999, de 29 
de desembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’ordre social.

 D’acord amb l’apartat 4 de l’esmentat article, el 
planejament urbanístic ha d’incorporar les limita-
cions imposades per les servituds aeronàutiques, 
incloses les sonores, per tant, i un cop aprovades 
aquestes per l’autoritat competent en matèria 
d’aviació civil, en la tramitació del planejament 
urbanístic que ordeni els àmbits territorials afec-
tats per aquestes servituds, s’haurà de sol·licitar 
informe a l’autoritat competent en matèria d’avi-
ació civil, el qual haurà d’abastar els aspectes se-
güents:

 a. La compatibilitat entre el desenvolupament ur-
banístic i l’activitat de navegació aèria, als efectes 
previstos a l’article 9.1 de la Llei 6/1998, de 13 
d’abril, sobre règim del sòl i valoracions.

 b. Els requisits relatius als usos i condicions de 
l’edificació que ha d’incorporar el planejament per 
garantir la compatibilitat entre les servituds aero-
nàutiques, incloses les sonores, i el planejament 
urbanístic.

 c. Els requisits que ha d’incorporar el planejament 
urbanístic per donar compliment al Pla Director de 
l’Aeroport de Barcelona i a la Resolució sobre la 
Declaració d’Impacte Ambiental, pel que fa a les 
servituds sonores.

 La incompatibilitat de desenvolupar urbanísti-
cament àrees concretes o la incorporació dels 
condicionaments que s’estableixin en aquest in-
forme, donarà dret a indemnització d’acord amb 
la legislació vigent. Les servituds imposades per 
raó de la navegació aèria, incloses les acústi-
ques, constitueixen limitacions del dret de propi-
etat d’acord amb la seva funció social i, en con-
seqüència, només donarà lloc a indemnització la 
imposició de servituds de tal naturalesa que im-
pedeixin l’exercici de drets patrimonialitzats, de 
conformitat amb la disposició addicional única 
de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, de navegació 
aèria, en la redacció donada per l’article 63 de la 
Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures 
Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social.

 L’autoritat urbanística pot donar trasllat de l’in-
forme de l’autoritat en matèria d’aviació civil al 
promotor a l’efecte d’incorporar al pla els seus 
condicionaments i podrà imposar que constin en 
el Registre de la Propietat.

 S’incorpora en el plànol d’informació número 1.7 
les servituds acústiques previstes en el Pla Di-
rector de l’Aeroport de Barcelona.

6. Pla especial zones PEIN
 La modificació del sistema aeroportuari del Pla 

general metropolità incorpora com a pròpia la de-
terminació establerta d’acord amb l’apartat n) de 
la segona clàusula del Conveni d’infrastructures i 
medi ambient en el delta del Llobregat, segons la 
qual s’haurà de redactar un Pla especial d’orde-
nació de l’espai terrestre litoral i un Pla especial de 
protecció de les zones incloses en el Pla d’espais 
d’interès natural (Remolar – la Murtra – ca l’Arana).

 En el marc d’aquest planejament especial s’haurà 
de resoldre i garantir la compatibilitat dels reque-
riments de protecció dels sistemes naturals amb 
els aeronàutics i de les altres qualificacions urba-
nístiques incloses a l’àmbit del Pla especial.
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TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS DE CARÀCTER 
GENERAL

Art. 1. Objecte
1. Constitueix l’objecte d’aquestes ordenances la 

regulació en sòl urbà dels aspectes construc-
tius, tècnics, sanitaris, de seguretat i de règim de 
serveis de l’edificació, sigui quin sigui el seu ús o 
destí, no previstos o necessitats de desenvolupa-
ment, a les Normes urbanístiques del Pla general 
metropolità de Barcelona.

2. Sempre que no s’estableixi una altra cosa i sense 
perjudici de la reglamentació especial prevista a 
l’article 77.1 de les Normes urbanístiques del 
Pla general metropolità, aquestes ordenances 
s’aplicaran al sòl urbanitzable, programat o no 
programat, que mitjançant plans parcials o pro-
grames d’actuació i plans especials, s’incorpori al 
sòl urbà.

3. Aquestes ordenances també seran d’aplicació per 
regular l’edificació admesa amb caràcter excepci-
onal i de manera restrictiva pel Pla metropolità al 
sòl no urbanitzable.

Art. 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquest títol i els títols I i II d’aquestes ordenances 

són aplicables a tota la zona metropolitana defi-
nida a l’article 2.1 del Decret llei 5/1974, de 24 
d’agost.

2. Les normes reguladores de les especialitats exi-
gides per les peculiaritats de cada municipi o per 
efecte de l’ordenació física dels sectors del terme 
municipal respectiu, objecte del títol III, regiran 
només en l’àmbit al qual es refereixen en cada 
cas.

Art. 3. Vigència
L’aprovació definitiva d’aquestes ordenances metro-
politanes implica la derogació de les ordenances mu-
nicipals dels ajuntaments integrats en la Corporació 
Metropolitana, en els termes previstos a la taula de 
vigències.

Art. 4. Interpretació
1. Aquestes ordenances s’interpretaran segons el 

sentit propi de les seves paraules, amb relació al 
context, amb subordinació al que disposen les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità, 
atenent fonamentalment a l’esperit, els objectius i 
la finalitat del pla esmentat.

2. En els casos de dubte o imprecisió prevaldrà la 

solució més favorable a l’exigència de prèvia ur-
banització, a la menor edificabilitat, a la inferior 
densitat d’habitatges i a la major dotació per a 
equipaments comunitaris.

Art. 5. Actualització
La Corporació Metropolitana, per la seva iniciativa o 
a instància dels ajuntaments integrats en el seu àmbit 
jurisdiccional, promourà l’actualització d’aquestes or-
denances, per adaptar-les a la realitat social del temps 
en què s’hagin d’aplicar, quan així ho aconsellin els 
progressos científics als quals s’arribi i les noves dis-
posicions que es promulguin sobre els aspectes que 
en constitueixen l’objecte.
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TÍTOL I
INTERVENCIÓ DE L’EDIFICACIÓ I 
ÚS DEL SÒL

Capítol I
Informació urbanística

Art. 6. Consultes i informes
1. Tot administrat té dret a consultar, a les oficines 

de l’Ajuntament o a les de la Corporació Metro-
politana, els plans, les normes complementàries 
i subsidiàries, els programes d’actuació urbanís-
tica, els estudis de detall i els projectes, amb les 
seves normes, ordenances i catàlegs, i que l’Ad-
ministració local l’informi per escrit, amb el paga-
ment previ dels drets o les taxes corresponents, 
del règim urbanístic aplicable a una finca o sector.

2. La persona que es proposés dur a terme actes 
subjectes a llicència, i en particular els propietaris 
de les finques, els seus administradors i els tèc-
nics encarregats de la redacció dels projectes, 
podrà sol·licitar que l’Ajuntament o la Corporació 
Metropolitana els informi per escrit, amb el paga-
ment previ dels drets o les taxes corresponents, 
sobre qualsevol dubte tècnic al qual pogués donar 
lloc l’aplicació del que disposen les normes urba-
nístiques i aquestes ordenances, al cas concret 
que es preveu.

3. Les peticions a què es refereixen els paràgrafs an-
teriors hauran d’anar acompanyades d’un plànol 
d’emplaçament de la finca o del sector a escala 
no menor d’1:2.000.

Art. 7. Cèdules urbanístiques
Les circumstàncies urbanístiques que concorren a 
les finques s’acreditaran, a efectes de l’atorgament 
de llicències, mitjançant la cèdula urbanística, quan 
aquesta estigués implantada segons el que disposa 
l’ordenança aprovada el 20 de juliol de 1977.

Art. 8. Sol·licitud d’assenyalament d’alineacions 
i rasants

1. L’administrat podrà demanar a l’Ajuntament l’as-
senyalament sobre el terreny de les línies i rasants 
oficials que corresponguin a una finca determi-
nada.

2. La sol·licitud per a l’assenyalament sobre el terreny 
d’alineacions i rasants haurà d’anar acompanyada 
d’un plànol de situació de la finca, presentat en 
dos exemplars, a escala no menor d’1:2.000, en 
què es reflecteixi la posició d’aquesta respecte a 
les vies públiques que limiten la totalitat de l’illa 

on estigui situada, i en què es consignin les cotes 
corresponents als diversos límits de la finca, així 
com les distàncies a les cantonades dels carrers 
immediats. Excepcionalment, si fos necessari, 
l’Administració municipal podrà exigir la presen-
tació de plànol a escala 1:500.

3. L’Ajuntament podrà exigir l’assenyalament quan 
ho consideri necessari com a requisit previ per a 
l’atorgament de llicències, i sempre en el cas de 
llicència condicionada a completar la urbanització 
regulada a l’article 51 de les normes urbanístiques 
del Pla general metropolità.

Art. 9. Execució de l’assenyalament
L’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el ter-
reny, fins i tot el de les línies d’edificació interior d’illa i 
de zona de jardí o d’espai lliure, quan sigui procedent, 
s’ajustarà a les normes següents:
1a. Seran requisits previs a les operacions d’assenya-

lament:
 a. el pagament dels drets o les taxes correspo-

nents
 b. que el terreny es trobi lliure de tot obstacle que 

impedeixi o destorbi el replantejament.
2a. L’Administració municipal fixarà el dia i l’hora en 

què el replantejament hagi de tenir efecte i, amb 
l’antelació necessària, citarà la persona sol·licitant 
o l’autoritzada per aquesta.

3a. Podran assistir a l’acte de replantejament, amb 
el funcionari municipal encarregat d’efectuar-lo, la 
persona sol·licitant o qui la representi i el facultatiu 
o tècnic competent designat per aquella. Si, un 
cop comparegut el funcionari designat al terreny 
objecte d’assenyalament, aquest no es pogués 
dur a terme perquè el solar no es troba en les con-
dicions assenyalades a l’apartat b. de la norma 
1a, l’acte es declararà desert, amb la pèrdua dels 
drets corresponents.

 4a. En un altre cas, el funcionari municipal mar-
carà en el terreny, amb punts o referències pre-
cises, les alineacions i rasants.

 5a. L’assenyalament d’alineacions i rasants es 
farà constar en un plànol o croquis de replante-
jament, en dos exemplars, signat pel facultatiu de 
l’Administració local. Un dels exemplars s’unirà a 
l’expedient i l’altre es lliurarà a l’interessat.

Art. 10. Terminis
1. La informació per escrit i el plànol justificatiu de 

l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el 
terreny s’haurà de facilitar en el termini d’un mes.

2. El termini es computarà, per als informes, a partir 
del dia en què la petició hagués entrat a l’Ajun-
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tament, i, per a l’assenyalament d’alineacions 
i rasants sobre el terreny, des que s’haguessin 
complert els requisits previstos a la norma 1a de 
l’article anterior.

3. La cèdula urbanística s’haurà d’atorgar o denegar 
en el termini de dos mesos establert a l’article 5 de 
l’ordenança aprovada el 20 de juliol de 1977.

Capítol II
Disposicions generals sobre les 
llicències

Art. 11. Actes subjectes a llicència
1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal els 

actes següents:
 a. parcel·lacions
 b. obres d’urbanització
 c. moviment de terres (buidat, excavacions i re-

baix, terraplenament i cales d’exploració)
 d. obres de tancament de solars o terrenys
 e. obres d’edificació, tant les de nova planta com 

les d’ampliació o reforma, i les de conservació, 
reparació i millora, excepte, quant a aquestes 
últimes, el que preveu l’apartat b. del paràgraf 2 
d’aquest article

 f. primera utilització dels edificis i modificació de 
l’ús d’aquests

 g. enderrocaments i demolicions, totals o parcials
 h. extracció d’àrids i explotació de bòbiles o teulars
 i. tala d’arbres
 j. establiment de jardins, quan no es tracti dels pri-

vats complementaris de l’edificació de la parcel·la
 k. modificació de característiques físiques del sòl
 I.	 col·locació de cartells de publicitat o propa-

ganda visibles des de la via pública
 ll. instal·lació de xarxes de servei o la seva modifi-

cació
 m. instal·lació, obertura, modificació, ampliació 

o transformació d’establiments comercials o in-
dustrials i magatzems, així com la modificació, la 
substitució o el canvi de lloc de màquines, motors 
i la resta d’aparells industrials

 n. instal·lació de grues-torre a les construccions
 o. en general, realització de qualssevol actes as-

senyalats als plans d’ordenació.
2. S’exceptuen de la llicència municipal prèvia:
 a. els treballs de neteja, desbrossament i jardineria 

a l’interior d’un solar, sempre que no suposin la 
destrucció de jardins existents

 b. les obres interiors que no suposin canvis a les 
obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distri-
bució interior de l’edifici

 c. les obres d’urbanització, construcció o ender-
rocament d’un edifici quan s’executin en virtut 
d’ordre municipal i sota la direcció dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament.

3. En els supòsits del paràgraf anterior, el propietari, 
promotor, empresari de les obres, o tècnic director 
d’aquestes, abans d’iniciar els treballs o les obres 
exceptuats, n’haurà d’informar l’Ajuntament i, si 
és el cas, obtenir l’assenyalament d’alineacions 
i rasants sobre el terreny, si fos necessari per la 
naturalesa de les obres de què es tracti.

4. La subjecció a llicència prèvia afecta totes les 
activitats enumerades al paràgraf 1 d’aquest ar-
ticle, fins i tot quan s’executin en zones maritimo-
terrestres, portuàries, aeroportuàries, ferroviàries, 
turístiques, o centres que hagin obtingut aquesta 
qualificació, i fins i tot quan, sobre l’acte de què es 
tracti, s’exigeixi autorització d’una altra Adminis-
tració.

Art. 12. Responsabilitat derivada de l’exercici de 
l’activitat autoritzada

1. Les llicències s’entendran atorgades excepte el 
dret de propietat i sense perjudici del tercer, i no 
podran ser invocades pels particulars per excloure 
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què 
incorrin en l’exercici de les activitats correspo-
nents.

2. En tot cas, l’atorgament de les llicències no impli-
carà, per a l’Ajuntament, cap responsabilitat pels 
danys o perjudicis que es puguin produir amb 
motiu o ocasió de les activitats que es realitzin en 
virtut d’aquestes.

Art. 13. Contingut de la llicència
1. Tot allò que es disposa a les normes urbanístiques 

del Pla general i en aquestes ordenances respecte 
a condicions d’edificabilitat i ús, així com sobre 
condicions estètiques, higièniques o d’una altra 
naturalesa, s’entendrà inclòs en el contingut de 
l’acte d’atorgament de la llicència.

2. Els titulars de llicències hauran de respectar el 
contingut exprés de les clàusules d’aquestes i, a 
més, el contingut implícit, que és el definit pel Pla, 
en la seva documentació tècnica i en les seves 
normes urbanístiques, i en les ordenances, se-
gons la classe i el destí del sòl i les condicions 
d’edificabilitat i usos.

3. No podrà justificar-se la vulneració de les dispo-
sicions legals, les normes urbanístiques o les or-
denances metropolitanes (especialment quant a 
localització, destí, aspecte exterior o dimensions 
dels edificis o ordenació del seu entorn), en el si-



390

lenci o insuficiència del contingut de la llicència. 
En tot cas, el promotor, l’empresari o el tècnic di-
rector de les obres podran dirigir-se a l’Adminis-
tració concedent en sol·licitud d’informació, que 
s’haurà de facilitar en el termini de quinze dies.

4. Les condicions especials es faran constar al do-
cument al qual s’incorpori o mitjançant el qual es 
formalitzi o notifiqui la llicència.

5. A la llicència s’unirà, com a expressió gràfica del 
seu contingut, un exemplar del projecte aprovat, 
amb la signatura del facultatiu municipal i el segell 
de la Corporació, que prevaldrà sobre qualsevol 
altra descripció de l’obra o instal·lació autoritzada.

Art. 14. Normes i condicions aplicables
1. Les llicències s’atorgaran amb subjecció al que 

disposen les normes urbanístiques, les orde-
nances metropolitanes i municipals respecte a la 
classe de sòl i destí, i a les condicions d’aprofita-
ment, edificabilitat i ús previst en aquestes, i amb 
subjecció al que disposa la legislació específica 
que, si és el cas, li sigui aplicable.

2. Quan l’obra o l’edificació requereixi la urbanització 
prèvia i els terrenys de cessió obligatòria i gra-
tuïta no s’haguessin entregat a l’Administració, no 
podrà atorgar-se la llicència d’edificació fins que 
es compleixin els deures de cessió de terreny i 
cost de la urbanització que legalment procedeixin, 
sense perjudici del que preveu l’article 83 de la Llei 
del sòl.

Art. 15. Terminis
1. Les llicències relatives a obres i instal·lacions de-

terminaran el termini en què hagin de concloure’s. 
Aquest termini serà el que proposi la persona sol-
licitant si l’Administració municipal no el considera 
excessiu. En qualsevol altre cas, assenyalarà el 
que consideri suficient segons la naturalesa i la 
importància de l’obra que s’hagi d’executar.

2. El termini per a la conclusió de les obres o les 
instal·lacions es comptarà des de l’inici efectiu 
d’aquestes, que, excepte en cas de pròrroga, 
s’haurà de dur a terme en el termini d’un any, 
comptat a partir del dia següent a la notificació de 
l’atorgament de la llicència.

Art. 16. Obligacions del titular de la llicència
1. La llicència d’obres obliga el seu titular, sense per-

judici dels altres deures assenyalats a l’ordenança, 
al següent:

 a. satisfer totes les despeses que s’ocasionin a 
l’Administració municipal com a conseqüència de 
les activitats autoritzades en aquesta

 b. construir o reposar la vorera frontera a la finca 
dins del termini de conclusió de l’obra

 c. reparar o indemnitzar els danys que es causin 
en els elements urbanístics del sòl, subsòl i vol 
de la via pública, com ara voreres, paviments, 
vorades, fanals, rètols i plaques de numeració, 
arbres, plantacions, escocells, parterres, bancs, 
marquesines, baranes, escales, embornals, clave-
gueres, galeries de servei, cambres subterrànies, 
mines d’aigua, canalitzacions i altres elements 
anàlegs

 d. instal·lar i mantenir en bon estat de conservació 
la tanca de precaució, durant el temps de durada 
de les obres.

2. Per garantir el compliment de les obligacions as-
senyalades a l’apartat anterior, l’Administració 
municipal fixarà en cada cas la quantitat que la 
persona sol·licitant haurà de dipositar o de ga-
rantir amb aval bancari prèviament a la concessió 
de la llicència, l’import del qual serà com a mínim 
el doble del cost de construcció de la vorera regla-
mentària corresponent a la finca.

3. En els casos en què la calçada no tingui deli-
mitació de vorera, es considerarà, a efectes del 
càlcul a què es refereix el paràgraf anterior, la cin-
quena part de l’ample del carrer.

Art. 17. Termini d’inici
1. Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, 

sense dret a indemnització, quan les obres d’edi-
ficació o els treballs d’instal·lació no s’hagin iniciat 
en el termini d’un any establert a l’article 15. No 
obstant això, el titular de la llicència, dins del ter-
mini esmentat, en podrà sol·licitar una pròrroga, 
que l’Administració concedirà si no s’hagués 
acordat, en el sector de què es tracti, la suspensió 
de llicències, a l’empara del que disposen els ar-
ticles 27 i 98.2 de la Llei del sòl, i no s’hagués 
modificat el règim urbanístic vigent en el moment 
de l’atorgament de la llicència.

2. La caducitat a què es refereix el paràgraf anterior 
es produirà pel mer transcurs del termini o de la 
pròrroga, sense necessitat d’expressa declaració 
municipal.

3. La pròrroga del termini d’inici de l’obra o instal-
lació objecte de la llicència, a què es refereix el 
paràgraf 1 d’aquest article, meritarà les taxes cor-
responents.

Art. 18. Inici de les obres o instal·lacions
Als efectes assenyalats a l’article anterior, només es 
consideraran iniciades les obres o instal·lacions, quan 
concorrin, conjuntament, els requisits següents:
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a. que se n’hagi comunicat prèviament l’inici a l’Ad-
ministració municipal

b. que s’hagi emprès la realització dels treballs i que 
existeixi una relació funcional entre els executats 
i l’obra o la instal·lació projectada, objecte de la 
llicència.

Art. 19. Termini d’execució
1. L’incompliment del termini per a l’execució, com-

portarà en tot cas:
 a. la necessitat de sol·licitar pròrroga del termini 

d’execució, amb meritació de les taxes correspo-
nents

 b. l’adaptació de l’obra o la instal·lació a les 
modificacions de la normativa, fins i tot d’índole 
tècnico-constructiva, que s’hagués aprovat amb 
posterioritat a la concessió de la llicència de què 
es tracti, en allò que sigui compatible amb l’estat 
real de l’obra, i la precisió, per continuar les obres, 
d’obtenir llicència d’adaptació, amb meritació de 
taxes, com si es tractés de nova llicència.

2. El termini de pròrroga serà fixat per l’Ajuntament, 
tenint en compte l’estat de les obres i la comple-
xitat d’aquelles pendents de realitzar i, si és el cas, 
l’al·legació que sobre aquest extrem es formuli i 
justifiqui a la sol·licitud de pròrroga.

3. L’incompliment dels terminis concedits novament 
portarà implícita la caducitat de la llicència, sense 
dret a indemnització.

4. El que estableix aquest article ho és sense per-
judici de l’aplicació de la normativa vigent sobre 
suspensió de llicències i edificació forçosa, o de la 
que procedeixi, segons la naturalesa de la llicència 
de què es tracti.

Capítol III
Procediment per a la resolució de 
les sol·licituds de llicència

Art. 20. Contingut de la sol·licitud de llicència
1. Les sol·licituds es formularan, si és el cas, en l’im-

près oficial corresponent, dirigides a l’Alcaldia i 
subscrites per l’interessat, o per la persona que le-
galment representi, amb les indicacions següents:

 a. nom, cognoms, domicili, circumstàncies perso-
nals i dades del document nacional d’identitat de 
l’interessat, quan es tracti de persones físiques; 
raó social, domicili, dades de la inscripció en el 
corresponent registre públic i, si és el cas, número 
d’identificació fiscal quan el sol·licitant sigui una 
persona jurídica

 b. nom, cognoms, domicili, circumstàncies per-

sonals, dades del document nacional d’identitat 
i qualitat en què obra el firmant, quan s’actuï per 
representació

 c. situació, superfície i pertinença de la finca i ín-
dole de l’activitat, obra o instal·lació per a la qual 
se sol·liciti la llicència

 d. les altres circumstàncies que, segons l’objecte 
de la llicència sol·licitada, s’estableixen als articles 
següents

 e. lloc i data.
2. Excepte en els casos exceptuats expressament, 

les sol·licituds de llicència es presentaran al Re-
gistre general de l’Ajuntament.

3. Amb les sol·licituds de llicència s’acompanyaran 
els documents que, segons la naturalesa de la lli-
cència, es determinen als articles següents.

Art. 21. Documentació de la sol·licitud de 
llicència de parcel·lació

1. Amb la sol·licitud de llicència de parcel·lació 
s’acompanyaran, com a mínim, els documents 
següents:

 a. memòria en què es faci referència al pla que 
estableixi les condicions de la parcel·lació; es des-
crigui la finca que s’ha de parcel·lar; es justifiqui 
jurídicament i tècnicament l’operació de parcel-
lació i es descriguin les parcel·les resultants amb 
expressió de la seva superfície i localització

 b. cèdula o cèdules urbanístiques de les finques a 
què es refereixi la parcel·lació, quan aquesta cè-
dula estigués implantada

 c. certificat de domini i estat de càrregues de la 
finca o finques objecte de parcel·lació expedit pel 
Registre de la Propietat corresponent. Si la finca 
o finques no constessin registrades s’indicarà 
aquesta circumstància, s’acompanyarà el títol o 
títols que n’acreditin el domini i se n’assenyalarà la 
descripció tècnica amb indicació de la seva natu-
ralesa, situació, límits i extensió

 d. plànol de situació o emplaçament a escala no 
inferior a 1:2.000

 e. plànol topogràfic d’informació a escala 1:500 
en el qual se situïn els límits de la finca i es re-
presentin els elements naturals i constructius 
existents, així com les determinacions dels plans 
d’ordenació vinculants

 f. plànol de parcel·lació a la mateixa escala.
2. La memòria i els plànols als quals es refereix 

l’apartat anterior es presentaran en tres exem-
plars.

3. Quan no estigués implantada la cèdula urbanística 
a què es refereix l’apartat b. del paràgraf 1, s’ex-
pressarà així a la sol·licitud de llicència.
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Art. 22. Documentació de la sol·licitud de 
llicència d’obres d’urbanització

1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres d’urbanit-
zació s’acompanyaran els documents següents:

 a. plànol de situació, a escala no inferior a 1:2.000, 
en tres exemplars, on es determini la localització 
de la finca o finques a què es refereix la llicència

 b. cèdula o cèdules urbanístiques, si estiguessin 
implantades, de la finca o finques referides

 c. projecte tècnic en tres exemplars
 d. còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se 

efectuat l’assenyalament d’alineacions i rasants 
sobre el terreny. 

2. Els conceptes a què haurà de referir-se el projecte 
tècnic seran els següents:

 I. Moviment de terres.
 II. Obres de fàbrica. 
 III. Pavimentació. 
 IV. Abastament i distribució d’aigua potable, de 

reg i contra incendis. 
 V. Evacuació d’aigües i sanejament. 
 Vl. Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat i telè-

fons. 
 Vll. Xarxa de distribució de gas. 
 Vlll. Plantacions d’arbrat i jardineria. 
3. El projecte tècnic estarà integrat, com a mínim, 

pels documents següents:
 a. memòria descriptiva de les característiques de 

l’obra o servei, amb detall dels càlculs justificatius 
de les dimensions i dels materials que es projectin, 
la seva disposició i condicions

 b. plànol de situació de les obres i instal·lacions 
amb relació al conjunt urbà i amb el pla d’orde-
nació en què estiguin incloses

 c. plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb 
equidistància d’1 m., en el qual s’indiquin l’edifi-
cació i l’arbrat existents

 d. plànol de perfils dels terrenys
 e. plànols acotats i detallats de les obres i els ser-

veis projectats
 f. pressupostos separats de les obres i de les 

instal·lacions, amb resum general. Aquests pres-
supostos es compondran d’amidaments, quadre 
de preus i pressupostos generals de la contracta

 g. plec de condicions economicofacultatives que 
regiran en l’execució de les obres i instal·lacions, 
amb indicació de l’ordre d’execució, dels terminis 
de les diverses etapes i del termini total.

4. Si l’acte d’atorgament de la llicència introduís 
una modificació substancial en el projecte, l’inte-
ressat haurà de presentar nou projecte, un dels 
exemplars del qual se li tornarà, degudament 
conformat, amb la llicència. Les modificacions no 

substancials del projecte s’introduiran mitjançant 
esmena dels plànols originals subscrita pel pro-
motor i el seu tècnic.

Art. 23. Documentació de la sol·licitud de 
llicència per a moviment de terres

1. Amb la sol·licitud de llicència per a moviment de 
terres, s’acompanyaran els documents següents:

 a. plànol d’emplaçament a escala 1:2.000
 b. plànol topogràfic de la parcel·la o parcel·les a què 

es refereix la sol·licitud, a escala no menor a 1:500, 
en què s’indiquin les cotes d’altimetria, l’edificació i 
arbrat existent i la posició, en planta i altura, de les 
finques o construccions veïnes que puguin ser afec-
tades pel desmunt o terraplenament

 c. plànol dels perfils que es considerin necessaris 
per valorar el volum i les característiques de l’obra 
que cal dur a terme així com els detalls precisos 
que indiquin les precaucions que s’han d’adoptar 
en relació a l’obra, la via pública i les finques o 
les construccions veïnes que puguin ser afectades 
pel desmunt o terraplenament

 d. memòria tècnica complementària referida a la 
documentació prevista als apartats anteriors ex-
plicativa de les característiques, el programa i la 
coordinació dels treballs per efectuar, i en què 
s’haurà de concretar en quines fases o moments 
és indispensable la presència a l’obra del tècnic 
director d’aquesta, a què es refereixen l’article 129 
i el paràgraf 3 d’aquest article.

2. L’Ajuntament podrà exigir, a més, una anàlisi ge-
otècnica del terreny o solar i la còpia del plànol 
oficial acreditatiu d’haver-se efectuat, si és el cas, 
l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el 
terreny.

3. El peticionari assumirà l’obligació que les obres 
d’excavació, desmunt o altres moviments de 
terres a què es refereix la llicència s’executaran 
per una empresa constructora competent i que, 
al capdavant de les obres, a més de la direcció 
facultativa, hi hagi un tècnic titulat que assumeixi 
expressament la funció de tenir cura de la cor-
recta execució dels treballs, d’acord amb els do-
cuments presentats i amb les ordres de la direcció 
facultativa.

Art. 24. Documentació de la sol·licitud de 
llicències d’obres 1

1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres de nova 

1. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 464
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 477
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planta, ampliació o reforma d’edificis existents, 
s’acompanyaran els documents següents:

 a. còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se 
efectuat l’assenyalament d’alineacions i rasants 
sobre el terreny, quan sigui preceptiu segons el 
que disposa aquesta ordenança

 b. cèdula urbanística, si estigués implantada
 c. si és el cas, fotocòpia del document oficial de 

resposta a les consultes efectuades prèviament
 d. projecte tècnic, per quadruplicat, excepte en 

els supòsits en què l’ajuntament respectiu exigeixi 
un nombre més elevat d’exemplars

 e. si les obres per a les quals se sol·licita llicència 
comporten l’execució d’enderrocaments, excava-
cions, terraplens, desmunt o rebaixos de terres, 
document acreditant que el peticionari es com-
promet a no iniciar les obres sense que, en complir 
el que disposa l’article 42 d’aquestes ordenances, 
siguin presentats els documents complementaris 
que es relacionen als epígrafs a., b., c. i d. del pa-
ràgraf 1 de l’article anterior, i document acreditant 
el compliment del que disposa el paràgraf 3 del 
mateix article

 f. quan procedeixi, escriptura de mancomunitat 
de patis, inscrita al Registre de la Propietat. Si les 
finques contigües fossin d’un mateix propietari, 
haurà d’acreditar-se la constitució d’una servitud 
recíproca de mancomunitat de pati, irrenunciable 
o irredimible mentre alguna de les finques estigui 
edificada, subjecta a la condició suspensiva de 
l’alienació de qualsevol d’aquestes.

2. El projecte al qual es refereix l’apartat anterior 
contindrà les dades precises perquè amb el seu 
examen es pugui comprovar si les obres la llicència 
de les quals se sol·licita s’ajusten a la reglamen-
tació vigent sobre ús i edificació del sòl, sense que 
sigui necessària la inclusió dels detalls constructius 
o d’instal·lació, quan no siguin condicionants de la 
llicència sol·licitada. Com a mínim, el projecte es-
tarà integrat pels documents següents:

 a. Memòria en què es descrigui i s’indiquin les 
dades que no puguin representar-se numèrica-
ment i gràficament en els plànols. A més, quan 
a l’edifici s’hi haguessin d’exercir activitats indus-
trials, se n’haurà de consignar la categoria i la si-
tuació

 b. plànol d’emplaçament, a escala 1:500, en el 
qual s’hi expressi clarament la situació de la finca 
amb referència a les vies públiques o particulars 
que limiten la totalitat de l’illa on estigui situada. 
En aquest plànol es delimitaran les distàncies 
de les obres a l’eix de la via pública i l’amplària 
d’aquesta, així com la seva relació amb el carrer 

més pròxim i s’hi indicaran l’orientació, les aline-
acions i les rasants oficials i el perímetre del pati 
central d’illa, en cas que sigui previst

 c. plànol topogràfic, a la mateixa escala, amb 
corbes de nivell amb equidistància d’1 m., on s’hi 
indiqui l’edificació i l’arbrat existent. No serà ne-
cessària la presentació d’aquest plànol, sempre 
que els solars de què es tracti siguin edificables en 
illa tancada i no hi hagi desnivell apreciable entre la 
rasant del carrer on donin front i a la corresponent 
línia de profunditat edificable

 d. plànol a escala 1:500, de les construccions 
existents a les finques contigües, amb expressió 
de les dades suficients per poder determinar, si és 
el cas, els possibles condicionants que es puguin 
derivar per a la llicència sol·licitada

 e. plànols de plantes i façanes, amb les seccions 
necessàries per a la seva intel·ligència completa. 
Aquests plànols es dibuixaran a escala 1:50 o 
1:100, segons la capacitat menor o major de 
l’edifici; estaran acotats i s’hi anotarà i detallarà 
minuciosament, en forma gràfica, i també nu-
mèricament, si fos possible, tot el que sigui ne-
cessari o convenient per facilitar-ne l’examen i la 
comprovació, amb relació al compliment de les 
ordenances que li siguin aplicables; i, en especial, 
amb referència a les façanes i totes les parts de 
les obres visibles des de la via pública. A la planta 
i seccions es dibuixarà o s’hi pintarà, en traç con-
tinu negre, el que es conservi o romangui; en traç 
discontinu groc, el que hagi de desaparèixer, i en 
traços discontinus, separats per punts de color 
vermell, l’obra nova

 f. fotografies de la finca i les contigües
 g. indicació dels canals d’accés i de les conne-

xions, de caràcter obligatori, amb les xarxes de 
distribució existents i l’expressió de les potències i 
cabals necessaris en cada un d’aquests serveis

 h. descripció, si és el cas, de les galeries sub-
terrànies, mines d’aigua o pous que hi hagi a la 
finca, encara que es trobin abandonats, junt amb 
un croquis acotat on s’expressi la situació, la con-
figuració i les mesures dels accidents del subsòl 
esmentats

 i. justificació específica que el projecte compleix, 
si és el cas, les prescripcions següents:

	 1.	Normes sobre prevenció d’incendis. 
	 2.	Reserva d’espais per a aparcaments.
	 3.	Previsió de la instal·lació d’antena col·lectiva de 

televisió.
	 4.	Col·locació de casellers-apartats per a l’entrega 

de correspondència a domicili.
	 5.	Previsió de dependències per desar-hi els cu-
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bells de recollida d’escombraries. Quan es pre-
vegin conductes d’abocaments col·lectius, se’n 
consignaran als plànols del projecte les caracterís-
tiques tècniques i constructives, i si estigués pre-
vista la dotació de l’edifici per a la incineració d’es-
combraries, haurà d’acompanyar-se fotocòpia de 
la llicència prèviament concedida a aquest efecte.

	 3.	Quan les obres projectades siguin d’ampliació o 
reforma que afectin l’estructura de l’edifici, a més 
dels documents assenyalats en aquest article, 
hauran d’aportar-se els que estableixen aquestes 
ordenances en regular els aspectes de seguretat 
de la construcció i haurà de complir-se el que dis-
posen els articles 128 i 129 d’aquestes.

 4. Si la llicència es refereix a la reforma, restau-
ració o ampliació d’un edifici inclòs al Catàleg del 
patrimoni arquitectònic historicoartístic, o situat en 
l’entorn d’edificis catalogats, així com a les obres 
de nova construcció d’aquest últim supòsit, es farà 
constar aquesta circumstància a la sol·licitud i, a 
més d’observar les prescripcions assenyalades en 
aquest article, es compliran les establertes al capítol 
corresponent a aquestes ordenances, segons el 
que preveu l’article 46 de les normes del Pla general 
metropolità, i les específiques de cada ajuntament.

Art. 25. Contingut de la sol·licitud de llicència de 
modificació de l’ús

1. Amb la sol·licitud de llicència per a la modificació 
objectiva de l’ús de l’edifici, sempre que no reque-
reixi la realització d’obres d’ampliació o reforma, 
s’acompanyaran els documents següents:

 a. Memòria justificativa detallada del nou ús, amb 
indicació de si es troba autoritzat pel planejament 
vigent. Quan l’ús pretès comporti l’exercici d’acti-
vitats industrials, se n’hauran de consignar, a més, 
la categoria i la situació

 b. plànol d’emplaçament, a escala 1:500, en el 
qual s’expressi clarament la situació de la finca 
amb referència a les vies públiques i particulars 
que limiten la totalitat de l’illa on es trobi situada. 
En aquest plànol s’indicarà l’orientació, les aline-
acions i les rasants oficials i el perímetre del pati 
central d’illa, en cas que n’hi hagi, i es ressaltarà 
si l’edifici existent s’ajusta o no a les indicacions 
d’alineacions i rasants

 c. plànol de plantes i façanes amb les seccions 
necessàries per a la seva intel·ligència completa

 d. indicació dels canals d’accés dels serveis i 
de les connexions de caràcter obligatori amb 
les xarxes de distribució existents i expressió de 
les potències i cabals establerts en el cas que 
aquests es modifiquin substancialment

 e. justificació específica que el projecte compleix, 
si és el cas, les prescripcions de l’apartat i. del 
paràgraf 2 de l’article 24

 f. certificació expedida per facultatiu competent 
acreditant que l’edifici és apte per al nou ús, de 
conformitat amb la normativa aplicable en funció 
d’aquest i amb especial referència al compliment 
de les condicions d’estabilitat i aïllament tèrmic i 
acústic, així com de les normes sobre prevenció 
d’incendis, necessàries per a l’ús pretès.

2. Quan la sol·licitud de llicència per modificar ob-
jectivament l’ús d’un edifici comporti la realització 
d’obres d’ampliació o reforma, hauran de com-
plir-se, a més, les prescripcions establertes per a 
la classe d’obres de què es tracti.

Art. 26. Documentació de la sol·licitud de 
llicències de grues‑torre

1. Amb la sol·licitud de llicència per a la instal·lació i 
l’ús de grues-torre en la construcció, s’acompa-
nyaran els documents següents:

 a. plànol d’ubicació de la grua en relació a la finca 
on es realitzi l’obra i les contigües, amb indicació 
de la seva altura màxima, posició del contrapès, i 
de les àrees d’escombrada de la ploma i del carro 
del qual es pengi el ganxo, així com de l’altura de 
les edificacions i instal·lacions existents a la zona 
d’escombrada. Si s’hagués d’instal·lar en ter-
reny vial, s’indicarà, de la mateixa manera, l’espai 
màxim per ocupar de la base de suport

 b. certificació de la casa instal·ladora subscrita 
per un tècnic competent, acreditativa del perfecte 
estat dels elements de la grua per muntar i d’as-
sumir-ne la responsabilitat de la instal·lació fins 
a deixar-la en perfectes condicions de funciona-
ment. En la certificació esmentada s’hauran de fer 
constar les càrregues màximes, en les posicions 
més desfavorables, que puguin ser transportades 
per la grua, en els diversos supòsits d’utilització 
que es prevegin

 c. document, visat pel col·legi oficial correspo-
nent i expedit per un tècnic competent, acre-
ditatiu que aquest assumeix el control del bon 
funcionament i la seguretat de la grua, mentre 
romangui a l’obra

 d. pòlissa d’assegurances amb cobertura de la 
responsabilitat civil il·limitada que pugui produir el 
funcionament de la grua i la seva estada en obra.

2. La petició de llicència per a la instal·lació i l’ús 
de grues podrà efectuar-se conjuntament amb 
la sol·licitud de llicència de l’obra en què s’hagin 
d’utilitzar, i en aquest cas no s’aplicarà el termini 
establert a l’article 31.1 h.



395

Art. 27. Documentació de la sol·licitud de 
llicència d’enderrocament

1. Les sol·licituds de llicència per a demolicions i en-
derrocaments de construccions es presentaran 
subscrites per l’interessat o per la persona que el 
representi i pel facultatiu designat per dirigir-los.

2. Amb la sol·licitud de llicència s’acompanyaran els 
documents següents:

 a. plànol d’emplaçament a escala 1:500
 b. croquis de plantes, alçats i seccions, que per-

metin determinar l’índole de l’enderrocament o 
demolició que caldrà efectuar

 c. memòria tècnica explicativa de les caracterís-
tiques dels treballs, amb indicació del programa 
i coordinació d’aquests, així com de les precau-
cions que caldrà prendre en relació amb l’obra, via 
pública i construccions o predis veïns

 d. document acreditant que el peticionari assu-
meix l’obligació que les obres s’executaran per 
una empresa constructora competent i que al 
capdavant d’aquestes obres, a més de la direcció 
facultativa, hi hagi un tècnic titulat que assumeixi 
expressament la funció de tenir cura de la cor-
recta execució dels treballs, d’acord amb els do-
cuments presentats i amb les ordres de la direcció 
facultativa

 e. fotografies en què es pugui determinar si a 
l’obra que cal enderrocar o demolir hi ha algun 
element d’interès especial per a l’Ajuntament, des 
del punt de vista històric, artístic o tradicional. 
Les fotografies hauran d’anar subscrites al dors 
pel propietari i el facultatiu designat per dirigir les 
obres

 f. comunicació de l’acceptació del facultatiu de-
signat com a director de les obres, visat pel col-
legi oficial corresponent.

3. Quan es tracti de demolicions d’edificis inclosos 
al Catàleg del patrimoni arquitectònic historicoar-
tístic, es compliran, a més de les prescripcions as-
senyalades en aquest article, les específiques del 
capítol sobre protecció de patrimoni d’aquestes 
ordenances i les establertes, si és el cas, per 
l’ajuntament respectiu.

Art. 28. Documentació de les sol·licituds de 
llicència per a activitats industrials

1. Amb la sol·licitud de llicència d’obertura d’activitats 
industrials previstes al Reglament d’activitats mo-
lestes, insalubres, nocives i perilloses, i d’instal·-
lacions tècniques de condicionament, elevació i 
afins, s’acompanyaran els documents següents:

 a. conformitat del propietari de l’immoble amb la 
instal·lació o l’activitat sol·licitada

 b. cèdula urbanística, si estigués implantada, o 
informe sobre el règim urbanístic aplicable

 c. projecte tècnic, en tres exemplars
 d. relació, en dos exemplars, de veïns contigus, 

amb indicació de l’ús al qual destina el local, sig-
nada pel sol·licitant.

2. El projecte tècnic a què es refereix el paràgraf 
anterior contindrà les dades necessàries perquè 
amb el seu examen es pugui comprovar si l’ac-
tivitat o les instal·lacions la llicència de les quals 
se sol·licita s’ajusten a les ordenances sobre la 
matèria i la resta de legislació l’aplicació de la qual 
sigui competència municipal, sense que sigui ne-
cessària la inclusió dels detalls que no siguin con-
dicionants de la llicència. Com a mínim, el projecte 
estarà integrat pels documents següents:

 a. memòria tècnica, on es descrigui l’activitat o la 
instal·lació i s’indiquin les dades que no puguin re-
presentar-se de manera numèrica o gràfica en els 
plànols, i

 b. plànols tècnics:
1. d’emplaçament, a escala 1:500, del local i patis 

ocupats per l’activitat o la instal·lació, en què figuri 
la totalitat de l’illa on es trobi ubicada, amb noms 
i amplades dels carrers circumdants, numeració 
de la finca, distància del límit d’aquesta a la canto-
nada més pròxima i situació relativa del local res-
pecte dels edificis o centres d’ús públic pròxims

2. de plantes i seccions, necessaris per a la seva 
intel·ligència completa. Aquests plànols es dibui-
xaran a escala 1:50 o 1:100, segons la major o 
menor envergadura de la instal·lació, estaran aco-
tats, s’hi anotarà i detallarà minuciosament, en 
forma gràfica i numèrica, tot allò que sigui neces-
sari o convenient per facilitar-ne l’examen i la com-
provació amb relació al compliment de les orde-
nances que li siguin aplicables: situació respecte a 
locals contigus, amb indicació expressa del titular 
ocupant i de la seva utilització, i quadre-resum de 
les instal·lacions autoritzades i de les que se sol-
liciten.

3. La memòria tècnica a què es refereix el paràgraf 
anterior constarà, com a mínim, dels apartats se-
güents, amb desenvolupament ampli i referències 
als fonaments legals i tècnics en què es basi la 
petició:

 a. titular de la petició i persona que el representi 
legalment

 b. domini industrial i social; quan el local tingui di-
versos accessos, es relacionaran tots

 c. activitat, classificació decimal (principal i secun-
dàries) i categoria

 d. característiques del local o edificis: situació, 
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superfícies ocupades, descripció d’accessos, es-
cales, ventilació, sobrecàrregues admissibles i la 
resta de característiques constructives, amb es-
ment especial del compliment de les ordenances 
que s’apliquen per a la prevenció d’incendis

 e. relació exhaustiva de matèries primeres i pro-
ductes intermedis: consum anual i emmagat-
zemament màxim previst per a cada una, amb 
indicació de les seves característiques físiques i 
químiques i efectes additius entre aquests, i de les 
mesures de seguretat adoptades

 f. relació de maquinària autoritzada i sol·licitada, 
amb indicació de les seves característiques i po-
tències totals i computables a efectes d’aplicació 
de límits

 g. procés industrial, amb descripció de les di-
verses fases que comprèn i les necessàries trans-
formacions de la matèria primera fins a arribar als 
productes acabats

 h. producció: quantitat produïda, emmagatzema-
ment màxim previst i naturalesa dels productes 
acabats i residuals, amb indicació de les mesures 
de seguretat adoptades en l’emmagatzemament i 
destí d’aquests

 i. possibles repercussions sobre l’entorn: sorolls, 
vibracions, fums, boires, vapors i olors, aboca-
ments d’aigües residuals, producció de tempera-
tures diferents de l’ambiental i perill d’incendi, amb 
descripció detallada de les mesures correctores 
proposades per a la seva reducció als límits ad-
missibles, amb expressió del seu grau d’eficàcia i 
garantia de seguretat; possibles efectes additius i 
compliment de les condicions específiques regu-
lades per la legislació vigent

 j. personal: número d’ocupació en plantilla, amb 
indicació de categoria i sexe

 k. edificis d’ús públic ubicats a les proximitats, 
amb indicació de la seva distància a l’activitat o la 
instal·lació

 l. pressupost.
4. S’exceptuen del que s’ha determinat en els pa-

ràgrafs anteriors les instal·lacions autoritzables en 
qualsevol situació i zona, com ara: tancs, arcons, 
armaris, taulells i cambres frigorífiques amovibles 
de capacitat total no superior a 5 m3, ascensors, 
muntacàrregues, escales mecàniques i tapissos 
rodants; instal·lacions autònomes d’aire condici-
onat, sense torre de recuperació o condensador 
ubicat fora de l’aparell, amb potència unitària no 
superior a 1 kW; petits aparells, complementaris 
d’establiments d’hostaleria i oficines. La petició 
d’aquestes autoritzacions es formularà, si és el 
cas, en l’imprès previst a aquest efecte.

5. Per a les instal·lacions exteriors que en cas d’acci-
dent puguin produir danys, com ara pantalles so-
lars o antenes de radiodifusió, la petició formulada 
segons el que s’ha determinat al paràgraf anterior 
haurà d’acompanyar-se d’un projecte justificatiu 
amb indicació de les disposicions adoptades per 
garantir-ne l’estabilitat, d’acord amb l’apartat c. 
del paràgraf 1 d’aquest article.

Art. 29. Peculiaritats de la llicència d’obres 
menors

1. Les sol·licituds de llicència d’obres menors aniran 
acompanyades en tot cas d’un document en què 
es descriguin les obres, de forma escrita i/o grà-
fica, amb indicació de la seva extensió i situació.

2. En els supòsits regulats al paràgraf 3 es requerirà, 
a més, quan així s’indica, respectivament amb les 
lletres P i D, el següent:

 a. presentació de plànols signats per facultatiu 
competent i visats pel col·legi professional res-
pectiu (P)

 b. direcció facultativa justificada mitjançant full 
d’assumpció de direcció visada pel col·legi pro-
fessional corresponent (D).

3. Tindran la consideració d’obres menors les que 
amb aquest caràcter defineixin els ajuntaments 
respectius en qualsevol disposició general, fins 
i tot en ordenances d’exaccions. Si no n’hi ha, 
seran obres menors les següents:

 a. les realitzades a la via pública, relacionades 
amb l’edificació contigua, a les quals es refereix el 
paràgraf 4 següent

 b. les obres auxiliars de la construcció enunciades 
al paràgraf 5

 c. les petites obres de reparació, modificació o 
condicionament d’edificis a les quals es refereix el 
paràgraf 6

 d. les obres en solars o patis, relacionades al pa-
ràgraf 7.

4. Es comprenen a l’apartat a. del paràgraf anterior 
les obres següents:

 a. construcció o reparació de guals a les voreres, 
així com la seva supressió

 b. ocupació provisional de la via pública per a la 
construcció, no emparada en llicència d’obres 
majors

 c. construcció de barracons i quioscos per a l’ex-
posició i venda (P i D)

 d. col·locació de rètols, banderes i anuncis llumi-
nosos

 e. col·locació d’anuncis, excepte els situats 
sobre la coberta dels edificis, subjectes a llicència 
d’obres majors
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 f. col·locació de pals
 g. col·locació de tendals a les plantes baixes de 

façana a la via pública
 h. instal·lació de marquesines per a comerços (P i D).
5. Es consideren obres auxiliars de la construcció les 

següents:
 a. establiment de tanques o tanques de precaució 

d’obres (D)
 b. construcció de ponts, bastides i similars (D)
 c. execució de cales, pous i sondejos d’exploració 

quan encara no s’hagués atorgat llicència d’obres (D)
 d. recalçat d’edificis per construir-ne d’altres que 

disposin de llicència (P i D)
 e. acodolament de façanes (D)
 f. col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o al-

tres aparells elevadors per a la construcció (P i D)
 g. realització de treballs d’anivellació que no alterin 

en més d’1 m. les cotes naturals del terreny en 
algun punt ni tinguin rellevància o transcendència 
a efectes d’amidament de les altures reguladores 
de l’edifici (P i D)

 h. construcció o instal·lació de barraques provisi-
onals d’obra.

6. S’inclouen com a obres de reparació, modificació 
o condicionament d’edificis les     següents:

 a. execució d’obres interiors en locals no destinats 
a habitatge, que no en modifiquin l’estructura i en 
millorin les condicions d’higiene i estètica (D)

 b. reparació de cobertes i terrats (D)
 c. pintura, estuc i reparació de façanes d’edificis no 

inclosos en catàlegs d’interès historicoartístic (D)
 d. col·locació de portes i persianes en obertures
 e. col·locació de reixes
 f. construcció, reparació o substitució de cano-

nades d’instal·lacions, desguassos i claveguerons
 g. construcció de pous i fosses sèptiques (D)
 h. modificació de balcons, lleixes o elements sor-

tints (D)
 i. canvi o reparació d’elements estructurals (P i D)
 j. execució o modificació d’obertures que afectin 

elements estructurals (P i D) sense perjudici 
d’acompanyar, a més, els documents exigits per 
aquestes ordenances

 k. execució o modificació d’obertures que no 
afectin elements estructurals (D)

 I. formació de lavabos en locals comercials i ma-
gatzems (P i D)

 ll. construcció i modificació d’aparadors
 m. col·locació d’elements mecànics de les instal-

lacions, en terrasses o terrats en edificis, que no 
estiguin emparats per llicència d’obres (D)

 n. reposició d’elements alterats per accident o de-
teriorament de façanes (D)

 o. coberts lleugers, oberts o tancats lateralment 
per envans de superfície no major de 50 m2 l’al-
tura total dels quals no excedeixi de 5 m. (P i D)

 p. enderrocament d’edificis no inclosos en catà-
legs d’interès historicoartístic (P i D).

7. Es comprenen a l’apartat d. del paràgraf 3 les 
obres següents:

 a. establiment de tanques i closes definitives
 b. construcció o enderrocament de coberts pro-

visionals d’una planta i de menys de 50 m2 de 
superfície total (D)

 c. treballs d’anivellació en l’entorn de l’edifici 
construït, sempre que amb aquests no es produ-
eixin variacions en més d’1,50 m. sobre el nivell 
natural del terreny i menys de 2,20 m. per sota 
d’aquest, en algun punt (D)

 d. formació de jardins, quan no es tracti dels pri-
vats complementaris a l’edificació de la parcel·la, 
que estan exceptuats de llicència.

8. També tindrà la consideració d’obra menor, a 
efectes del que preveu aquest article i sense per-
judici del que disposi el respectiu Ajuntament, la 
primera utilització dels edificis i instal·lacions.

Art. 30. Requisits del projecte tècnic
1. En totes les sol·licituds de llicència que exigeixin 

la presentació d’un projecte tècnic aquest serà 
signat per l’interessat i pel tècnic facultatiu com-
petent i visat pel col·legi professional correspo-
nent, figurant junt amb la signatura el nom i cog-
noms del tècnic.

2. El projecte tècnic detallarà les obres i instal-
lacions, amb la correcció de dibuix, exactitud i 
presentació indispensables.

3. En tots els supòsits, els plànols dels projectes tin-
dran com a mesura màxima la d’1,50 per 1,10 m. i 
es presentaran doblegats a la mida A4 (UNE), amb 
la corresponent pestanya que permeti cosir-los a 
l’expedient.

4. Si les característiques del dibuix exigissin la con-
fecció dels plànols a una mida superior a l’esta-
blerta al paràgraf anterior, per confeccionar-los 
s’utilitzaran escales més reduïdes que les pre-
vistes, de manera que no se sobrepassin les me-
sures màximes esmentades.

Art. 31. Prescripcions específiques sobre 
prevenció d’incendis

1. En les sol·licituds de llicència referides a actes 
inclosos en la normativa específica per a la pre-
venció d’incendis, s’observaran i es compliran les 
prescripcions establertes al capítol corresponent 
d’aquestes ordenances.
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2. Quan la normativa específica indicada exigeixi la 
instal·lació de boques d’incendis o altres elements 
a la via pública, l’interessat haurà d’acreditar, 
abans de la resolució de l’expedient, haver instat a 
la companyia subministradora d’aigua l’execució 
de les obres i la instal·lació i haver-ne dipositat o 
satisfet el cost a l’esmentada companyia.

Art. 32. Llicència condicionada a completar la 
urbanització

1. Les llicències de nova construcció o d’ampliació o 
de reforma d’edificis existents, que es refereixin a 
finques que no tinguin la qualificació de solar, se-
gons l’article 82 de la Llei del sòl, sense perjudici 
del que preveu l’article 83 de la mateixa llei, s’ator-
garan condicionades a l’execució de les obres 
d’urbanització, quan concorrin les circumstàncies 
següents:

 1a. Que l’element d’urbanització que falti no sigui 
un dels següents:

 a.	accés rodat
 b. abastament d’aigües
 c. evacuació d’aigües
 d.	xarxa elèctrica.
 2a. Que s’asseguri l’execució simultània o suc-

cessiva de la urbanització, en un termini que no 
excedeixi de tres mesos, des de l’acabament de 
l’edificació, mitjançant la constitució de caució en 
metàl·lic o fons públics dipositats a la Caixa Ge-
neral de Dipòsits, a disposició de l’Alcaldia, o a la 
de la Corporació Local, aval bancari o hipoteca. 
La garantia no serà de quantia inferior a l’import 
calculat de les obres d’urbanització pendents 
imputables al sol·licitant i, amb aquest fi, al pro-
cediment d’atorgament de la llicència, els serveis 
tècnics municipals informaran sobre aquests as-
pectes a la vista del corresponent projecte d’urba-
nització, redactat per l’Administració o format per 
iniciativa particular.

2. Mentre la garantia no estigui constituïda i acredi-
tada en el procediment municipal, l’eficàcia de la 
llicència quedarà demorada sense perjudici que 
corrin els terminis d’inici i execució de les obres i 
les instal·lacions amb els efectes indicats als arti-
cles 17 i 19.

Art. 33. Cessió gratuïta de terrenys
En tot cas, i especialment en els supòsits compresos 
a l’article anterior, serà un requisit indispensable per 
a l’atorgament de llicències que s’hagi complert prè-
viament l’obligació de cessió gratuïta de terrenys es-
tablerta al paràgraf 3 dels articles 83 i 84 de la Llei 
del sòl, de manera que l’Ajuntament pugui ocupar 

immediatament, si no ho hagués fet amb anterioritat, 
els terrenys destinats a vials, parcs, jardins públics i 
centres d’Educació General Bàsica al servei del po-
lígon o la unitat d’actuació corresponent. I a més, si 
es tractés de sòl urbanitzable, els terrenys que es 
destinin amb caràcter permanent a zones esportives 
públiques i d’oci i expansió, centres culturals i docents 
i altres serveis públics necessaris, així com aquells en 
què es materialitzi la cessió obligatòria i gratuïta del 
10 per 100 restant de l’aprofitament mitjà del sector 
en què es trobi la finca per a la qual se sol·licita la 
llicència.

Art. 34. Especialitat aplicable als edificis 
existents

No s’aplicarà el que disposen els dos articles anteriors 
quan es tracti d’obres de reforma o millora d’edificis 
ja existents, sempre que les obres projectades, a més 
d’ajustar-se a les normes urbanístiques i a aquestes 
ordenances, siguin de petita importància, millorin les 
condicions higièniques i estètiques de l’edificació o 
dels seus locals i no representin cap variació en l’ús i 
el nombre d’aquests.

Art. 35. Terminis
1. S’atorgaran o denegaran en el termini màxim d’un 

mes, a comptar de la presentació de la sol·licitud, 
les llicències relatives a:

 a. parcel·lacions
 b. moviment de terres
 c. obres de tancament de solars o terrenys
 d. obres i instal·lacions menors
 e. primera utilització dels edificis
 f. tala d’arbres
 g. col·locació de cartells de publicitat o propa-

ganda visibles des de la via pública
 h. instal·lació de grues.
2. Les altres llicències, excepte les d’obres d’urba-

nització i d’instal·lació de xarxes de servei o la 
seva modificació, s’atorgaran o es denegaran en 
el termini màxim de dos mesos a partir de la pre-
sentació, sempre que no hi concorri cap element 
d’apreciació discrecional o quan es tracti d’obres 
que es pretenguin dur a terme en un terreny que 
no tingui la consideració legal de solar i sense per-
judici, si és el cas, del que preveu el Reglament 
d’activitats molestes, insalubres, nocives i peri-
lloses.

3. Un cop transcorregut el termini d’un mes asse-
nyalat al primer paràgraf d’aquest article sense 
que s’hagi notificat una resolució expressa, s’en-
tendrà atorgada la llicència per silenci adminis-
tratiu.
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4. Si transcorregués el termini de dos mesos esta-
blert al segon paràgraf, sense que s’hagi notificat 
la resolució de la sol·licitud de llicència, l’interessat 
podrà acudir a la Corporació Metropolitana de 
Barcelona i, si en el termini d’un mes, no se li no-
tifiqués cap acord exprés de la resolució, quedarà 
atorgada la llicència per silenci administratiu.

5. En qualsevol dels casos previstos als apartats 
precedents, si la llicència sol·licitada afectés la via 
pública o béns de domini públic o patrimonials i 
transcorreguessin els terminis a aquest efecte 
assenyalats sense que es notifiqués la resolució, 
s’entendrà denegada per silenci administratiu

6. En cap cas s’entendran adquirides per silenci ad-
ministratiu facultats en contra de les prescripcions 
de la Llei del sòl, del Pla general metropolità i dels 
plans, projectes i programes que s’aprovin en de-
senvolupament d’aquest.

Art. 36. Suspensió del còmput dels terminis
El còmput dels terminis a què es refereix l’article ante-
rior quedarà suspès:
a. durant els dies que trigui l’interessat a atendre 

el requeriment de l’Administració per completar 
dades de la sol·licitud, reintegrar-la degudament 
o aportar documents preceptius omesos

b. durant el període concedit a l’interessat per es-
menar deficiències del projecte

c. durant els dies que passessin entre la notificació 
de l’import del dipòsit per garantir el compliment 
de les obligacions assenyalades en aquestes or-
denances i la seva constitució efectiva

d. durant els dies que passessin entre la notificació 
de la liquidació de les taxes meritades en l’expe-
dient i el seu pagament.

Art. 37. Deficiències esmenables i inesmenables
1. Si el projecte s’ajustés estrictament als plans, a les 

normes urbanístiques, a les ordenances i a la resta 
de disposicions aplicables, i s’haguessin complert 
totes les obligacions imposades per aquestes 
ordenances, l’òrgan competent n’atorgarà la lli-
cència.

2. Quan resultessin deficiències dels informes dels 
serveis tècnics municipals o dels organismes que 
haguessin informat la petició de llicència, es distin-
girà entre esmenables i inesmenables.

3. S’entendran deficiències inesmenables totes 
aquelles per a la rectificació de les quals sigui 
necessari introduir modificacions essencials en el 
projecte, i en tot cas les següents:

 a. assenyalar erròniament la zonificació que cor-
respon a l’emplaçament de l’obra o instal·lació

 b. projectar les obres o instal·lacions per a usos 
no admesos per la zonificació corresponent al seu 
emplaçament

 c. aplicar un coeficient d’edificabilitat o d’utilització 
industrial superior a l’autoritzat

 d. sobrepassar el nombre de plantes o en forma 
greu l’altura o profunditat edificables

 e. no respectar les zones verdes i espais lliures 
previstos en el planejament

 f. incomplir les exigències previstes sobre reserva 
d’aparcaments quan no sigui possible adaptar el 
projecte a les exigències esmentades

 g. no ajustar-se a la normativa sobre prevenció 
d’incendis, sense possibilitat d’adaptació del pro-
jecte corresponent.

4. Les peticions de llicència amb deficiències ines-
menables seran denegades.

5. S’entendran esmenables aquelles deficiències no 
compreses al paràgraf 3. Es notificaran a l’inte-
ressat perquè les esmeni en el termini de quinze 
dies, amb l’advertència que transcorregut el ter-
mini de sis mesos sense que s’hagués efectuat 
l’esmena es considerarà caducada la sol·licitud.

Art. 38. Notificació i publicació
1. Les resolucions de les peticions de llicència es 

notificaran al sol·licitant i a les persones que ha-
guessin comparegut en l’expedient.

2. La concessió de llicències d’obres d’edificació, 
tant les de nova planta com les d’ampliació, es 
publicarà al butlletí o gaseta d’informació muni-
cipal, amb la indicació de les dades següents:

 a. nom, cognoms i domicili del peticionari de la 
llicència

 b. situació de la finca
 c. índole de l’obra autoritzada, amb expressió de 

les característiques de la construcció projectada 
(nombre de plantes, superfície edificada i altres 
que es considerin procedents)

 d. recursos procedents, amb expressió de l’òrgan 
davant del qual haguessin de presentar-se i ter-
mini per interposar-ne.

Art. 39. Procediments especials
Els ajuntaments, en l’exercici de la seva potestat d’or-
denança i amb la finalitat principal de reduir, quant a ells 
afecti, els terminis assenyalats a l’article 35, podran re-
gular procediments especials per atorgar llicències en 
casos d’urgència derivada de la necessitat d’evitar danys 
a persones o coses, així com per autoritzar amb caràcter 
provisional l’inici d’obres i per concedir llicències per a 
obres menors, instal·lacions comercials de poca impor-
tància, col·locació de cartells o rètols i tala d’arbres.
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Capítol IV
Execució de les obres o 
instal·lacions

Art. 40. Règim aplicable a l’execució d’obres i 
instal·lacions

1. Tota obra o instal·lació haurà d’executar-se 
d’acord amb el contingut implícit i explícit i les 
condicions especials de la llicència atorgada a 
aquest efecte, amb estricta subjecció a les dispo-
sicions de les normes urbanístiques i ordenances, 
sota la direcció facultativa de persona legalment 
autoritzada i amb la intervenció obligatòria d’apa-
relladors o arquitectes tècnics, de conformitat 
amb el que preveuen les disposicions que regulen 
les facultats i les competències d’aquests profes-
sionals.

2. Les obres de reforma, addició o ampliació 
s’hauran de fer de manera que no impedeixin la 
normal utilització de l’edifici, o, si és el cas, la per-
torbin en la menor mesura possible.

Art. 41. Prescripcions observables en l’execució 
de les obres

Durant l’execució de les obres s’hauran de complir les 
prescripcions següents:
 a. construir el gual corresponent, de conformitat 

amb el que s’hagi disposat, si és el cas, a l’orde-
nança corresponent, quan l’obra exigeixi el pas de 
camions per la vorera

 b. conservar, sempre que sigui possible, el gual o 
guals existents així com la vorera corresponent a 
la finca

 c. mantenir en estat de bona conservació la tanca 
o els altres elements de precaució

 d. observar les normes establertes sobre l’horari 
de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i reblert 
de rases, retirada de runes i materials de la via 
pública i la resta de disposicions aplicables de po-
licia.

Art. 42. Direcció facultativa
1. No es permetrà l’inici d’activitats, objecte d’una 

llicència concedida, quan sigui preceptiva la di-
recció facultativa, sense que es compleixin els 
requisits següents:

 a. comunicació a l’Ajuntament, pel facultatiu de-
signat com a director, de l’acceptació efectiva del 
mandat. Aquesta comunicació s’estendrà en dos 
exemplars, i si és el cas en els impresos oficials 
corresponents, i estarà visada pel col·legi oficial al 
qual pertanyi el facultatiu. Hi constarà, a més, la 

data de la llicència d’obra o de l’autorització provi-
sional, si és el cas, i el nom, cognoms o la raó so-
cial i el número del document nacional d’identitat 
o de la targeta d’identificació fiscal del constructor 
que hagi de dur-les a terme. El duplicat, deguda-
ment segellat per l’administració municipal, serà 
tornat al facultatiu director i haurà de custodiar-se 
permanentment al lloc de l’obra o activitat

 b. quan les obres comportin moviment de terres, 
junt amb l’anterior notificació s’acompanyaran els 
documents que es preveuen per a la concessió 
de llicències d’aquest tipus de treballs, si no s’ha-
guessin aportat amb la petició inicial

 c. en els supòsits de l’apartat anterior i en tots els 
altres casos en què s’exigeix, amb independència 
de la direcció facultativa de l’obra, la presència 
d’un tècnic titulat, es notificarà a l’administració 
municipal el nom, cognoms i títol professional del 
tècnic indicat mitjançant el document de desig-
nació corresponent, on en consti l’acceptació.

2. Tota obra iniciada sense haver acomplert el que 
disposa el paràgraf anterior es considerarà man-
cada de direcció facultativa i serà suspesa mentre 
no es compleixi aquest requisit, sense perjudici de 
les sancions que procedeixin per l’incompliment.

Art. 43. Renúncia i nova designació de tècnics
1. Qualsevol tècnic d’obligada intervenció en una 

obra o instal·lació, segons el que preveuen 
aquestes ordenances, que deixés d’actuar en 
aquesta obra o instal·lació n’haurà d’informar 
l’administració municipal, en el termini de setanta-
dues hores, mitjançant un escrit en què expressi 
la causa de la renúncia, degudament visat pel col-
legi oficial corresponent.

2. El promotor de les obres, en el cas indicat a 
l’apartat anterior, per poder continuar-les haurà 
de nomenar un nou tècnic i notificar-ho a l’Ajunta-
ment, en la forma disposada per a l’inici, en el ter-
mini dels sis dies següents al cessament de l’ante-
rior director. En qualsevol altre cas, se suspendran 
les obres sense perjudici de les responsabilitats i 
sancions a les quals hi hagués lloc.

3. Quan la renúncia del tècnic es referís a obres que 
afectessin l’estructura de l’edifici, el propietari o 
promotor d’aquestes estarà obligat a substituir-lo 
immediatament i a paralitzar les obres, excepte les 
que siguin necessàries per garantir la seguretat, 
i no podrà reprendre els treballs mentre no noti-
fiqui degudament la designació i acceptació del 
nou tècnic i aquest hagi confirmat o rectificat els 
documents presentats a aquest efecte per l’an-
terior, referents a característiques sobre treballs, 
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detalls, precaucions, programa i coordinació dels 
treballs. Produirà els mateixos efectes la renúncia 
del tècnic, exigit especialment per a aquesta mena 
de treballs, amb independència de la direcció fa-
cultativa.

Art. 44. Canvi d’empresa constructora
Si canviés l’empresa encarregada de la realització de 
l’obra, el promotor, en el termini de sis dies, haurà de 
posar aquesta circumstància en coneixement de l’ad-
ministració municipal, mitjançant un escrit en què, junt 
amb el coneixement del facultatiu director, es con-
signin el nom, el domicili i el número del document 
nacional d’identitat o de la targeta d’identificació fiscal 
del nou constructor.

Art. 45. Modificacions del projecte
1. Si durant el transcurs d’una obra fos necessari o 

convenient introduir alguna variació en el projecte, 
es distingirà si les modificacions són substancials 
o si es tracta de variacions de detall o derivades 
de necessitats estructurals o de les condicions 
mecàniques del terreny dels fonaments, sense 
que introduint-les es desvirtuïn les característi-
ques principals de la llicència concedida o se’n 
modifiqui l’ús o el destí projectat.

2. En el cas que es tractés de modificacions subs-
tancials, s’haurà de sol·licitar prèviament l’opor-
tuna llicència, de la mateixa manera i amb els 
mateixos requisits que si es tractés d’iniciar-la, 
però no caldrà que s’acompanyin els documents 
d’informació urbanística i d’assenyalament d’ali-
neacions i rasants.

3. Si, segons el parer de la direcció facultativa de 
l’obra, es tractés de variacions de detall, podran 
continuar-se els treballs sota la responsabilitat del 
titular de la llicència, el qual haurà de presentar els 
documents gràfics i escrits necessaris per poder 
determinar la naturalesa i la importància de les va-
riacions, la seva justificació i la seva adequació a 
la normativa urbanística. Es farà constar en el cor-
responent llibre d’ordres de l’obra, tant l’existència 
d’aquesta documentació com la realització de la 
variació introduïda.

4. En el supòsit al qual es refereix el paràgraf anterior, 
el servei tècnic municipal podrà autoritzar provisio-
nalment la continuació de les obres i l’execució de 
totes o de part de les modificacions proposades, 
assenyalant el termini màxim dins del qual els inte-
ressats hauran d’acreditar el fet d’haver sol·licitat 
la llicència en forma reglamentària. D’aquesta 
autorització provisional es donarà constància a 
l’interessat mitjançant el lliurament a aquest d’un 

exemplar de la documentació presentada, en què, 
en cap cas, no es permetran correccions ni es-
menes, amb la conformitat, el segell i la signatura 
de la direcció del servei tècnic competent i, així 
mateix, es farà constar en el corresponent llibre 
d’ordres de l’obra. Aquesta autorització provi-
sional no condicionarà, de cap manera, la con-
cessió ulterior de la llicència sol·licitada en la forma 
reglamentària. 

 L’interessat ho haurà de reconèixer així explícita-
ment en acceptar l’autorització provisional conce-
dida i s’haurà de comprometre, al mateix temps, 
a adaptar l’obra, si és el cas, a les condicions que 
es fixin a la llicència que es concedeixi, si fossin 
diferents de les que s’haguessin autoritzat provisi-
onalment.

5. Si les variacions projectades, en cas d’haver fi-
gurat en el primitiu projecte, no haguessin donat 
lloc a liquidació superior a l’efectuada en l’expe-
dient d’atorgament de llicència, no es meritaran 
noves taxes; en qualsevol altre cas, es liquidarà la 
diferència de més que en resulti.

6. Amb la sol·licitud de llicència d’ocupació s’haurà 
de presentar la documentació corresponent a les 
variacions de detall introduïdes, i en atorgar-se la 
llicència s’autoritzaran les variacions, si revestissin 
aquest caràcter, o es resoldrà el que correspongui 
sobre la seva legalització, amb la presentació 
prèvia, en aquest segon cas, d’un nou projecte 
i sense perjudici de la sanció procedent per les 
responsabilitats en què s’hagués incorregut.

7. Qualsevol modificació substancial o de detall 
que es dugués a terme sense haver obtingut la 
llicència o sense haver acomplert el que disposa 
aquest article, es considerarà com a obra nova 
o de reforma, segons el que sigui procedent en 
cada cas, efectuada sense llicència, i, sense per-
judici de les responsabilitats i sancions a què hi 
hagués lloc, es meritaran taxes, amb els recàrrecs 
que hi siguin d’aplicació.

Art. 46. Documentació en el lloc de l’obra o 
instal·lació

En el lloc de tota obra o instal·lació s’haurà de tenir a 
disposició de la inspecció municipal o metropolitana:
a. el document acreditatiu de la concessió de la lli-

cència, o la fotocòpia
b. un exemplar del projecte aprovat, amb la signa-

tura del facultatiu municipal i el segell de la Cor-
poració; o una còpia autenticada amb la signatura 
del cap del servei tècnic municipal corresponent a 
la fotocòpia

c. el document acreditatiu d’haver estat comunicada 
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a l’Ajuntament l’efectivitat de la direcció facultativa 
de les obres i, si és el cas, el que acredita el no-
menament del tècnic al qual es refereix l’article 42

d. còpia del plànol entregat a l’interessat, si és el cas, 
acreditant l’assenyalament d’alineacions i rasants 
efectuades.

Art. 47. Exigència de l’assenyalament previ 
d’alineacions i rasants en determinats 
casos

1. No podrà iniciar-se la construcció, reconstrucció 
o reforma de façanes, murs ni cap altra mena de 
tancaments, en cap tram contigu a la via pública, 
sense que, a més de l’oportuna llicència, l’inte-
ressat hagi obtingut de l’Ajuntament l’assenyala-
ment sobre el terreny de les alineacions i rasants 
oficials, quan la mateixa Administració municipal 
hagués comunicat que aquesta operació era ne-
cessària abans de l’execució de les obres.

2. L’incompliment del que disposa aquest article do-
narà lloc, en tot cas, i sense perjudici d’altres cor-
reccions que procedissin, a la suspensió imme-
diata dels treballs, que no serà aixecada mentre 
no es compleixi allò prescrit.

Art. 48. Suspensió de les obres
1. Durant l’execució de qualsevol mena d’obres o 

instal·lacions subjectes a llicència, la inspecció 
municipal o metropolitana podrà examinar-ne els 
treballs sempre que ho jutgi convenient o ho or-
deni l’autoritat competent.

2. La inspecció comprendrà tots els actes que el fun-
cionari actuant consideri necessari, amb relació al 
que sigui objecte de comprovació, fins i tot l’anàlisi 
de mostres quan sigui procedent.

3. El titular de la llicència, per si mateix o per la per-
sona que el representi, i el director facultatiu de 
l’obra estan obligats a assistir als actes d’ins-
pecció quan siguin citats a aquest efecte; així com 
a franquejar l’entrada a la finca als funcionaris de 
la inspecció. En cas d’incompliment d’aquests 
deures, el servei encarregat de la inspecció podrà 
suspendre provisionalment les obres, donant-ne 
compte immediat a l’autoritat municipal o metro-
politana, per a la resolució que sigui procedent.

Art. 49. Obligació de comunicar l’acabament de 
les diferents fases d’execució

1. En totes les obres de nova planta, addició o ampli-
ació, caldrà comunicar a l’administració municipal 
la data d’acabament de cada una de les fases se-
güents:

 1a. Quan estigui finalitzada l’estructura correspo-

nent al sostre de la planta baixa en obres de nova 
planta, o de la primera que s’addicioni, en obres 
d’ampliació.

 2a. A la coberta d’aigües.
2. Les comunicacions esmentades es formularan, si 

és el cas, en els impresos oficials pel constructor, 
amb el visat del facultatiu director de les obres, i 
es presentaran a les oficines del servei municipal 
competent amb cinc dies d’antelació, almenys, a 
la prevista per a l’acabament de cada fase i que es 
consignarà a la mateixa sol·licitud. Sense el com-
pliment d’aquest requisit no es podran continuar 
les obres.

3. La inspecció municipal examinarà si les obres o 
instal·lacions dutes a terme s’ajusten a la llicència 
concedida i, en cas afirmatiu, estendrà una acta 
que així ho acrediti, de la qual es lliurarà una còpia 
a l’interessat. En cas contrari, la inspecció re-
flectirà en l’acta les infraccions que s’haguessin 
observat i l’elevarà a la superioritat, que podrà 
disposar, amb caràcter provisional, la suspensió 
immediata de l’obra i l’adopció de les mesures 
preventives que consideri necessàries, sense per-
judici de la incoació de l’expedient sancionador 
oportú, donant-ne compte a l’autoritat municipal.

Art. 50. Abandó o paralització de les obres
1. Les obres o instal·lacions hauran d’acabar-se dins 

del termini establert a la llicència o, si és el cas, en 
el de la pròrroga o pròrrogues concedides.

2. En cap cas no es permetrà que les obres, un cop 
iniciades, quedin sense concloure, o en forma que 
enlletgeixin l’aspecte de la via pública o desme-
reixin de les condicions estètiques de paratge o 
pertorbin la normal utilització de l’immoble.

3. En el cas que les obres quedessin abandonades 
o paralitzades, sense perjudici que l’autoritat mu-
nicipal pugui ordenar l’execució dels treballs que 
s’estimin necessaris per evitar els efectes deter-
minats a l’apartat anterior, la inspecció ho comu-
nicarà al servei municipal competent als fins esta-
blerts al Reglament d’edificació forçosa i Registre 
municipal de solars.

Art. 51. Obligacions del propietari en concloure’s 
les obres

Dins de les quaranta-vuit hores següents a la con-
clusió d’una obra, el propietari haurà de:
a. retirar els materials sobrants, les bastides, les tan-

ques i les barreres que encara no s’haguessin re-
tirat

b. construir el paviment definitiu de les voreres
c. reposar o reparar el paviment, l’arbrat, les con-
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duccions i tots els altres elements urbanístics que 
haguessin resultat afectats per l’obra, si no ha-
gués estat possible verificar-ho abans a causa de 
les operacions de la construcció

d. col·locar el número corresponent a la finca, de 
conformitat amb el model aprovador

e. sol·licitar de l’administració municipal la col·locació 
de la placa de retolació corresponent del carrer, 
quan es tracti de finques situades als extrems de 
qualsevol tram de carrer.

Art. 52. Execució subsidiària
En el supòsit d’incompliment d’alguna de les obliga-
cions establertes als dos articles precedents, l’auto-
ritat municipal dictarà les disposicions oportunes per 
posar remei a les deficiències, reposar els elements 
urbanístics afectats o reparar els danys, i podrà or-
denar l’execució dels treballs necessaris per les bri-
gades municipals amb càrrec a la fiança. Subsidiària-
ment respondrà el propietari de l’obra o instal·lació i, 
en segon lloc, el del solar, si aquest pertanyés a una 
altra persona.

Art. 53. Comunicació de la conclusió de les obres 
o instal·lacions

1. Un cop acabades les obres o instal·lacions, el ti-
tular de la llicència, en el termini màxim de quinze 
dies, n’informarà l’Ajuntament, mitjançant l’escrit 
oportú, que haurà d’acompanyar amb:

 a. certificat expedit pel facultatiu director de les 
obres, visat pel col·legi oficial corresponent, on 
s’acreditin, a més de la data de la terminació, el 
fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el 
projecte aprovat o les seves modificacions poste-
riors autoritzades i que estan en condicions de ser 
utilitzades

 b. plànols acotats, a escala 1:50 o 1:100, de la re-
alitat de la fonamentació efectuada, amb indicació 
precisa de les seves característiques, dimensions, 
cotes de suport sobre el terreny i fatigues de tre-
ball i admissibilitat en les diverses superfícies de 
suport, així com de les xarxes de claveguerons, 
arquetes i sifons enterrats o no deixats vists, amb 
les especificacions suficients per localitzar-los fà-
cilment.

2. Un cop comunicat l’acabament de les obres o 
instal·lacions, el servei tècnic competent en farà 
la inspecció i si comprova que l’edificació s’ajusta 
estrictament al projecte aprovat, a les condicions 
de la llicència i a les prescripcions de les Normes 
urbanístiques, les ordenances municipals i la resta 
de disposicions reguladores i, si és el cas, es 
troben disposades i a punt de funcionament les 

instal·lacions de protecció contra incendis, propo-
sarà la concessió de la llicència d’ocupació o ús o 
la de posada en servei. Si, al contrari, s’observés 
algun defecte, se’n proposarà l’esmena a l’auto-
ritat municipal en el termini prudencial que s’asse-
nyali a aquest efecte.

3. La llicència d’ús o ocupació o la de posada en 
servei s’atorgarà en el termini d’un mes, des que 
hagi estat comunicat l’acabament de les obres o 
des de la comunicació d’haver estat esmenats els 
defectes observats, si és el cas. Una vegada con-
cedida la llicència d’ús podran connectar-se les 
instal·lacions d’aigua, gas i electricitat.

4. Les inspeccions efectuades pel servei tècnic mu-
nicipal corresponent, com a conseqüència de les 
infraccions observades, tant en el transcurs de 
les obres o instal·lacions, com un cop finalitzades 
aquestes, respecte a les condicions sota les quals 
es va atorgar la llicència o al que disposen les 
ordenances, meritaran taxes, que hauran de ser 
abonades pel titular de la llicència sense perjudici 
de les altres sancions i recàrrecs que siguin proce-
dents.

Art. 54. Devolució de dipòsits i cancel·lació 
d’avals

1. En atorgar-se la llicència d’ocupació es procedirà 
a la devolució del dipòsit o cancel·lació de l’aval 
bancari constituït, de conformitat amb el que dis-
posen els articles 16 i 32 d’aquestes ordenances, 
sempre que s’hagin complert, de manera total i 
satisfactòria, les obligacions que aquest garan-
teixi, segons el que estableixen els esmentats arti-
cles.

2. Si a l’hora d’atorgar-se la llicència d’ocupació es 
trobés pendent d’execució o de pagament alguna 
de les obres, reparacions o despeses l’import de 
les quals garantís el dipòsit, aquest no es retor-
narà fins que les obres, reparacions o despeses 
esmentades hagin estat executades i satisfetes.

3. També es cancel·larà, si és el cas, en atorgar-se 
la llicència d’ocupació, la garantia constituïda de 
conformitat amb el que disposa l’article 32.1.2a 
d’aquestes ordenances.
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TÍTOL II
ORDENANCES D’APLICACIÓ A 
TOTA LA ZONA METROPOLITANA

Capítol I
Condicions d’habitabilitat

Secció 1a
Habitatges

Art. 55. Superfície útil
1. Als efectes del que preveu aquesta secció es de-

fineix com a «superfície útil», o habitable, la su-
perfície de sòl compresa dins del perímetre de-
finit per la cara interna dels tancaments de cada 
espai.

2. L’habitatge tindrà com a mínim una superfície útil 
o habitable tal que a cada persona del programa 
funcional li corresponguin 18 m2, en el cas de 

programa de dues persones, i 10 m2 a cada per-
sona que excedeixi de dos en altres programes 
més amplis, segons el que s’exposa al quadre se-
güent:

Nombre

de persones 

del programa 

funcional

2 3 4 5 6 7 8 n

Sup. útil

en m
2 36 46 56 66 76 86 96

16+
10n

Art. 56. Programa funcional mínim
1. Per a cada habitatge destinat a famílies de dos a 

vuit components, s’assenyalen al quadre següent 
els programes funcionals mínims, així com les 
superfícies útils parcials mínimes de les zones en 
què poden agrupar-se els espais de diferent ús de 
l’habitatge.

Espais agrupats
per zones

Nombre de persones del programa funcional

2 3 4 5 6 7 8

Espais d’ús en comú:

Estança E E E E E E E E

Menjador C C C C C C C C

Cuina K K K K K K K K

Sup, mínima de zona en m2 18 20 24 26 28 30 32

Espais d’ús privat:

Dormitori: doble conjugal D2c D2c D2c D2c D2c D2c D2c D2c

Doble D2 - D1 D2* D2* D2* D2* D2*

Individual D1 - - - D1 D2* D2* D2*

(exclosos armaris per a roba encastats) - - - - - D1 D2*

Bany A A A A A A A A

Lavabo addicional Aa - - - - (Aa) Aa Aa

Sup. mínima de zona en m2 15 21 25 31 [37] 43 47

Espais complementaris:

Vestíbul V V V V V V V V

Distribuïdor D (D) D D D D D D

Emmagatzemament general AG AG AG AG AG AG AG AG

Armari per a roba R R R R R R R R

Sup. mínima de zona en m2 [3] [4,5] 6 7,5 9 10,5 12

Espais que encavalquen la seva funció o són exteriors:

Rentada i planxa LP LP LP LP LP LP LP LP

Estenedor T (T) (T) T T T T T

Terrasses Tz (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) (Tz)

( ) Opcional
[ ] Superfícies mínimes en el cas d’incloure-hi els espais opcionals
 * Pot substituir-se per dos D1



405

2. La memòria del projecte definirà, per a cada ha-
bitatge, el programa funcional corresponent, que 
serà objecte d’especial fiscalització en atorgar-se 
la llicència  d’ocupació.

3. Els espais de rentada i planxa podran encaval-
car-se amb qualsevol altre, sense augment de 
superfície en aquest.

Art. 57. Altura
L’altura lliure de l’habitatge, d’acord amb el que dis-
posa l’article 227 de les Normes urbanístiques del 
Pla general metropolità, serà, com a mínim, de 2,50 
m. excepte per a aquells espais no inclosos com a 
estança, menjador, cuina o dormitoris, en els quals 
aquesta altura mínima podrà disminuir-se fins a 2,10 
m. L’altura mínima entre forjats serà la prevista per a 
determinades zones en les normes esmentades.

Art. 58. Compartimentació d’espais
1. La compartimentació dels espais que componen 

el programa funcional de cada habitatge serà 
lliure, amb l’única limitació que els dormitoris i els 
banys seran sempre recintes independents amb 
separació fixa o mòbil.

2. Quan el programa funcional de l’habitatge sigui el 
corresponent a dues persones, el dormitori també 
podrà incorporar-se lliurement a la resta d’espais, 
excepció feta dels banys, sempre que es man-
tingui el total de superfície útil que correspondria 
a la suma dels espais d’ús en comú més els d’ús 
privat fixats a l’article 56.

3. En tots els casos el recinte on se situï el vàter serà 
independent del dormitori i no podrà incorporar-se 
a altres dependències diferents de les del bany o 
lavabo.

Art. 59. Buits de pas
1. L’ample mínim lliure dels buits de pas s’estableix al 

quadre següent:

Situació de la porta Ample de buit en cm

Accés a l’habitatge 80

Menjador-estança 80

Interior 70

Bany o Lavabo 60

2. El sentit d’obertura i les àrees escombrades per 
les fulles de les portes estaran lliures d’obstacles i 
no dificultaran el pas i la circulació.

Art. 60. Buits per a il·luminació i ventilació
1. Els espais destinats a estança, menjador, cuina i 

dormitori tindran buits per a il·luminació natural, 
practicables i de superfícies transparents o trans-
lúcides.

2. La superfície dels buits de ventilació serà, al-
menys, igual a una 1/8 de la superfície en planta 
dels recintes corresponents. No obstant això, els 
buits per a il·luminació i ventilació tindran les su-
perfícies mínimes següents:

Destí dels espais
Metres 

quadrats

Cuines, trasters i habitacions d’armaris, de 5 
a menys de 10 m2 1

Dormitoris i despatxos, de 6 a menys de 
10 m2 1

Cuines, trasters, habitacions d’armaris, dor-
mitoris, despatxos, menjadors, sales d’estar, 
de 10 a menys de 14 m2 

1,25

Cuines. trasters, habitacions d’armaris, dor-
mitoris, despatxos, menjadors, sales d’estar, 
de més de 14 m2 

1,75

Lavabo addicional o vàter 0,25

Bany 0,40

3. Les superfícies mínimes del quadre del paràgraf 2 
no s’aplicaran a la ventilació de banys o lavabos 
que utilitzin els sistemes previstos a l’article 66.

Art. 61. Amplària del vestíbul
L’amplària mínima del vestíbul d’accés de l’habitatge 
serà d’1,10 m. El passadís de connexió entre el ves-
tíbul i l’estança-menjador tindrà una amplària mínima 
d’1 m., que podrà reduir-se a 0,90 m. per a la resta 
dels passadissos de l’habitatge.

Art. 62. Dormitori individual
1. El dormitori individual tindrà una superfície mínima 

de 6 m2, incloent-hi la superfície ocupada per l’ar-
mari encastat, si n’hi hagués.

2. L’amplària mínima del dormitori serà d’1,80 m. 
perquè permeti la instal·lació del llit i l’existència 
d’un passadís lateral.

Art. 63. Dormitori doble
1. El dormitori doble tindrà una superfície de 8 m2, 

incloent-hi la superfície ocupada per l’armari rober 
encastat, si n’hi hagués.

 Si els dos llits estan situats en paral·lel, l’ample 
mínim del dormitori serà de 2,40 m.

 Si els dos llits, en canvi, se situen l’un a conti-
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nuació de l’altre, s’haurà de deixar un passadís 
lateral que junt amb l’ample del llit permeti una 
amplària mínima d’1,80 m.

Art. 64. Dormitori doble conjugal
1. El dormitori doble conjugal tindrà una superfície 

mínima de 10 m2, incloent-hi la superfície ocu-
pada per l’armari rober encastat, si n’hi hagués.

2. En tot dormitori doble conjugal haurà de poder 
inscriure’s un cercle de diàmetre igual o major a 
2,60 m.

Art. 65. Superfície dels espais d’ús comú
1. La superfície mínima del conjunt d’espais d’ús 

comú serà la que queda definida a la taula de l’ar-
ticle 56. En el cas que aquest espai se subdivideixi 
de manera que la cuina sigui una peça indepen-
dent, les superfícies mínimes d’aquesta, segons el 
nombre de persones del programa familiar, seran 
les següents:

Nombre de
persones

2 3 4 5 6 7 8

Sup., en metres 
quadrats, de la 
cuina

5 6 8 8 8 10 10

2. En tota estança s’hi haurà de poder inscriure un 
cercle de diàmetre igual o més gran de 2,70 m. 
En aquesta estança s’exigirà que el contacte amb 
façana tingui un ample mínim de 2 m., sense que 
s’admetin en cap punt estrangulacions de menys 
d’1 m. o que no compleixin la condició de tenir 
una longitud igual o inferior a la seva amplària.

3. El banc de treball o taulell de la cuina haurà de 
tenir un ample mínim de 50 cm. i l’espai lliure situat 
en contacte amb aquest taulell tindrà un ample 
mínim de 0,90 m.

4. Quan els taulells siguin dobles, i es trobin situats 
l’un davant de l’altre, l’espai lliure situat entre els 
dos haurà de tenir un ample mínim de 0,90 m.

5. La superfície mínima per a l’estenedor serà de 
3,5 m. Queda prohibit ocupar amb aquest espai 
les superfícies mínimes dels patis de llums i de 
ventilació, i haurà de protegir-se amb una gelosia 
l’estesa a les façanes, tant principals com poste-
riors.

Art. 66. Ventilació 2

1. L’habitatge tindrà, almenys, un espai d’ús comú 
(que no podrà ser la cuina, si és independent) amb 
obertura sobre l’espai exterior definit per les fa-
çanes de l’edifici.

2. L’habitatge disposarà d’un conducte d’extracció 
de fums a la cuina, amb sortida a la coberta o a la 
part superior de l’edifici.

3. S’admetran:
 a. ventilacions per conducte d’acord amb les 

normes tècniques d’«Instal·lacions de salubritat: 
Ventilació» aprovades per Ordre de 2 de juliol de 
1975

 b. sistemes de ventilació forçada per mitjans me-
cànics, que garanteixin un cabal mínim d’extracció 
de 30 m3/hora i tinguin concedit un document 
d’idoneïtat tècnica expedit per l’Institut Eduardo 
Torroja de la Construcció i del Ciment

 c. ventilació per patinells de superfície no inferior a 
1 m2, en els quals es pugui inscriure un cercle de 
diàmetre no inferior a 0,70 m. i que tinguin entrada 
d’aire de l’exterior per la part inferior.

Art. 67. Bany
1. Cada habitatge independent posseirà, com a 

mínim, un bany, compost de dutxa, lavabo i vàter, 
al qual es pugui accedir sense passar per dormi-
toris ni cuines. Si l’accés hagués de fer-se a través 
del menjador o de la cuina-menjador, haurà de 
quedar separat d’aquestes estances per un local 
amb doble porta. Als habitatges amb un sol dor-
mitori es podrà accedir al bany a través del dormi-
tori.

2. Tots els vàters estaran dotats de sifó hidràulic i 
d’un altre tancament inodor i descàrrega d’aigua.

3. La ventilació del bany podrà efectuar-se, bé di-
rectament a l’exterior o al pati de ventilació o de 
llums, bé mitjançant qualsevol altre sistema de 
ventilació previst en aquestes ordenances.

Art. 68. Aïllament
1. Els tancaments de façana i mitgeres que quedin 

al descobert en edificis destinats a habitatges ga-
rantiran com a mínim un aïllament tèrmic de coe-
ficient de transmissió no superior a 1,1 kcal/m2 x 
h x °C, així com una protecció adequada contra 
humitats.

2. S’haurà de preveure un aïllament tèrmic d’eficàcia 
anàloga en els paraments dels patis de llums i de 
ventilació i als exteriors de les caixes d’escala.

3. Així mateix, s’establirà l’adequada protecció acús-
tica per a l’aïllament dels habitatges contigus. 
Aquesta protecció serà, com a mínim, l’equivalent 
a una paret de 0,15 m. de maó foradat, arrebossat 
per les dues cares.

2. Veure modificació per al Municipi de Gavà a la pàg. 468
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Art. 69. Plantes baixes habitables
Perquè les plantes baixes puguin ser habitables en 
edificis sense soterrani, s’exigirà que sota el paviment 
o enrajolat hi hagi una base formada per un màxim 
impermeable de formigó de 0,15 m. i un drenatge 
de grava de 0,15 m. més sota aquest, o, si no n’hi 
hagués, es deixarà una cambra d’aire ventilada d’un 
mínim de 0,15 m. d’altura.

Art. 70. Vestíbul 3

1. A les cases plurifamiliars, l’espai destinat a en-
trada o vestíbul d’escala haurà de comptar amb 
una amplària mínima de 2,20 m. i una longitud mí-
nima de 2 m., mesurada perpendicularment al pla 
format per la porta d’accés.

2. Els espais destinats a accedir des de l’entrada o 
vestíbul de l’edifici fins a l’escala o ascensor tin-
dran un ample mínim d’1,20 m.

3. En els vestíbuls d’entrada no s’instal·laran locals 
comercials ni industrials, i a través d’ells no es 
permetrà l’accés ni del públic ni de mercaderies 
als qui puguin estar instal·lats a la planta baixa de 
l’edifici.

4. L’entrada a l’ascensor des del portal no es trobarà 
a una cota superior a 1,50 m. de la rasant del ter-
reny a l’accés a l’edifici.

5. En l’espai destinat a zona d’espera de l’ascensor 
al vestíbul d’entrada a l’edifici, s’haurà de poder 
inscriure davant de la porta de l’ascensor un 
cercle de diàmetre mínim d’1,50 m.

6. Quan en el camí d’accés des de la via pública a 
la zona d’espera de l’ascensor s’hagin de superar 
desnivells, es disposaran rampes de paviment 
antilliscant de pendent no superior al 12 per 100. 
L’ample de les rampes serà com a mínim d’1 m. 
amb trams de longitud no superior a 5 m., entre 
els quals es disposaran replans de longitud mí-
nima d’1,20 m. Així mateix, estaran dotades de 
passamans a les altures de 0,70 i 0,90 m.

7. Els passadissos interiors a l’edifici però exteriors 

a l’habitatge i, si és el cas, les galeries exteriors 
d’accés als habitatges tindran, com a mínim, 
l’ample de l’escala establert al següent article, i en 
cap cas no seran inferiors a 1,20 m.

Art. 71. Escales 4

1. Els graons de les escales d’ús comú a diversos 
habitatges tindran, com a mínim 0,26 m. d’estesa 
(sense comptar amb la motllura) i, com a màxim, 
0,18 m. de contrapetja. No es permetrà la cons-
trucció de replans o replanells partits. En els trams 
corbs, la mesura de l’estesa es prendrà en la línia 
de la marxa, suposada a 0,40 m. del passamà. 
L’altura mínima de les baranes serà de 0,80 m. en 
els trams inclinats i de 0,90 m. en les horitzontals. 
La separació entre els elements verticals de la ba-
rana no excedirà de 0,12 m.

2. L’ample mínim de les escales i passadissos 
d’accés als habitatges o locals dependrà del 
nombre de persones servides per aquella escala o 
passadís en cada planta, i del nombre de plantes 
pis de l’edifici (sense comptar la planta baixa o, si 
és el cas, la planta d’accés a l’edifici) d’acord amb 
la taula següent:	(Veure	Taula	12)

3. En els casos en què es prevegi una ocupació de 
més de cent persones per planta i en edificis de 
més de vint plantes s’aplicarà la taula següent 
(Veure	Taula	13), en què es determina el nombre 
(N) i l’ample total mínim (A) de les escales neces-
sàries en cada planta en funció del nombre (E) 
de persones que poden ocupar aquella planta, i 
totes les superiors que s’hi comuniquin, en la qual 
s’aplicaran les regles complementàries següents:

 a. no es tindran en compte en el càlcul les escales 
amb un ample inferior a 1,20 m., i a 0,80 m. en 
cas que siguin mecàniques

Nombre de plantes pis Fins a 4  De 5 a 8  De 9 a 12  De 13 a 16  De 17 a 20

Nombre de persones 
per planta

Amplària del passadís 
en m

D N D N D N D N D N

Fins a 30 1,20 0,90 1 0,90 1 1,20 1 1,40 1 1,60 2

De 31 a 50 1,20 1,20 1 1,20 1 1,40 1 1,60 2 1,80 2

De 51 a 75 1,40 1,40 1 1,60 2 1,80 2 2,40 2 3,00 3

De 76 a 100 2,60 1,60 2 1,80 2 2,40 2 3,20 3 3,60 3

(D = Dimensió en metres per a l’ample total de les escales. 
N = Nombre mínim d’escales).

Taula 12

3. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 468

4. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 463
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 b. aquestes escales mecàniques, de l’amplada 
que siguin, sumaran 0,60 m. cada una en el càlcul 
de l’ample total mínim

 c. en edificis destinats a magatzems o galeries 
comercials de més de dues plantes sobre la 
d’accés serà necessari, a més de les escales cor-
responents al nombre (E) de persones, una escala 
d’emergència exterior, o interior aïllada de la resta 
de l’edifici, que recorri totes les plantes, per a ús 
exclusiu en cas d’incendi.

4. En tots els casos en què s’exigeix més d’una es-
cala, les previstes se situaran separades de ma-
nera que facilitin l’evacuació en cas d’incendi, i 
una d’aquestes escales tindrà el caràcter d’escala 
d’emergència, estarà separada del passadís amb 
una porta inalterable al foc (RF 60) i tindrà una de 
les cares obertes a pati o façana.

5. El nombre de persones servides per escales es 
determinarà en funció del programa familiar en els 
edificis d’habitatges, i, per a altres usos, es deter-
minarà segons les previsions d’ocupació màxima 
de l’edifici. En els casos d’oficines, comerços, in-
dústries i establiments semblants, en què no es 
pugui prefixar el nombre de persones, es comp-
tarà una persona per cada 15 m2 o fracció de su-
perfície construïda.

6. Tota escala tindrà un ample mínim de 0,80 m., 
mesurat per l’àmbit mínim.

7. En tot cas, haurà de possibilitar-se l’evacuació 
d’una persona en llitera des de l’habitatge fins a 
l’exterior.

8. La coberta de l’edifici serà accessible directa-
ment, per a la reparació i neteja, des de les zones 
comunes de l’edifici.

Art. 72. Il·luminació dels espais comuns
En els espais comuns de circulació i accés als habi-
tatges haurà de preveure’s la consecució d’un nivell 
d’il·luminació de 50 lux durant el seu ús.

Art. 73. Il·luminació i ventilació de les escales
1. Les escales tindran il·luminació lateral directa en 

l’espai de cada planta, a través de patis de venti-
lació o de llums o per façana mitjançant obertures 
d’1,25 m2 de superfície mínima.

2. S’exceptua del que disposa el paràgraf anterior la 
planta baixa en tot cas, i les dues últimes, quan 
l’escala tingui il·luminació i ventilació zenital. En 
aquest cas la il·luminació i ventilació s’hauran 
d’obtenir mitjançant obertures d’1,25 m2 de su-
perfície mínima. El buit de l’escala haurà de tenir 
en planta la mateixa superfície mínima.

3. Les escales tindran, com a mínim, ventilació 
permanent a la part superior. També disposaran 
d’entrada d’aire a la part baixa, que podrà ser a 
través de la porta del vestíbul si no hi ha doble 
porta o a través del pati a la primera planta on 
arribi el pati.

Art. 74. Dotacions mínimes dels serveis comuns
Les dotacions mínimes que hauran d’incloure’s en els 
serveis comuns de l’edifici destinat a l’ús d’habitatge 
seran les incloses al quadre següent:

Taula 13

E P A S N
0 a 50 1,20 1,20 1 1

51 a 100 1,20 2,40
101 a 200 1,50 2,40
201 a 300 1,80 2,40 2 2
301 a 400 2,40 3,00
401 a 500 3,00 3,60
501 a 600 3,60 3,60

3

601 a 700 4,20 4,20 3
701 a 750 4,80 4,80
751 a 800 4,80 4,80
801 a 900 5,40 5,40 4
901 a 1.000 6,00 6,00

1.001 a 1.100 6,60 6,60

4

1.101 a 1.200 7,20 7,20 5
1.201 a 1.250 7,80 7,80
1.251 a 1.300 7,80 7,80
1.301 a 1.400 8,40 8,40 6
1.401 a 1.500 9,00 9,00
1.501 a 1.600 9,60 9,60

5

1.601 a 1.700 10,20 10,20 7
1.701 a 1.750 10,80 10,80
1.751 a 1.800 10,80 10,80
1.801 a 1.900 11,40 11,40 8
1.901 a 2.000 12,00 12,00
2.001 a 2.100 12,60 12,60

6

2.101 a 2.200 13,20 13,20 9
2.201 a 2.250 13,80 13,80
2.251 a 2.300 13,80 13,80
2.301 a 2.400 14,40 14,40 10
2.401 a 2.500 15,00 15,00
2.501 a 2.600 15,00 15,60

7

2.601 a 2.700 16,20 16,20 11
2.701 a 2.750 16,80 16,80
2.751 a 2.800 16,80 16,80
2.801 a 2.900 17,40 17,40 12
2.901 a 3.000 18,00 18,00
3.001 a 3.100 18,60 18,60

8

3.101 a 3.200 19,20 19,20 13
3.201 a 3.250 19,80 19,80
3.251 a 3.300 19,80 19,80
3.301 a 3.400 20,40 20,40 14
3.401 a 3.500 21,00 21,00
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Espais comuns Dotació mínima

Portal o vestíbul d’entrada a l’edifici 
(en zones de pas)

1caseller postal
1 porter elèctric

50 lux
1 presa de corrent

Escala i zones de graons 75 lux

Circulació interior a habitatge 50 lux

Cambra d’escombraries
1 aixeta d’aigua

1 bonera 
1 punt de llum

Cambra de comptadors elèctrics i 
d’aigua

15 lux
1 bonera

Cambra de calderes (*)

1 aixeta d’aigua
1 bonera

15 lux
1 presa de corrent

(*) Opcional.

2. El porter elèctric, els polsadors de les zones 
comunes de l’edifici i els timbres de trucada als 
habitatges estaran situats de manera que el pol-
sador més alt no sobrepassi l’altura d’1,60 m. 
mesura des de la cota del paviment correspo-
nent.

Art. 75. Protecció en finestres o buits
1. Les finestres o buits que pressuposin perill de cai-

guda estaran protegits per un ampit de 0,95 m. 
d’altura o una barana d’1 m. d’altura com a mínim, 
per a altures de caiguda <_   25 m., i d’1,05 m. i 
1,10 m. respectivament, per a altures de caiguda 
> 25 m. 

2. Per sota d’aquesta altura de protecció no hi haurà 
buits de dimensions més grans de 0,12 m., ni ra-
nures arran de terra més grans de 0,05 m.

3. Quan per sota de l’altura de protecció hi hagi tan-
caments de vidre, s’hauran de trempar o armar 
amb malla metàl·lica o laminat plàstic.

4. Als edificis unifamiliars es podran aplicar altres 
criteris, sempre que aquests garanteixin una pro-
tecció anàloga.

Art. 76. Desguassos
Als termes municipals amb xarxa de desguàs insufi-
cient, els ajuntaments respectius, amb aprovació de la 
Corporació Metropolitana, podran imposar exigències 
tècniques particulars a les connexions a la xarxa de 
claveguerons.

Art. 77. Normes bàsiques per a instal·lacions
1. Les instal·lacions s’hauran d’ajustar en tot cas a 

les disposicions generals de compliment obligat i, 
en particular, a les següents:

 a. Ordre del Ministeri d’Indústria, de 9 de de-
sembre de 1975, sobre normes bàsiques per a 
les instal·lacions interiors de subministrament 
d’aigua.

 b. Ordre de la Presidència del Govern, de 29 
de març de 1974, sobre normes bàsiques per a 
instal·lacions de gas en edificis habitats.

 c. Reglament electrotècnic per a baixa tensió, 
aprovat pel Decret 2413/1973, de 20 de se-
tembre, i instruccions complementàries, dictades 
per Ordre del Ministeri d’Indústria, de 31 d’oc-
tubre de 1973.

 d. Llei 49/1966, de 23 de juliol, sobre antenes 
col·lectives, i Ordre del Ministeri d’Informació i Tu-
risme, de 23 de gener de 1967, sobre normes per 
a la instal·lació d’aquestes.

2. Aquestes ordenances remeten, en tot cas, a les 
disposicions generals vigents en el moment de la 
seva aplicació concreta, per la qual cosa la modifi-
cació de les esmentades al paràgraf anterior com-
portarà l’obligació de complir les que les substitu-
eixin.

Secció 2a
Locals comercials

Art. 78. Classificació i condicions generals
1. Als efectes d’aplicació d’aquestes ordenances, 

quant a les condicions d’habitabilitat que afecten 
l’ús comercial, s’estableixen les categories se-
güents:

 1a. Locals de fins a 500 m2 de superfície consti-
tuïda.

 2a. Locals de més de 500 m2.
 3a. Galeries comercials en planta baixa o planta 

pis.
2. Tots els locals d’ús comercial hauran d’observar, 

amb independència de les condicions de caràcter 
específic que els correspon per la seva categoria, 
segons el que preveu l’article 79, les condicions 
generals següents:

 1a. La zona destinada a venda al públic al local 
tindrà una superfície mínima de 10 m2 i no podrà 
servir de pas ni tenir comunicació directa amb cap 
habitatge, a excepció del del titular.

 2a. Als edificis de nova planta amb ús d’habi-
tatges, aquests hauran de disposar d’accessos, 
escales i ascensors independents.

 3a. L’altura mínima lliure dels locals serà de 2,50 
m., que es podrà reduir a 2,10 m. a les zones de 
magatzem, serveis sanitaris i dependències que 
no s’utilitzin permanentment per personal o pú-
blic.
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 4a. El dimensionament de les escales s’ajustarà al 
que preveu l’article 71.

 5a. Els locals comercials disposaran per al seu 
personal dels serveis d’higiene que fixa l’Orde-
nança general de seguretat i higiene a la feina, i 
com a mínim, per a empreses amb més de 10 
treballadors, dels següents:

	 a.	2 m2 de vestidor i sanitaris per persona, amb 
separació per sexes

	 b.	1 lavabo per cada 10 empleats que facin la ma-
teixa jornada 

	 c.	1 vàter per cada 25 homes i un altre per cada 
15 dones que facin la mateixa jornada.

 Per a empreses amb menys de 10 treballadors 
s’exigirà, com a mínim, un vàter i un lavabo. Els 
serveis sanitaris de diversos locals que formin un 
conjunt podran agrupar-se.

 6a. Els locals amb ventilació natural hauran de dis-
posar de buits de ventilació de superfície total no 
inferior a 1/8 de la superfície en planta de cada 
dependència. Se n’exceptuen els locals destinats 
exclusivament a magatzems, trasters i passa-
dissos. S’admetran per als serveis higiènics els 
sistemes de ventilació assenyalats a l’article 66 
d’aquestes ordenances.

 7a. Els locals podran disposar de ventilació artifi-
cial. S’exigirà, en aquest cas, la presentació d’un 
projecte detallat de la instal·lació, que haurà de ser 
aprovat per l’Ajuntament. La instal·lació quedarà, 
a més, sotmesa a una revisió periòdica per l’au-
toritat municipal, la qual podrà, fins i tot, ordenar 
el tancament total o parcial del local en el cas de 
funcionament deficient de la instal·lació.

 8a. Podran establir-se galeries interiors volades i 
obertes per al millor emmagatzemament de gè-
neres, sempre que el seu vol a partir dels murs no 
excedeixi de 2 m. i que l’altura mínima lliure inferior 
no sigui menor de 2,20 m. Per a la llum lliure su-
perior regiran els mínims d’1,80 m. per als vols de 
fins a 0,80 m. i d’1,90 m. per als compresos entre 
0,80 m. i 2 m.

 9a. Quan la cota del paviment del local sigui infe-
rior a la rasant en el punt d’accés directe des de la 
via pública, l’entrada haurà de tenir una altura lliure 
de 2 m. comptats des de la línia inferior de la llinda 
des de la rasant de la vorera; el desnivell se supe-
rarà mitjançant una escala amb graons mínims de 
0,28 x 0,17 m., que deixi un replà d’1 m. d’ample 
com a mínim, a nivell de batent, on es pugui fer el 
gir de la porta.

 10a. Només s’admetran locals comercials al 
primer soterrani, el qual haurà de constituir una 
unitat amb el local de la planta immediata supe-

rior i disposarà dels elements de ventilació asse-
nyalats a la condició 6a., excepte quan l’accés es 
pugui fer independentment per raó del desnivell 
dels carrers.

3. Els elements d’ús comú dels edificis destinats a 
locals comercials es regiran pel que disposa la 
secció 1 amb referència a l’habitatge.

Art. 79. Condicions específiques segons la 
categoria de local

1. Els locals de categoria 1a. compliran les condi-
cions de caràcter específic següents:

 1a. Disposaran, com a mínim, d’una bany per al 
públic, compost de lavabo i vàter.

 2a. No podran comunicar-se amb passadissos, 
vestíbuls o replans de distribució a edificis d’altres 
usos, si no és a través d’una porta de sortida inal-
terable al foc (RF-60), sense perjudici del que, per 
a cada ús, exigeixin les ordenances de prevenció 
d’incendis.

 3a. Disposaran d’un accés independent de l’auto-
ritzat a la condició anterior.

2. Per als locals de 2a. categoria les condicions espe-
cífiques seran les següents:

 1a. Disposaran d’accessos separats per al pú-
blic, diferenciats per sexes, amb un mínim de dos 
banys, compostos per lavabo i vàter, per cada 
300 m2 o fracció, separats del local públic amb 
doble porta.

 2a. No podran comunicar-se mitjançant vestíbul o 
replà de distribució a edificis d’altres usos.

 3a. Quan la cota d’accés directe a la via pública 
sigui inferior o superior a la del paviment del 
local, es disposarà almenys d’una rampa de pa-
viment antilliscant de pendent no superior al 12 
per 100. L’ample de la rampa serà com a mínim 
d’1 m., amb trams de longitud no superior a 5 
m., entre els quals es disposarà de replans de 
longitud mínima d’1,20 m. Així mateix, estaran 
dotades de passamans a les altures de 0,70 i 
0,90 m.

 4a. Disposaran d’un bany com a mínim amb una 
porta de 0,85 m. i davant d’aquesta s’haurà de 
disposar d’un espai suficient per poder inscriure-
hi un cercle d’1,50 m. de diàmetre.

3. Els locals de 3a. categoria compliran les condi-
cions específiques següents:

 1a. Les galeries comercials disposaran de ven-
tilació natural o artificial d’acord amb els criteris 
generals i amb independència dels locals als quals 
donin accés.

 2a. L’amplària mínima d’una galeria comercial 
serà igual a un 7 per 100 de la seva longitud, amb 
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un mínim de 4 m. Podrà servir d’accés a vestí-
buls d’edificis d’habitatges o oficines. El passatge 
tindrà un accés per al públic pels dos extrems.

 3a. Els locals amb accés des d’una galeria comer-
cial compliran, a més de les condicions generals, 
les que els corresponguin segons la seva cate-
goria, i, a efectes de l’Ordenança de prevenció 
d’incendis, es tractarà com una unitat el conjunt 
format per la galeria comercial i els locals que la 
componen.

Secció 3a
Oficines

Art. 80. Condicions de caràcter general
Tots els locals destinats a oficina hauran d’observar 
les condicions generals següents:
1a. Tindran una superfície construïda mínima de 10 

m2. Les dependències que s’utilitzin permanent-
ment per personal comptaran, almenys, amb 6 
m2.

2a. En el cas que a l’edifici hi hagi ús d’habitatge, 
aquest haurà de complir, a més de les condicions 
exigides en aquesta secció, les establertes per a 
aquell ús.

3a. L’altura mínima dels locals serà de 2,50 m., que 
podrà reduir-se a 2,10 m. a les zones de ma-
gatzem, serveis sanitaris i dependències que no 
s’utilitzen permanentment pel personal.

4a. La il·luminació artificial s’adaptarà a les exigències 
que, per a aquest ús, preveuen les disposicions 
d’aplicació general.

5a. Només s’admetran oficines al primer soterrani, 
que haurà de constituir una unitat amb el local de 
la planta immediata superior i disposarà obligatò-
riament de ventilació artificial i de condicions ade-
quades d’aïllament tèrmic, així com de protecció 
contra humitats.

6a. Al local d’oficines amb accés directe des de la via 
pública, quan la cota del paviment sigui inferior a 
la rasant al punt de l’accés esmentat, l’entrada 
haurà de tenir una altura mínima lliure de 2 m., 
comptats fins a la línia inferior de la llinda des de la 
rasant de la vorera; el desnivell se superarà mitjan-
çant una escala amb graons mínims de 28 per 17 
cm., que deixi un replanell d’1 m. d’ample com a 
mínim, a nivell del batent, on es pugui fer el gir de 
la porta.

Art. 81. Altres condicions
1. Es compliran, a més, les condicions següents:
 a. el dimensionament d’escales s’ajustarà al que 

preveu l’article 71

 b. els serveis d’higiene seran els que es deter-
minen a la condició 5a. del paràgraf 2 de l’article 
78 per a locals comercials, però els serveis sani-
taris de diversos locals que formin un conjunt es 
podran agrupar

 c. la ventilació natural s’ajustarà al que disposa la 
condició 6a. del paràgraf 2 de l’article 78

 d. la ventilació artificial s’exigirà d’acord amb el 
que preveu la condició 7a. del paràgraf 2 de l’es-
mentat article 78.

2. Els elements d’ús comú dels edificis destinats a 
oficines es regiran pel que disposa la secció 1 
amb referència als habitatges.

Secció 4a
Indústries

Art. 82. Règim de l’establiment
1. L’establiment d’indústries estarà regulat per les 

disposicions de caràcter general incloses a les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità 
i que afecten l’ús industrial en si i la seva relació 
amb permissibilitat amb les diferents zones o qua-
lificacions.

2. Per a la indústria instal·lada en situació 2a., els 
elements mecànics de la qual puguin transmetre 
vibracions a pisos superiors a través de l’estruc-
tura perquè no disposen del sistema constructiu 
adequat, seran aplicables les limitacions de po-
tència establertes per a la ubicació en planta pis 
o hauran d’adoptar-se les mesures correctores 
pertinents per evitar les esmentades vibracions.

3. Per a la qualificació de les activitats en «molestes, 
insalubres, nocives o perilloses» caldrà ajustar-se 
al que disposa el Decret 2414/1961, de 30 de no-
vembre, i les disposicions modificatives i de de-
senvolupament d’aquest o el que estableixin les 
que el substitueixin.

4. La instal·lació d’indústries en primer soterrani 
estarà condicionada, en tot cas, per garantir la 
seguretat de les persones, a l’observança de les 
normes, de qualsevol rang, dictades o que es 
dictin en matèria de prevenció d’incendis.

Art. 83. Condicions de caràcter general
1. Seran les següents:
 1a. Tot local industrial tindrà una superfície mínima 

de 10 m2.
 2a. Les indústries, excepte les de 1a. categoria, 

autoritzades en edifici de nova planta amb ús 
d’oficines o habitatges, hauran de disposar d’ac-
cessos independents i no tenir comunicació amb 
els locals d’altres usos.
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 3a. L’altura mínima lliure dels locals serà de 2,50 
m., que podrà reduir-se a 2,10 m. a les zones de 
magatzem i dependències que no s’utilitzin per-
manentment per persones.

 4a. La il·luminació artificial s’adaptarà a les exigèn-
cies que, per a aquest ús, preveuen les disposi-
cions d’aplicació general.

 5a. Només s’admetran locals industrials al primer 
soterrani, que haurà de constituir una unitat amb 
el local de la planta immediata superior i disposarà 
obligatòriament de ventilació artificial i de condi-
cions adequades d’aïllament tèrmic, així com de 
protecció contra humitats.

2. S’observaran, a més, les condicions següents:
 a. el dimensionament d’escales serà el que preveu 

l’article 71
 b. els serveis d’higiene seran els que es deter-

minin en la condició 5a. del paràgraf 2 de l’article 
78 per a locals comercials, amb les peculiaritats 
següents:

	 1a.	 els serveis sanitaris de diversos locals que 
formin un conjunt podran agrupar-se

	 2a.	 aquests serveis hauran d’estar disposats de 
manera que no tinguin accés directe des de les 
naus o sales de treball, sinó que hi hagi un local o 
una habitació interposada, que es podrà utilitzar 
per a la col·locació dels lavabos

 c. les ventilacions natural i artificial s’ajustaran al 
que disposen, respectivament, les condicions 6a. 
i 7a. del paràgraf 2 de l’esmentat article 78.

Art. 84. Evacuació de residus
1. Si les aigües residuals no reunissin, segons el 

parer dels serveis tècnics municipals correspo-
nents, les degudes condicions per al seu aboca-
ment a la claveguera general, hauran de ser sot-
meses a depuració per procediments adequats a 
fi que es compleixin les condicions que assenyala 
el Reglament d’activitats molestes, insalubres, no-
cives i perilloses i la resta de disposicions vigents 
sobre la matèria.

2. Si els residus que produeixi qualsevol indústria, 
per les seves característiques, no poden ser re-
collits pel servei de neteges domiciliari, s’hauran 
de traslladar directament a l’abocador per compte 
del titular de l’activitat.

3. L’evacuació de gasos, vapors, fums i pols que 
es faci a l’interior, es dotarà d’instal·lacions ade-
quades i eficaces, de conformitat amb el Regla-
ment sobre la matèria i amb el que disposi, si és 
el cas, l’ordenança municipal respectiva sobre l’ús 
de clavegueram.

Secció 5a
Hotels, apartaments i altres usos

Art. 85. Condicions d’habitabilitat
1. Les condicions d’habitabilitat dels establiments 

hotelers i d’allotjament turístic es regularan per les 
disposicions vigents sobre la matèria.

2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en 
tot cas a la zona metropolitana s’exigiran als esta-
bliments esmentats les condicions següents:

 1a. Els buits de ventilació compliran el que preveu 
l’article 60 d’aquestes ordenances.

 2a. Les dimensions mínimes de les habitacions 
s’ajustaran al que disposen els articles 62, 63 i 64 
per als dels habitatges.

 3a. Es podran admetre ventilacions de banys i la-
vabos d’acor d amb al que s’ha assenyalat a 
l’article 66.

 4a. L’aïllament tèrmic i acústic i les condicions 
d’habitabilitat seran els previstos als articles 68 i 
69.

 5a. Les escales s’ajustaran, com a mínim, al que 
preveuen els articles 71, 72 i 73.

 6a. Les baranes i proteccions compliran el que 
assenyala l’article 75.

 7a. Regirà el que disposa l’article 74 amb refe-
rència a les cambres d’instal·lacions.

 8a. Es complirà, així mateix, el que preveu l’article 
77 per als edificis d’habitatges.

3. Els edificis destinats a col·legis, instal·lacions es-
portives, sales d’espectacles i altres usos no es-
pecificats en aquestes ordenances, es regiran per 
les instal·lacions especials que en regulen la cons-
trucció i, supletòriament, per les condicions ge-
nerals d’habitabilitat dels habitatges o altres usos 
més afins, definides als articles precedents.

4. L’ús d’estacionament, aparcament i garatge-apar-
cament es regirà pel que disposa la secció 2 del 
capítol 3 d’aquest títol.

5. Els magatzems de mercaderies es regiran, res-
pectivament, atenent al seu ús, per les condicions 
d’habitabilitat dels comerços o indústries, amb les 
limitacions següents:

 1a. La seva altura mínima serà de 2,10 m.
 2a. Els serveis d’higiene, escales i elements co-

muns de l’edificació es dimensionaran atenent 
el nombre de persones previst que hagin d’utilit-
zar-los.

 3a. La ventilació natural es podrà reduir en un 50 
per 100 dels casos en què el tipus de producte 
emmagatzemat ho permeti.

 4a. Podran admetre’s magatzems en soterranis 
independents de les plantes baixes, sempre que 
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s’ajustin estrictament a les normes de prevenció 
d’incendis i disposin de ventilació artificial i de pro-
tecció contra humitats adequada.

Capítol II
Característiques estètiques de les 
edificacions

Art. 86. Adaptació a l’ambient estètic del sector
Les construccions hauran d’adaptar-se, en allò bàsic, 
a l’ambient estètic del sector, perquè no desentonin 
del conjunt mitjà en què estiguessin situades, i a 
aquest efecte s’ajustaran al que preveu aquest ca-
pítol.

Art. 87. Normes subsidiàries de planejament
Als llocs de paisatge obert i natural, ja sigui rural o 
marítim, o en les perspectives que ofereixin els con-
junts urbans de característiques historicoartístiques, 
típiques o tradicionals i als voltants de les carreteres 
i camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que 
la situació, massa, altura dels edificis, murs i tanca-
ments, o la instal·lació d’altres elements, limiti el camp 
visual per contemplar les belleses naturals, trenqui 
l’harmonia del paisatge o en desfiguri la perspectiva 
pròpia.

Art. 88. Patrimoni artístic i cultural
1. El que disposen aquestes ordenances s’entén 

sense perjudici de la competència reservada a la 
Direcció General del Patrimoni Artístic i Cultural 
per la legislació específica sobre la matèria.

2. Serà preceptiva l’aprovació d’aquest centre di-
rectiu en les obres que pretenguin modificar edi-
ficis, carrers o places immediates al monument o 
monuments declarats d’interès històric o artístic i 
les de nova construcció al mateix emplaçament 
que puguin alterar el paisatge que l’envolta o el 
seu ambient propi, en cas que estigui aïllat i, en 
fi, totes les que es puguin projectar en els monu-
ments mateixos de qualsevol categoria o classe.

3. En les excavacions en terrenys amb descobri-
ments de peces d’interès arqueològic haurà de 
comunicar-se la troballa a l’Ajuntament, així com 
facilitar-ne la inspecció pertinent.

Art. 89. Orientació de la composició 
arquitectònica

1. Correspon als ajuntaments respectius orientar la 
composició arquitectònica i regular les condicions 
estètiques aplicables en cada cas als edificis de 

caràcter artístic, històric, arqueològic, típic o tradi-
cional inclosos al catàleg que es formuli a aquest 
efecte.

2. Les construccions en llocs immediats o que formin 
part d’un grup d’edificis del caràcter indicat al pa-
ràgraf anterior hauran d’harmonitzar amb el ma-
teix, i s’observarà la mateixa limitació quan, sense 
que existeixi un conjunt d’edificis, n’hi hagués di-
versos o algun de gran importància o qualitat.

3. En tots els casos a què es refereixi aquest article, 
quan existeixi un servei tècnic municipal amb co-
mesa específica sobre els edificis artístics i arque-
ològics, serà preceptiu com a previ a la concessió 
de la llicència d’obres corresponent l’informe 
d’aquest servei, al qual competirà a més la ins-
pecció dels treballs durant la seva execució.

Art. 90. Façanes
1. Als efectes del que disposa aquest capítol es 

conceptuaran com a façanes tots els paraments 
d’un edifici visibles des de la via pública. En par-
ticular, quan es tracti d’edificis contigus, la dife-
rència d’altures màximes permeses dels quals 
sigui igual o superior a la d’una planta, serà obli-
gatori tractar com a façana el parament que per 
tal causa queda vist, que haurà de retirar-se de 
la línia mitgera per poder establir-hi obertures, si 
això fos necessari per aconseguir una composició 
adequada, a menys que s’estableixi degudament 
la servitud corresponent.

2. Es declara lliure la composició de les façanes dels 
edificis, excepte quan es projecti emplaçar-los 
en carrers, illes o sectors per als quals regeixi un 
model especial com a obligatori, en llocs on es 
degui, o simplement convingui, conservar o esta-
blir un caràcter arquitectònic o urbanístic acusat. 
En tots aquests casos es podrà exigir l’ús de ma-
terials i sistemes constructius determinats. No 
obstant això, s’evitaran sempre efectes discor-
dants entre les façanes d’una mateixa illa, conti-
gües o pròximes, per tal d’obtenir un bon efecte 
urbanístic de conjunt.

3. A més es podrà denegar la llicència d’edificació 
als projectes que constitueixin un atac al bon gust 
o resultin extravagants, ridículs o impropis del seu 
emplaçament.

Art. 91. Zones de nucli antic
A les zones de nucli antic, conservació del centre his-
tòric (12b), excepte casos excepcionals degudament 
justificats, s’exigirà, generalment, que les altures de 
cornises, acabaments, buits de balcons, miradors, 
finestres i la resta d’elements segueixin les normes 
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tradicionals de composició, i es prohibirà l’ús de ma-
terials que no harmonitzin amb el caràcter del barri.

Art. 92. Zones d’edificació aïllada 5

A les zones amb tipus d’ordenació amb edificació aï-
llada, els espais no edificables visibles des de la via 
pública hauran de destinar-se a jardí o espai lliure amb 
instal·lacions compatibles amb aquest, com piscines 
o pistes esportives enjardinades. En tot cas es res-
pectarà l’enjardinament a les superfícies que donin a 
una via pública.

Art. 93. Zona de verd privat protegit
En aquesta zona (8a) les obres de millora que permet el 
Pla general metropolità no desvirtuaran el caràcter de 
l’edificació existent ni el seu entorn enjardinat d’interès.

Art. 94. Àrea de localització de l’ús terciari central
1. Els ajuntaments respectius podran delimitar una 

àrea sobreposada a la qualificació urbanística on 
sigui preponderant la localització de l’ús terciari 
central, principalment el comercial, amb la finalitat 
següent:

 a. orientar la composició arquitectònica de les edi-
ficacions

 b. regular-ne, en els casos en què fos necessari, 
les característiques estètiques.

2. A efectes del que preveu el paràgraf anterior es 
podrà establir el següent:

 1. Els edificis que es projectin d’ara endavant 
s’adaptaran en la mesura que es pugui a l’orde-
nació d’altura dels elements terminals dels edificis 
existents.

 2. Les instal·lacions comercials, vitrines, apara-
dors i anuncis es desenvoluparan dins de les línies 
que formen el buit arquitectònic de l’edifici res-
pectiu, sense que la decoració envaeixi, superior-
ment o lateralment, la resta de la façana, excepte 
en el cas que, a través del projecte de reforma o 
decoració oportú, es justifiqui la millora de la com-
posició arquitectònica de l’edificació existent.

Art. 95. Edificis emplaçats per vies importants
Els ajuntaments integrats en la Corporació Metropoli-
tana podran establir, amb relació als edificis emplaçats 
en vies importants que a aquest efecte determinin, les 
obligacions següents:
1. Que els paraments de façana de les plantes 

baixes o altura equivalent siguin de materials que 

per les seves característiques tinguin condicions 
de durada i de fàcil conservació. Es prohibeixen 
els de poca qualitat funcional o que presentin difi-
cultats de manteniment.

2. Que la decoració dels fronts de les botigues i la 
resta d’establiments comercials es desenvolupi 
dins de les línies que formen el buit arquitectònic 
de l’edifici, sense envair amb la decoració, superi-
orment ni lateralment, la resta de la façana.

3. Que les obres de reforma que afectin la façana 
s’adaptin a la composició general de l’edifici i 
s’estenguin a la totalitat de la planta baixa, sense 
que quedi part de la façana per reformar.

Art. 96. Composició de façanes
Amb aplicació a determinats sectors, illes o grups de 
blocs aïllats, que seran delimitats a aquest efecte, els 
ajuntaments integrats en la Corporació Metropolitana 
podran fixar normes generals a les quals haurà d’ajus-
tar-se la composició de les façanes.

Art. 97. Ordres d’execució d’obres necessàries 6

1. Els ajuntaments, d’ofici o a instància de qualsevol 
interessat, ordenaran l’execució de les obres ne-
cessàries per conservar les condicions d’orna-
ment públic de les edificacions i els cartells.

2. També podran ordenar, per motius d’interès tu-
rístic o estètic, l’execució d’obres de conservació 
i de reforma en façanes o espais visibles des de la 
via pública.

Capítol III
Prevenció d’incendis i instal·lació 
d’estacionaments, aparcaments i 
garatges‑aparcament

Secció 1a
Prevenció d’incendis

Art. 98. Disposicions aplicables
1. Al terme municipal de Barcelona regirà l’Ordenança 

sobre normes constructives per a la prevenció d’in-
cendis, formulada per aquest Ajuntament i aprovada 
amb caràcter definitiu el 19 de novembre de 1974, i 
l’Ordenança sobre instal·lacions contra incendis a la 
via pública, aprovada el 6 de febrer de 1976.

2. Els altres ajuntaments de la zona metropolitana 
aplicaran l’Ordenança provincial de prevenció 
contra el foc, aprovada el 31 de març de 1974.

3. El que disposa aquest article s’entén sense 
perjudici del que estableixen la resta d’articles 
d’aquesta secció.

5. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 468

6. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 467
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Art. 99. Ordenances municipals de prevenció 
d’incendis

1. Els ajuntaments de la zona metropolitana en 
l’exercici de la seva potestat d’ordenança podran 
aprovar normes sobre prevenció d’incendis, que 
hauran de sotmetre a l’aprovació definitiva de la 
Corporació Metropolitana quan afectin els punts 
següents:

 a. materials i elements de construcció
 b. prescripcions concernents a l’edificació en ge-

neral
 c. normes especials en instal·lacions industrials i 

artesanals, magatzems i dipòsits, garatges i tallers 
de reparació per a vehicles, motors i emmagatze-
matge de carburants.

2. Les ordenances a les quals es refereix el paràgraf 
anterior no podran contenir preceptes oposats a 
les lleis o disposicions generals i hauran de de-
terminar les Normes tecnològiques d’edificació 
NTE-IPF/1974, sobre «Instal·lacions de protecció 
contra el foc», aprovades per Ordre del Ministeri 
de l’Habitatge, de 26 de febrer de 1974, que, si és 
el cas, siguin aplicables.

3. A través del corresponent pla especial o orde-
nança podrà regular-se la instal·lació de boques 
d’incendi a la via pública per a la lluita contra el 
foc.

Art. 100. Ordenança metropolitana sobre 
prevenció d’incendis

El que disposen els articles anteriors s’entén sense 
perjudici de la facultat de la Corporació Metropo-
litana de formular una ordenança sobre prevenció 
d’incendis, d’aplicació en tota la zona metropolitana, 
quan, a l’empara del que disposa l’article 10 del De-
cret llei 5/1974 de 24 d’agost, assumeixi, com a servei 
públic d’interès metropolità, el d’extinció d’incendis.

Secció 2a
Estacionaments, aparcaments i garatges‑
aparcament

Art. 101. Règim aplicable
1. L’àrea d’estacionament és un lloc obert, fora de 

la calçada, especialment destinat a parada o ter-
minal de vehicles automòbils.

2. Es designen amb el nom d’«aparcament» o amb el 
de «garatge-aparcament» els espais situats a l’in-
terior de l’edifici o al sòl o subsòl de terrenys edifi-
cables del mateix solar, i les instal·lacions mecàni-
ques especials destinades a la guarda de vehicles 
automòbils. Seran terrenys edificables a aquests 

efectes els compresos dins del percentatge de 
superfície de parcel·la ocupable per l’edificació.

3. La construcció d’estacionaments, aparcaments i 
garatges-aparcament s’ajustarà a les condicions 
definides en aquesta secció i, a més, a les limi-
tacions addicionals exigibles basant-se en altres 
possibles usos compatibles, com ara estacions 
de servei, rentat de vehicles, tallers de reparació 
d’automòbils i instal·lacions auxiliars.

4. Les exigències establertes en aquesta secció 
quant a previsió de places i dimensions i superfí-
cies són mínimes i, en conseqüència, se’n podran 
establir altres de superiors pels ajuntaments res-
pectius a les seves ordenances municipals.

Art. 102. Previsió de places 7

1. La previsió de places d’aparcament o garatge-
aparcament establerta a l’article 298 de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità 
podrà ser substituïda per places d’estacionament 
a través de plans parcials o especials o d’estudis 
de detall; però en cap supòsit aquests estacio-
naments, generats per concretes previsions de 
cada edifici, no podran computar-se entre els exi-
gits per aquests plans o estudis de detall, per als 
diferents sectors, com a complement del sistema 
viari.

2. A efectes del que preveu el paràgraf 6 de l’article 
299 de les Normes urbanístiques del Pla general 
metropolità, per «espai contigu» s’entendrà l’im-
mediat que estigui tocant a la finca per a la qual 
siguin exigibles les places d’aparcament o, en 
casos justificats, el situat a distància no superior 
a 300 m.

Art. 103. Superfície computable
1. Les superfícies d’edificació preses per trobar el 

nombre de places d’aparcament o garatge-apar-
cament, d’acord amb l’article 298.2.A. C i H., de 
les Normes urbanístiques de Pla general metropo-
lità, hauran de referir-se a la «superfície total cons-
truïda», compresa no només la del local destinat 
a l’activitat que es consideri, sinó també la dels 
serveis, magatzems i altres annexos d’aquesta.

2. Quan de l’aplicació de les determinacions mí-
nimes referides a metres quadrats en resulti un 
número fraccionari de places, qualsevol fracció 
igual o menor a la meitat podrà descomptar-se, i 
la superior a la meitat haurà de computar-se com 
un espai més.

7. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 467
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Art. 104. Superfície de la plaça 8

1. Els 20 m2 per plaça d’aparcament o garatge-
aparcament definits a l’article 298.1 de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità 
correspondran a superfície útil del local (superfície 
de sòl compresa dins del perímetre definit per la 
cara interna dels seus tancaments), excloent-ne 
les superfícies destinades a serveis i instal·lacions 
que s’ubiquin en aquests aparcaments.

2. Cada plaça de garatge-aparcament disposarà 
d’un espai configurat per un mínim de 2,20 per 
4,50 m. i amb una altura lliure mínima de 2,20 m. 
S’admetrà un 25 per 100 de places de 2 per 4 m., 
que es grafiaran al projecte d’edificació.

3. Als garatges i aparcaments públics per a vehi-
cles lleugers, caldrà reservar permanentment, a la 
planta d’accés més fàcil, el més pròxim possible 
a aquest, almenys una plaça per cada cent de la 
seva capacitat total, per a vehicles que transportin 
passatgers minusvàlids. La seva amplària mínima 
serà de 2,90 m.

Art. 105. Llicències
Estaran subjectes a prèvia llicència de l’administració 
municipal la instal·lació, ampliació i modificació d’es-
tacionaments, aparcaments i garatges-aparcament. 
En la sol·licitud corresponent es farà constar, de mode 
exprés, a més dels requisits generals pertinents al cas, 
la naturalesa dels materials amb què estan construïts, 
el nombre, la pendent i les dimensions de les rampes 
i dels radis de gir i dels accessos a la via pública i les 
mesures de precaució projectades per evitar incendis.

Art. 106. Activitat industrial
1. D’acord amb els articles 280 i 287 de les Normes 

urbanístiques del Pla general metropolità, els 
aparcaments i garatges-aparcament s’assimilen 
a l’ús industrial a efectes de la seva admissió per 
a l’emplaçament i la situació en què es trobin. 
Tanmateix, en cas d’allotjar un màxim de quatre 
vehicles automòbils en un local de superfície no 
superior a 100 m2 no quedaran subjectes a quali-
ficació de la Comissió Delegada de Sanejament.

2. Els garatges-aparcament construïts amb llicència 
d’edificació anterior a l’aprovació d’aquestes or-
denances es regiran per les normes vigents en el 
moment de l’atorgament de la llicència d’obres 
per a l’obtenció de la llicència d’activitat industrial.

Art. 107. Relació amb la circulació
1. Els estacionaments, aparcaments i garatges-

aparcament es projectaran atenent sempre les 
possibilitats d’accés a aquests i les necessitats de 
la circulació.

2. Si pretenguessin instal·lar-se en immobles amb 
façana a més d’una via pública, les sortides 
s’hauran de projectar per la que resulti més ade-
quada atesa la circulació rodada existent en cada 
una de les vies públiques. La solució proposada 
es raonarà en un estudi de la naturalesa i intensitat 
del trànsit en aquelles vies.

Art. 108. Supòsit especial 9

L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació d’aparca-
ments o garatges-aparcament en aquelles finques 
que estiguin situades en vies que, pel trànsit o les 
característiques urbanístiques singulars que tinguin, 
així ho aconsellin, llevat que s’adoptin les mesures 
correctores oportunes mitjançant les condicions que 
cada cas requereixi. El fet de denegar la instal·lació 
d’aparcaments o garatges-aparcament, si fos obliga-
tòria, no rellevarà d’aquesta obligació els propietaris, 
que hauran de complir amb altres instal·lacions situ-
ades en lloc i forma adequats, que podrà determinar 
l’Ajuntament fins i tot sense les limitacions establertes 
a l’article 102.2.

Art. 109. Altura lliure mínima 10

Els locals tindran una altura lliure mínima en tots els 
seus punts de 2,20 m., que no es podrà reduir amb 
canalitzacions o instal·lacions anàlogues a les zones 
de circulació. A l’exterior s’indicarà l’altura màxima 
dels vehicles que hi puguin accedir, inferior en 0,50 m. 
a l’altura lliure de pas del local i accés a aquest.

Art. 110. Disposició de les places 11

La disposició de les places d’estacionament, apar-
cament i garatge-aparcament serà tal que s’hi pugui 
accedir a totes directament.

Art. 111. Passadissos i accessos 12

1. Als plànols dels projectes que es presentIn amb 
les sol·licituds de llicència hi figuraran assenyalats 
els emplaçaments i els passadissos d’accés dels 
vehicles, tant als estacionaments com als aparca-
ments i garatges-aparcament.

2. En executar-se els projectes, se senyalitzaran 

8. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 478

9. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 478

10. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 478

11. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 478

12. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 478
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sobre el paviment els emplaçaments i els pas-
sadissos, així com el camí que ha de recórrer 
l’usuari com a vianant per evitar-li el risc d’atro-
pellament.

3. Els accessos que donen a la via pública estaran 
dotats dels senyals de circulació preceptius per a 
advertències de vianants i vehicles.

4. Els aparcaments amb capacitat per a fins a qua-
ranta 40 places hauran de disposar d’accés per 
a vianants des de l’exterior, separat físicament 
de l’accés de vehicles o protegit de manera ade-
quada i amb un ample mínim de 0,90 m. Els que 
tinguin una capacitat de quaranta-una a cent 
places disposaran d’un segon accés, i d’un altre 
accés per cada cent places més.

5. Per facilitar l’accés de minusvàlids als aparca-
ments públics, serà necessari que la planta on 
s’estableixi la reserva de places a què fa esment 
el paràgraf 3 de l’article 104 es doti d’un ascensor 
amb les condicions que determina l’article 161.4 
o bé d’una rampa amb una amplària mínima de 
0,90 m. i dos passamans superposats a cotes 
compreses entre 0,75 i 0,35 m. i 0,95 a 1 m., res-
pectivament. El pendent de les rampes no serà 
superior al 12 per 100 en trams continus de 5 m. 
amb replanells horitzontals d’1,20 m. de longitud 
com a mínim.

Art. 112. Rampes i accessos 13

1. L’amplària mínima dels accessos per a un sol 
sentit de circulació, que donin a carrers de menys 
de 12 m. d’ample, serà de 4 m. En els altres casos 
serà de 3 m.

2. Els accessos per a un sol sentit de circulació po-
dran ser utilitzables alternativament en un o altre 
sentit mitjançant la senyalització adequada.

3. Les rampes tindran l’amplària suficient no inferior 
a 3 m. per al lliure pas dels vehicles; quan des 
d’un extrem de la rampa no sigui visible l’altre, i la 
rampa no permeti la doble circulació, s’haurà de 
disposar d’un sistema de senyalització adequat 
de bloqueig.

4. Les rampes en què els vehicles hagin de circular 
en els dos sentits i el recorregut sigui superior a 30 
m. tindran un ample suficient no inferior a 5 m. per 
al pas simultani de dos vehicles, sempre que la 
planta o plantes servides per aquelles sobrepassin 
la capacitat de 40 places.

5. Els garatges-aparcament amb capacitat per a 
més de 40 places hauran de disposar almenys 
d’un accés per a dos sentits de circulació d’un 
ample no inferior a 5,40 m. o de dos accessos 
per a un sol sentit de 3 m. d’amplària mínima per 

a cada un. Aquesta amplària s’haurà de respectar 
a l’entrada i en el tram corresponent, almenys, als 
primers 4 m. a partir de l’entrada.

6. Els garatges-aparcament amb capacitat per a 
més de 100 places hauran de tenir com a mínim 
dos accessos, que en aquest cas seran abalisats 
de manera que s’hi estableixi el sentit únic de cir-
culació.

Art. 113. Pendent de les rampes 14

Les rampes no sobrepassaran el 20 per 100 en el punt 
de màxim pendent. La seva amplària mínima serà de 
3 m., amb el sobreample necessari a les corbes, i el 
radi de curvatura, mesurat també a l’eix del carril de 
circulació, serà superior a 6 m. En els 4 m. de pro-
funditat immediats als accessos del local, les rampes 
tindran un pendent màxim del 4 per 100 quan hagin 
de ser utilitzades com a sortida al carrer.
 
Art. 114. Aparells muntacotxes
Excepcionalment es podrà autoritzar la instal·lació 
d’aparells muntacotxes per a l’accés al garatge-
aparcament. Quan l’accés es faci exclusivament per 
aquest sistema s’instal·larà un aparell per cada vint 
places o fracció. L’espai d’espera horitzontal tindrà un 
fons mínim de 10 m. i l’ample no serà inferior a 6 m.

Art. 115. Accés i sortida de vianants 15

1. L’accés de vianants al garatge-aparcament públic 
es farà a través de locals o passos destinats única-
ment al servei propi, i separats per murs o tanques 
d’una altura de 0,80 m., com a mínim, de qualsevol 
altre local o dependència aliena. Es permetrà, en 
circumstàncies especials adequades, l’accés per 
muntacàrregues o cintes transportadores, amb 
unes característiques de capacitat i de càrrega útil 
que s’hauran de consignar en rètols col·locats de 
manera que es puguin llegir fàcilment per empleats 
i usuaris. En aquest últim cas, els pisos elevats i so-
terranis corresponents tindran, cada un, dues sor-
tides d’emergència independents per al personal. 
Les caixes dels muntacàrregues hauran de quedar 
aïllades de la resta del local, a excepció de l’accés, 
per murs d’obra o material incombustible.

13. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola a la pàg. 467 i 
pàg. 468

 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 479

14. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 467

 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 479

15. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 479
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2. Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, amb 
un informe previ dels serveis tècnics municipals, 
podran substituir-se les dues sortides d’emer-
gència per una única amb unitat de pas equiva-
lent, en consideració al nombre de places, facilitat 
constructiva i una altra circumstància anàloga.

Art. 116. Prevenció d’incendis i servei de guarda
1. En matèria de prevenció d’incendis caldrà ajus-

tar-se al que disposa la secció 1 d’aquest capítol.
2. Sempre que s’adoptin les mesures necessàries 

d’alarma contra incendis que garanteixin de-
gudament la seguretat del local, l’accés als ga-
ratges públics, de la categoria que siguin, podrà 
romandre tancat des de les vint-i-tres hores de la 
nit fins a les set hores del matí. Durant les hores 
restants serà obligatori el servei permanent de 
guarda que, segons la categoria del garatge i la 
seva superfície, estableixin els ajuntaments en 
l’exercici de la seva potestat d’ordenança.

Art. 117. Ventilació 16

1. El sistema de ventilació estarà projectat i es durà 
a terme amb l’amplitud suficient per impedir l’acu-
mulació de gasos nocius en proporció capaç de 
produir accidents. La superfície de ventilació a 
través de les obertures serà, com a mínim, d’un 5 
per 100 de la de local, quan aquestes es trobin en 
façanes oposades que assegurin l’escombrada 
de l’aire del seu interior. Si totes les obertures es 
troben en la mateixa façana, la superfície de venti-
lació haurà de ser almenys d’un 8 per 100.

2. Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar 
una renovació mínima d’aire de 15 m3/hora per 
m2 de superfície.

3. Totes les plantes del local, a més de l’accés, tin-
dran ventilació directa a l’exterior o a través d’un 
pati de superfície no menor a la que s’indica al 
quadre següent:

Nombre de 

plantes de 

l’edifici

Superfície

Fins a tres
5 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la 

major planta servida

Fins a cinc
7 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la 

major planta servida

Fins a set
9 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la 

major planta servida

De set en
endavant

11 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la 
major planta servida

El costat mínim del pati serà de 2 m.

4. Les obertures de comunicació al pati estaran pro-
tegides amb teuladell de material resistent al foc, 
de 0,30 m. com a mínim de sortint, col·locat entre 
la línia inferior de la llinda i una altura de 0,50 m. 
sobre aquesta. El teuladell es podrà ubicar a l’in-
terior del pati.

Art. 118. Il·luminació 17

El nivell d’il·luminació que haurà de tenir el garatge 
serà, com a mínim, de 15 lux entre la plaça d’aparca-
ment i les zones comunes de circulació de l’edifici, i de 
50 a les entrades.

Art. 119. Lavabos 18

Als garatges públics s’hi instal·larà un lavabo compost 
de vàter i lavabo, com a mínim.

Art. 120. Calefacció
1. La calefacció dels garatges-aparcament, si n’hi 

hagués, haurà de ser de manera que en cap mo-
ment no hi hagi perill d’inflamació de les mescles 
carburants.

2. Els locals on estiguin situades les instal·lacions de 
calefacció hauran d’estar totalment aïllats i eficaç-
ment ventilats.

Capítol IV
Seguretat en la construcció

Secció 1a
Disposicions generals

Art. 121. Condicions de solidesa 19

1. Tota construcció haurà de reunir, amb subjecció a 
les disposicions generals, les condicions de soli-
desa que l’estètica requereixi, sota la responsabi-
litat de la direcció facultativa de l’obra.

2. Això no obstant, l’Ajuntament podrà comprovar en 
tot moment les condicions de solidesa indicades i 
ordenar totes les mesures que estimi convenients 
perquè siguin efectives, sense que, malgrat això, 
representi obligació ni responsabilitat per a ell de 
cap gènere.

16. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 480

17. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 480

18. Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 
Gramenet a la pàg. 480

19. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 464
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3. Els propietaris estan obligats a conservar els edi-
ficis i les construccions en perfecte estat de soli-
desa, a fi que no puguin causar dany a persones 
o béns.

Art. 122. Tanques de precaució
1. El front de la casa o solar on es practiquin obres 

de nova construcció o d’enderrocament es tancarà 
sempre amb una tanca de precaució de 2 m. d’al-
tura com a mínim i de materials que ofereixin segu-
retat i conservació decorosa, com ara rajoles, taules 
o panells prefabricats. La tanca no serà obligatòria 
quan estigui construït en tancament i els treballs 
que s’executin no tinguin incidència en la seguretat 
i el lliure trànsit de la via pública.

2. El màxim espai que es podrà ocupar amb la tanca 
de precaució estarà en proporció amb l’amplària 
de la vorera o del carrer; però en cap cas no 
podrà avançar-se més de 3 m. comptats des de 
la línia de façana, ni sobrepassar els dos terços 
de la vorera, ni deixar espai lliure de vorera inferior 
a 0,80 m.

3. S’adoptarà la mateixa precaució quan l’obra sigui 
de reparació, si el servei tècnic municipal ho es-
tima convenient.

4. En qualsevol altre cas, així com si es fan arrebos-
sades, reparacions o altres operacions anàlogues 
de caràcter circumstancial, s’atallarà al front amb 
una corda, junt amb la qual es mantindrà un ope-
rari per donar els avisos oportuns als vianants.

5. A les voreres de menys d’1,40 m. d’ample es 
permetrà l’establiment de tanques, amb un sor-
tint màxim de 0,60 m. només en casos d’obra de 
nova planta fins a la realització de la coberta de la 
planta baixa, o fins que s’arribi a l’altura mínima as-
senyalada per a les plantes baixes de cada zona; 
i d’obres de reforma que afectin la façana de la 
planta baixa. Durant l’execució de la resta d’obres 
en el primer cas, quan les de reforma no afectin la 
part indicada, o quan es tracti d’addició de pisos, 
la tanca serà substituïda per una protecció volada 
o sobre peus drets. En els casos a què es refereix 
el paràgraf 4 d’aquest article, s’haurà d’acomodar 
l’horari de treball a les exigències de la circulació, 
d’acord amb les instruccions que es rebin de la 
policia municipal.

6. Serà obligatòria la instal·lació de llums de senya-
lització amb intensitat suficient en cada extrem o 
angle sortint de les tanques.

7. La instal·lació de tanques s’entén sempre amb 
caràcter provisional mentre duri l’obra. Per això, 
des del moment que transcorri un mes sense 
que s’iniciïn les obres, o s’interrompin durant 

el mateix termini, s’haurà de suprimir la tanca i 
deixar lliure la vorera al trànsit públic, sense per-
judici d’adoptar les pertinents mesures de pre-
caució.

8. Es col·locaran lones o xarxes de protecció de la 
via pública entre els forjats de plantes mentre s’hi 
realitzin aquests treballs que comportin perill per 
als vianants, o es realitzarà una protecció ade-
quada a la vorera.

9. En casos especials, que el servei tècnic municipal 
consideri indispensable podran adoptar-se me-
sures de caràcter extraordinari.

Art. 123. Precaucions durant l’execució de les 
obres

1. Mentre duri l’edificació o la reparació d’una casa 
que oferís perill o dificultat al trànsit pels carrers, 
s’atallarà als voltants de l’obra de la manera que 
determini l’autoritat municipal per a cada cas.

2. Els materials es col·locaran i prepararan dins de 
l’obra, i quan no sigui possible, la col·locació i pre-
paració es farà en el punt o espai que l’autoritat 
municipal designi.

3. Les bastides, els estampidors i la resta d’elements 
auxiliars de la construcció es muntaran, s’instal·-
laran i es desfaran segons les instruccions de la 
direcció facultativa de l’obra.

4. Les bastides seran com a mínim de 0,75 m. 
d’ample i les taules i maromes que s’usin per a la 
seva formació tindran la resistència corresponent 
al servei que han de prestar. A més, la part exte-
rior de les bastides haurà de cobrir-se en direcció 
vertical fins a l’altura d’1 m. de manera que s’eviti 
tot perill per als operaris, així com la caiguda dels 
materials, sense perjudici de complir, a més, la re-
glamentació de seguretat del treball.

5. L’apuntalament d’edificis s’efectuarà sempre sota 
la direcció facultativa.

Art. 124. Aparells elevadors
1. Els aparells elevadors de materials no podran si-

tuar-se a la via pública, i sí només a l’interior de 
la casa o solar o dins de la tanca de precaució, 
excepte en casos especials i amb l’autorització 
pertinent.

2. La instal·lació d’aparells elevadors s’ajustarà al 
que preveuen les disposicions generals regula-
dores de la matèria. La construcció, la instal·lació 
i el manteniment dels aparells elevadors d’ús tem-
poral i mixt per a materials i personal d’obra serà 
regulat pel reglament aprovat per l’Ordre Ministe-
rial de 23 de maig de 1977.

3. La maquinària i les instal·lacions auxiliars i els seus 
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elements, utilitzables a les obres de construcció, 
hauran de ser objecte d’autorització municipal per 
al seu funcionament, amb caràcter provisional.

Art. 125. Grues‑torre 20

1. La instal·lació i l’ús de grues-torre en la cons-
trucció, en allò que afecta la competència muni-
cipal, estarà subjecta a les condicions següents:

 1. La grua per muntar i tots els seus elements 
s’hauran de trobar en perfecte estat de conser-
vació.

 2. La grua s’instal·larà en perfectes condicions de 
funcionament i seguretat.

 3. La utilització de la grua s’haurà de fer dins de 
les càrregues màximes, en les seves posicions 
més desfavorables, que puguin ser transportades 
en els diversos supòsits d’ús.

 4. Es cobriran amb pòlissa d’assegurança, de res-
ponsabilitat civil il·limitada, els danys de qualsevol 
gènere que pugui produir el funcionament de la 
grua i la seva estada a l’obra.

 5. La col·locació dels elements que transporti la 
grua es durà a terme de la manera que ofereixi la 
màxima seguretat, a judici del tècnic responsable 
del seu funcionament.

2. Com a norma general, el carro del qual penja el 
ganxo de la grua no podrà sobrepassar l’espai 
acotat pels límits del solar i la tanca de precaució 
de l’obra. Malgrat això, en casos degudament 
justificats, podrà admetre’s que se sobrepassi el 
límit frontal de la tanca sempre que, per part del 
facultatiu directe de l’obra, es proposi una solució 
complementària o substitutiva de la tanca esmen-
tada que garanteixi la seguretat de la utilització de 
la via pública.

3. Si per les dimensions del solar l’àrea de funcio-
nament del braç hagués de sobrepassar l’espai 
acotat pels límits del solar i la tanca d’obra, 
aquesta circumstància s’haurà de fer constar ex-
pressament, així com el compromís d’adoptar les 
màximes prevencions per evitar contactes amb 
línies de conducció elèctrica. Tanmateix, en els 
supòsits excepcionals d‘aquest paràgraf i de l’an-
terior, l’atorgament o la denegació de la llicència 
serà facultat discrecional de l’Ajuntament.

Art. 126. Parallamps
Sempre que un edifici es proveeixi de parallamps 
aquest es col·locarà en les degudes condicions per 
aconseguir la perfecta conducció, amb subjecció al 
que preveu la disposició general reguladora d’aquesta 
mena d’instal·lacions.

Art. 127. Línies d’alta tensió
A les zones afectades pel pas de línies d’alta tensió 
no es permetrà cap construcció fins que no s’hagi 
desviat el pas de la línia de manera reglamentària. A 
aquest efecte l’Ajuntament sol·licitarà l’informe dels 
serveis competents de l’Administració de l’Estat amb 
relació al pas d’aquestes línies i superfície de terrenys 
que afecten.

Art. 128. Obres que afecten l’estructura
1. Quan es projectin obres d’ampliació o de reforma 

d’un edifici, que n’afectin l’estructura, s’hauran 
d’aportar amb la sol·licitud de llicència els docu-
ments complementaris següents:

 a. estudi de càrregues en l’estructura existents 
abans de l’ampliació o reforma projectada

 b. estudi de càrregues resultants de l’ampliació o 
reforma

 c. memòria descriptiva dels apuntalaments que 
s’hagin de verificar en l’execució de les obres amb 
expressió dels seus respectius càlculs i programa 
de coordinació dels treballs

 d. manifestació de si l’edifici que es pretén re-
formar o ampliar està o no ocupat, amb indicació, 
si és el cas, del nom i cognoms dels ocupants.

2. En el supòsit que estigui ocupat l’edifici objecte de 
l’ampliació o de la reforma, el promotor de l’obra 
haurà de notificar fefaentment l’existència del pro-
jecte a tots els ocupants, amb expressió del lloc 
o oficina on, durant un termini no inferior a quinze 
dies, estaran de manifest el projecte dels docu-
ments relacionats al paràgraf anterior, així com 
amb la indicació de la persona, identificada amb 
nom i cognoms, autoritzada per a l’exhibició de 
la documentació. Els ocupants podran examinar 
per si mateixos, o mitjançant una persona dele-
gada per ells, el projecte i els documents esmen-
tats i formular en el termini indicat, ampliat amb 
deu dies més, les observacions de caràcter tècnic 
que estimin pertinents. Les observacions s’hauran 
de presentar per escrit en exemplar duplicat a la 
persona autoritzada per a l’exhibició del projecte, 
qui tornarà signat un dels exemplars a l’interessat 
com a justificant de la presentació.

3. El peticionari de llicència haurà d’acreditar amb la 
seva sol·licitud haver practicat de forma fefaent la 
notificació del projecte als ocupants, i manifestar, 
sota la seva responsabilitat, si s’han formulat o 
no observacions. En cas afirmatiu adjuntarà l’es-
crit o escrits que s’haguessin formulat. Si les ob-

20. Veure modificació per al Municipi de Badalona a la pàg. 463
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servacions s’haguessin acceptat íntegrament, ho 
farà constar expressament i el servei tècnic mu-
nicipal comprovarà l’adequació del projecte a les 
observacions. Si no s’haguessin acceptat plena-
ment, l’Ajuntament designarà un tècnic superior 
especialitzat en càlcul de resistències perquè 
emeti dictamen a costa del sol·licitant, tant sobre 
el projecte com sobre les observacions formu-
lades. Un cop complertes les prevencions an-
teriors, continuarà la tramitació de l’expedient 
sense que la concessió de llicència impliqui cap 
responsabilitat per a l’Ajuntament autoritzant ni la 
seva obtenció pugui ser invocada pels particulars 
per excloure o disminuir la responsabilitat civil o 
penal en què incorrin en l’exercici de les activitats 
corresponents.

Art. 129. Tècnic titulat
1. Amb independència de la direcció facultativa de 

l’obra, al capdavant d’aquestes hi haurà d’haver 
un tècnic titulat que tingui cura de la correcta exe-
cució dels treballs, d’acord amb els documents 
presentats i les ordres emanades de la direcció 
facultativa, en els casos següents:

 a. moviment de terres (buidat, excavacions, re-
baix, terraplenament i cales d’exploració)

 b. obres de nova planta, pel que fa als treballs re-
lacionats al punt anterior

 c. obres de reforma i ampliació que afectin l’es-
tructura de l’edifici i treballs de recalçat

 d. enderrocaments i demolicions.
2. El tècnic indicat, mentre durin els treballs d’enderro-

caments, excavacions, terraplenaments, desmunt 
o rebaixos de terra, o els d’ampliació i reforma que 
afectin l’estructura de l’edifici, haurà de prestar-los 
la necessària dedicació, i mantindrà la seva pre-
sència a l’obra amb la màxima permanència que 
necessiti la seguretat i correcta execució de l’obra, 
i en tot cas en el moment de procedir a demolicions 
d’elements estructurals i/o resistents en els treballs 
d’enderrocaments, i mentre estigui en funciona-
ment la maquinària idònia per dur a terme els en-
derrocaments, excavacions, desmunts, rebaixos, 
rases, galeries i semblants, excepte quan, un cop 
replegades terres, enderrocs o altres materials per 
transportar-los, la maquinària estigui en funció de 
traginada.

Art. 130. Responsabilitat del constructor
El constructor de l’obra és responsable de qualsevol 
dany que ocorri per omissió de les prescripcions que 
són objecte dels articles que precedeixen o per haver 
desatès els consells de la prudència en aquest punt.

Secció 2a
Edificis ruïnosos i enderrocaments

Art. 131. Declaració de ruïna i acord de demolició
La declaració de l’estat ruïnós i l’acord de demolició 
total o parcial de les construccions així com les dispo-
sicions que es dictin sobre habitabilitat dels immobles 
i el desallotjament per part dels seus ocupants, s’ajus-
taran al que disposen l’article 183 de la Llei del sòl i els 
següents articles d’aquestes ordenances.

Art. 132. Expedient
1. La declaració de ruïna es farà sempre previ ex-

pedient contradictori, que s’iniciarà a instància 
del propietari de l’immoble o dels seus ocupants, 
d’ofici o en virtut de denúncia.

2. Els serveis tècnics i la policia municipal estan 
especialment obligats a donar part de qualsevol 
construcció que estimin ruïnosa.

Art. 133. Procediment general
Les sol·licituds de declaració d’edifici ruïnós per part 
del propietari es resoldran d’acord amb el procedi-
ment següent:
1. Es presentaran al Registre general de l’Ajunta-

ment, i indicaran el nom dels inquilins i arrenda-
taris, així com el dels amos de les finques conti-
gües per paret mitgera. Amb la instància es podrà 
acompanyar un dictamen subscrit per un arqui-
tecte, que en cap cas no podrà ser un funcionari 
de l’Ajuntament respectiu.

2. El tinent d’alcalde, director o delegat de serveis, 
instructor de l’expedient, designarà un funcio-
nari, si és possible lletrat, per actuar de secretari 
d’aquest; i en la primera provisió que dicti se ci-
tarà de compareixença el propietari de la finca, 
els inquilins, els arrendataris i la resta de possi-
bles interessats, amb cinc dies d’antelació i en el 
termini màxim de quinze a partir d’aquell en què 
hagi tingut entrada la instància al Registre general 
de Secretaria; i interessarà, en el mateix termini, la 
designació del facultatiu municipal que haurà d’in-
formar en l’expedient.

3. En l’acta de compareixença es consignaran totes 
les manifestacions que creguin convenient fer els 
interessats i puguin ser d’interès per determinar o 
no la ruïna, i si ho desitja el propietari podrà ser oït 
igualment el facultatiu autor del dictamen acom-
panyat, si és el cas, amb la sol·licitud.

4. En els deu dies següents a la compareixença i 
prèvia citació dels interessats perquè concorrin 
per si mateixos o assistits d’un tècnic, tindrà lloc 
la inspecció de la finca per part de l’arquitecte 
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municipal, que farà aquest tràmit sigui quin sigui 
el nombre d’assistents a l’acte. Del reconeixe-
ment aixecarà acta el secretari de les actuacions, 
signada pels assistents, que podran fer les ob-
servacions que creguin oportunes. Els interes-
sats podran presentar també, en el termini de 
deu dies, els dictàmens tècnics que considerin 
pertinents.

5. L’arquitecte municipal n’emetrà el dictamen en el 
termini de deu dies més. Aquest dictamen con-
tindrà els elements tècnics i serà prou comprensiu 
per fundar l’acord final. En casos excepcionals, si 
l’instructor ho estima convenient, podrà acordar 
que s’ampliï el dictamen o que siguin dos els ar-
quitectes informadors.

6. Un cop conclòs l’expedient, l’instructor propo-
sarà a l’Alcaldia la resolució que estimi procedent 
amb referència a la declaració de ruïna o a l’ordre 
d’execució de les obres de reparació de l’edifici 
per mantenir-lo en condicions de seguretat, salu-
britat i ornament públics.

Art. 134. Procediment en altres supòsits
El procediment regulat a l’article anterior se seguirà 
també en els expedients que s’iniciïn a instància dels 
ocupants, d’ofici o en virtut de denúncia particular, en 
allò que sigui d’aplicació.

Art. 135. Ruïna imminent i desperfectes 
reparables

1. Si la construcció es trobés en tal estat que per-
metés determinar de manera anticipada i fona-
mental una qualificació de ruïna imminent, amb 
risc greu per als seus ocupants, se’ls advertirà de 
tal circumstància en la seva primera comparei-
xença davant l’instructor de l’expedient, així com 
de la necessitat de desallotjament immediat i del 
risc consegüent; tot això sense perjudici de les 
mesures cautelars que podrà adoptar i aplicar 
immediatament l’Ajuntament en garantia de l’in-
terès públic.

2. Quan de l’expedient no en resultin prou fona-
ments per a la declaració de finca ruïnosa i sí 
només desperfectes susceptibles de reparació 
normal, que afectin a més les condicions d’ha-
bitabilitat de l’immoble, l’Alcaldia, en resoldre 
l’expedient, imposarà al propietari l’obligació 
d’executar aquestes obres en un termini deter-
minat. Si el propietari no complís aquesta obli-
gació, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució 
subsidiària, d’acord amb el que preveuen els 
articles 104 i 106 de la Llei de procediment ad-
ministratiu.

Art. 136. Apuntalament de l’edifici
L’autoritat municipal ordenarà l’apuntalament de l’edi-
fici que s’hagi d’enderrocar o reparar, sempre que ho 
jutgi oportú. En casos d’urgència, podrà ordenar-ho 
directament el servei tècnic municipal.

Art. 137. Enderrocament d’edificis
1. La llicència per a la demolició de construccions 

determinarà, si és el cas, l’abast de l’obligació 
d’aixecar tanques de precaució. Es donarà previ 
coneixement de l’inici dels treballs d’enderroca-
ment a l’autoritat municipal.

2. Abans de procedir-se a l’enderrocament de l’edi-
fici, especialment si és ruïnós i les finques con-
tigües no tenen un perfecte estat de solidesa, 
es col·locaran apuntalaments i estampidors per 
evitar que pateixin els edificis contigus. La des-
pesa corresponent anirà a càrrec del propietari de 
la casa que s’hagi d’enderrocar.

3. Per a la col·locació dels apuntalaments i es-
tampidors esmentats es posarà d’acord el fa-
cultatiu triat pel propietari que vulgui verificar 
l’enderrocament amb el que nomenin els seus 
veïns, i, en cas de discòrdia, els interessats en 
nomenaran un tercer; però si el propietari o pro-
pietaris no fessin el nomenament del seu perit 
en el termini que l’Ajuntament els hagués con-
cedit, un arquitecte municipal actuarà en repre-
sentació seva.

Art. 138. Runes
Les runes no es llançaran des de dalt, sinó que, a 
aquest efecte, es farà ús de tremuges o d’aparells 
de descens. En tot cas s’adoptaran precaucions per 
evitar que es faci pols i es regaran les runes quan sigui 
necessari.

Capítol V
Règim de serveis

Secció 1a
Terrenys no edificables de propietat 
privada

Art. 139. Règim aplicable
El règim dels terrenys de propietat particular, no edi-
ficables, destinats a espais lliures per al servei d’un 
o de diversos edificis independents, en els sectors 
d’ordenació d’edificació aïllada, edificació segons la 
volumetria o ordenació tridimensional, es regirà pel 
que disposa aquesta secció.
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Art. 140. Titularitat
1. La propietat dels terrenys a què es refereix 

aquesta secció es considerarà part integrant de 
les parcel·les edificables incloses a l’illa o sector, 
de manera que les dues propietats resulten in-
separables. En cas que l’ajuntament respectiu 
estimés que els terrenys són susceptibles de 
divisió podrà autoritzar, a través de la llicència 
de parcel·lació corresponent, que s’assignen a 
cada una d’aquelles en la proporció adequada.

2. Si els terrenys no edificables afectessin diverses 
parcel·les, segons el que s’ha indicat al paràgraf 
anterior, quedarà establerta una comunitat obli-
gatòria sobre la superfície de totes elles atribuint 
a cada propietari de les finques sobre les quals 
s’adscriuen una quota indivisa sobre la nova 
finca comuna proporcional al respectiu volum 
edificable, amb les compensacions econòmi-
ques que siguin pertinents.

3. Els terrenys no edificables podran subjectar-se, 
totalment o parcialment, a servitud de pas, vistes, 
estacionament o altres, segons la seva natura-
lesa i utilitat, per al servei de sector, polígon, illa 
o unitat d’actuació, prèvies les indemnitzacions 
corresponents.

Art. 141. Tanques
Els espais lliures de propietat particular podran en-
cerclar-se amb tanca en tot el perímetre que limiti 
amb la via pública, i als seus accessos s’indicarà de 
manera visible el caràcter particular de la propietat. 
La part opaca de la tanca no podrà tenir una altura 
superior a 1 m.

Art. 142. Instal·lacions
1. Els propietaris tindran l’obligació de dotar els 

terrenys no edificables de les necessàries 
instal·lacions de pavimentació, clavegueram, il-
luminació, reg i vegetació, i d’executar, també a 
càrrec seu, les obres de conservació i manteni-
ment necessàries.

2. Llevat de pacte en contra, la distribució de les 
despeses entre els propietaris afectats serà pro-
porcional a la superfície edificable que corres-
pongui a la propietat de cada u.

Art. 143. Sancions i execució forçosa
1. En l’exercici de la funció de policia urbana, l’Al-

caldia respectiva podrà sancionar amb multa, 
en la quantia màxima autoritzada per la llei, la in-
fracció del que disposa aquesta secció, i requerir 
als propietaris afectats perquè, en el termini que 
s’assenyali a aquest efecte, estableixin o reparin 

les instal·lacions dels espais lliures, quan existís 
pertorbació o perill de pertorbació greu de la 
tranquil·litat, seguretat, salubritat o moralitat ciu-
tadana, a fi de restablir-les o conservar-les.

2. En cas d’incompliment del que hagi ordenat l’Al-
caldia, la corporació municipal respectiva podrà 
acordar l’execució forçosa de les obres necessà-
ries, a compte i risc dels interessats, i exigir per 
anticipat i, si és el cas per la via de constrenyi-
ment, l’import de les obres.

Secció 2a
Instal·lacions per a la recollida 
d’escombraries

Art. 144. Característiques i condicions de les 
instal·lacions

1. Les característiques i condicions que han de re-
unir les dependències i instal·lacions dels edificis 
destinats a la conducció i acumulació d’escom-
braries, per facilitar-ne la recollida per part dels 
serveis municipals, són les que regula aquesta 
secció.

2. El que disposen aquestes ordenances metropoli-
tanes s’entén sense perjudici del que estableixin 
els ajuntaments en l’exercici de la seva compe-
tència sobre la matèria, amb relació al servei mu-
nicipal de recollida d’escombraries.

3. En allò que no preveuen aquestes ordenances i 
que no resulti regulat a les disposicions municipals 
a les quals es refereix el paràgraf anterior, regirà 
per determinar les dimensions de la cambra d’es-
combraries el càlcul de cubells col·lectius (de cent 
deu litres de capacitat) necessaris en un edifici 
que es fa a la següent taula 1: (Veure	Taula	14)

Art. 145. Dependències per a allotjament de 
cubells

1. Quan el sistema establert per a la recollida d’ es-
combraries per l’ajuntament respectiu sigui el de 
cubells, per allotjar-los als edificis es podrà triar 
alguna de les següents classes de dependèn-
cies:

 a. departaments, consistents en cambres o ha-
bitacions de dimensions suficients per allotjar 
els cubells necessaris, permetre’n el maneig pel 
personal encarregat de la recollida, amb facilitat i 
sense perill, i fer possible que els usuaris de l’im-
moble puguin abocar-hi les escombraries

 b. armaris, per a la simple guarda dels cubells, 
disposats de tal manera que facin possible que 
les operacions es realitzen des de l’exterior dels 
armaris.
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2. Podran establir-se, així mateix, conductes d’ús 
col·lectiu per a l’abocament de les escombraries 
als cubells, o les instal·lacions d’incineració.

3. El propietari de l’immoble proposarà i l’admi-
nistració municipal competent determinarà, en 
cada cas, el sistema que caldrà utilitzar, tenint en 
compte:

 a. la salubritat i comoditat dels habitants de l’im-
moble

 b. la facilitat de recollida de les escombraries per 
part del personal encarregat del servei

 c. les exigències de l’estètica del lloc, carrer, plaça 
o paisatge.

Art. 146. Termini per a la realització 
d’instal·lacions

1. Les instal·lacions de les dependències a les quals 
es refereix el paràgraf 1 de l’article anterior serà 
obligatòria per a les construccions de nova planta.

2. Amb referència als edificis ja construïts o la lli-
cència de construcció dels quals hagi estat 
sol·licitada amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquestes ordenances, les instal·lacions hauran 
de realitzar-se en el termini que fixin els ajunta-
ments respectius.

Art. 147. Condicions dels departaments i armaris
1. Tant els departaments com els armaris, quan se 

situïn a l’interior dels edificis, hauran de reunir les 
condicions següents:

 a. quedar a menys de 15 m. de recorregut de la 
porta d’accés a l’edifici.

 b. tenir l’accés fàcil i ben il·luminat fins i tot de nit 
i sense obstacles que dificultin el pas dels carre-
tons de transport dels cubells o dels mateixos cu-
bells quan estiguin proveïts de rodes

 c. dotar les portes i passadissos, com a mínim, d’1 
m. d’ample per 1,90 m. d’alt.

2. El camí d’accés des de la via pública fins als de-
partaments o armaris es dotarà de paviment an-
tilliscant i de suficient duresa perquè no el danyin 
els cops i esforços de rodament al qual pugui estar 
sotmès en la manipulació dels cubells.

3. Quan en el camí d’accés s’hagin de superar des-
nivells, es disposaran elevadors mecànics per als 
cubells, o rampes de pendent inferior al 18 per 100 
per als cubells de fins a vuitanta litres de capacitat, 
o al 12 per 100 per als de capacitat superior a la in-
dicada. L’amplària de les rampes no podrà ser in-
ferior a 1 m. per als cubells de fins a cent deu litres 
i a 1,20 m. per als de superior capacitat. Aquests 
amples s’augmentaran com sigui necessari en el 
cas que les rampes canviïn de direcció.

4. Quan s’instal·lin elevadors, el propietari designarà 
l’encarregat de col·locar els cubells sobre la plata-
forma de l’elevador en el moment de la recollida o, 
en qualsevol altre cas, haurà de disposar un accés 
directe des de la via pública a fi que tal operació 
pugui ser realitzada pel personal del servei de re-
collida.

5. Els departaments i armaris s’instal·laran en un lloc 
o de tal manera que la seva temperatura ambient 
no resulti afectada per les instal·lacions de cale-
facció de l’edifici.

Art. 148. Característiques dels departaments
1. Els departaments per guardar-hi cubells es cons-

truiran d’acord amb les característiques següents:
 a. les parets i sostres, portes i elements protectors 

dels orificis de ventilació hauran de ser resistents al 
foc i amb paraments interiors llisos, impermeables, 
anticorrosius i de fàcil neteja

Taula 1 Superfície total dels habitatges del mateix tipus en m2

S
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 m

2

50 1.140 1.710 2.280 2.860 3.430 4.000 4.570 5.140 5.720

51-70 1.510 2.270 3.030 3.790 4.550 5.310 6.070 6.830 7.590

71-90 1.850 2.780 3.700 4.630 5.560 6.490 7.410 8.340 9.270

91-110 2.150 3.230 4.310 5.390 6.470 7.550 8.630 9.710 10.790

111-130 2.430 3.650 4.870 6.090 7.300 8.520 9.750 10.960 12.180

131-150 2.680 4.030 5.370 6.710 8.050 9.400 10.740 12.080 13.430

151-170 2.910 4.370 5.830 7.290 8.750 10.200 11.660 13.120 14.580

171-190 3.130 4.700 6.270 7.830 9.400 10.970 12.540 14.100 15.670

191-210 3.230 4.850 6.460 8.080 9.700 11.320 12.930 14.550 16.170

Nombre de cubells 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taula 14
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 b. per facilitar-ne la neteja se’ls dotarà de la cor-
responent instal·lació d’aigua i desguàs antimú-
rids; aquest últim es col·locarà de manera que no 
pugui ser obstruït pels cubells, els quals a aquest 
fi, i si no van proveïts de rodes, es col·locaran ele-
vats respecte al sòl mitjançant suports especials o 
bé penjats de les parets

 c. se’ls dotarà d’orificis de ventilació inferior i su-
perior suficients per evitar la producció de males 
olors, protegits contra l’entrada d’insectes i rose-
gadors, i en comunicació directa amb l’exterior

 d. les parts metàl·liques es protegiran contra l’oxi-
dació

 e. la instal·lació elèctrica en aquests locals s’ajus-
tarà a les normes complementàries del reglament 
electrònic de baixa tensió per a locals humits.

2. Els departaments es construiran de manera que 
permetin albergar-hi i manejar còmodament el 
nombre de cubells previst com a necessari a l’edi-
fici o edificis per als quals es projecten.

Art. 149. Situació dels departaments
1. Els departaments per guardar-hi cubells hauran 

de situar-se a l’interior de les finques i d’acord 
amb les possibilitats d’edificació regulades per a 
cada zona.

2. Quan el departaments es projectin per servir 
edificis aïllats, es permetrà situar-los ocupant el 
subsòl dels espais lliures destinats a jardí sempre 
que aquesta situació no exigeixi instal·lacions 
fixes per damunt del nivell dels espais esmen-
tats, llevat que aquestes siguin assimilables als 
armaris per complir les condicions de grandària 
i situació que es fixen per a aquests últims en 
aquestes ordenances.

3. Tanmateix, si per circumstàncies especials que 
poguessin concórrer en ordenacions d’edificis 
aïllats o en edificis aïllats a construir en parcel·les 
de gran extensió, fossin necessàries condicions 
diferents de les establertes en aquest article, 
l’Ajuntament podrà acordar-les, amb un informe 
previ dels serveis tècnics municipals.

4. Com a norma general no es permetrà l’ocupació 
del subsòl de la via pública amb construccions i 
instal·lacions objecte d’aquesta secció. No obs-
tant això, quan ho aconsellin circumstàncies es-
pecials, l’Ajuntament podrà autoritzar-la, sempre 
que tal ocupació no exigeixi instal·lacions fixes 
per damunt de la rasant de la vorera.

Art. 150. Abocament mitjançant conductes d’ús 
col·lectiu

1. Si l’abocament d’escombraries als cubells 

s’efectua mitjançant conductes d’ús col·lectiu, 
els departaments, a més de complir amb les 
condicions assenyalades a l’article anterior, 
hauran de subjectar-se a les següents:

 a. se’ls proveirà d’instal·lació automàtica contra 
incendis, en especial tocant a la boca terminal 
inferior del conducte d’abocament i sobre els cu-
bells susceptibles de contenir escombraries

 b. la boca terminal inferior del conducte d’abo-
cament haurà d’anar proveïda d’una comporta 
metàl·lica contra incendis, prou resistent per 
contenir les escombraries que es llancin pel con-
ducte quan aquella estigui tancada per procedir 
al canvi de cubell

 c. se’ls dotarà d’orificis de ventilació inferior i su-
perior suficients per evitar la producció de males 
olors, protegits contra l’entrada d’insectes i ro-
segadors, i en comunicació directa amb l’exte-
rior, i a l’orifici superior s’hi adaptarà una xeme-
neia de ventilació a l’exterior, d’altura superior 
a la del conducte d’abocament col·lectiu i que 
sobresurti a la coberta de l’edifici

 d. quan la cambra que contingui el terminal del 
conducte de l’abocament col·lectiu sigui diferent 
de la destinada a guardar-hi els cubells, cada 
una d’elles disposarà de ventilació totalment in-
dependent, de la manera establerta en aquestes 
ordenances, amb instal·lació de tir forçat, si fos 
necessari.

2. Les escombraries abocades a través dels con-
ductes corresponents hauran d’anar a parar pre-
cisament als dipòsits o cubells destinats a la seva 
acumulació i no es permetrà que s’aboquin direc-
tament a terra perquè després siguin retirades.

Art. 151. Característiques dels conductes d’ús 
col·lectiu

1. Els conductes d’ús col·lectiu, als quals no es po-
dran abocar líquids per cap concepte, s’ajustaran 
a les característiques següents:

 a. hauran d’estar en depressió
 b. es construiran amb materials resistents al foc i 

aïllants del so, amb paraments interiors llisos, re-
sistents, impermeables, anticorrosius i de neteja 
fàcil i el seu traçat serà vertical o amb canvis de 
direcció sempre que no hi hagi pendents inferiors 
a seixanta graus

 c. seran de secció recta inferior constant, en la 
qual es pugui inscriure un cercle de 0,50 m. de 
diàmetre, i amb acords corbs de radi no inferior a 
0,03 m. entre els seus paraments interiors

 d. aniran proveïts de les instal·lacions de neteja i 
contra incendis necessàries
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 e. si a la part inferior es disposa una superfície de 
rebot de les escombraries, aquesta es construirà 
de manera adequada per eliminar al màxim els so-
rolls i per evitar que hi donin els líquids que puguin 
desprendre’s i a més, amb el pendent necessari 
perquè, per gravetat, tots els productes abocats 
vagin a parar als cubells o dipòsits.

2. Les comportes d’abocaments situades a les di-
verses plantes hauran de:

 a. ser de materials resistents al foc, de neteja fàcil 
i de tancament silenciós i estanc per a les olors i 
els corrents d’aire, encara que estiguin obertes per 
procedir a l’abocament

 b. construir-se de forma i dimensions tals que 
impossibilitin el pas d’objectes que, per la mida, 
poguessin obstruir el conducte col·lectiu; amb 
aquest fi la dimensió més gran de la comporta 
haurà de ser inferior al diàmetre del cercle que 
es pot inscriure en la secció recta del conducte 
d’abocament

 c. situar-se en llocs fàcilment accessibles, prefe-
rentment fora dels habitatges i amb suficient espai 
de maniobra.

Art. 152. Situació dels armaris
1. Els armaris per guardar-hi cubells podran situar-se, 

sempre que compleixin les condicions establertes 
en aquestes ordenances:

 a. als espais edificables regulats per a cada zona
 b. als espais lliures o destinats a jardí, sempre que:
 1.	Es projectin formant part o conjunt amb els ele-

ments de tancament i ordenació d’aquells.
 2.	La seva altura no sobrepassi en més d’1,25 m. 

la cota mitjana de la porció d’espai lliure en què es 
recolzi cada un d’ells.

 3.	Davant de cada armari i a un nivell igual o inferior 
en menys de 0,05 m. al del llindar de la seva porta, 
es disposin unes superfícies horitzontals o amb un 
màxim d’inclinació del 3 per 100, les mides de les 
quals permetin el gir de les portes i facilitin la col-
locació dels cubells als carretons usats per trans-
portar-los.

2. Malgrat el que disposa el número anterior i a fi 
de fer viables altres possibles solucions que, a la 
vegada d’aconseguir una fàcil i higiènica recollida 
de les escombraries domiciliàries, siguin estètica-
ment desitjables, els ajuntaments, amb un informe 
previ dels seus serveis tècnics, podran atorgar la 
llicència en condicions diferents de les regulades 
en aquest article.

Art. 153. Condicions dels armaris
1. Els armaris per guardar-hi cubells reuniran les con-

dicions determinades per les característiques, la 
capacitat i les dimensions dels recipients utilitzats 
als termes municipals respectius i, en tot cas, les 
següents:

 a.	per facilitar la neteja dels armaris i el fàcil maneig 
dels cubells, el terra tindrà un lleuger pendent cap 
a l’exterior, i el marc de les portes no sobresortirà 
del nivell superior del terra ni de l’inferior del sostre

 b.	els cubells hauran de poder ser suspesos de les 
portes si bé podrà admetre’s qualsevol altra dis-
posició que, a la vegada que els mantingui elevats 
respecte al terra de l’armari, permeti la seva fàcil 
manipulació i extracció.

2. Les dimensions dels armaris seran, com a mínim, 
les que assenyali cada ajuntament segons els 
tipus de cubells.

3. Quan els armaris, a més de la porta o portes que 
haurà d’utilitzar el servei de recollida d’escombra-
ries, en tinguin una altra per facilitar-ne l’aboca-
ment dins dels cubells, hauran de disposar-se de 
manera que permetin aixecar la tapa del cubell 
sense haver de treure’l fora de l’armari.

4. El nombre d’armaris serà suficient per allotjar-hi els 
cubells que siguin necessaris a l’edifici o edificis per 
als quals es projectin, en el supòsit que aquests es-
tiguin edificats amb el volum màxim que en cada 
cas permetin les ordenances municipals.

Art. 154. Incineració d’escombraries 
1. En els projectes tècnics d’instal·lació d’incine-

ració d’escombraries, que s’acompanyin amb el 
de construcció d’un edifici, s’hauran de tenir en 
compte les normes següents:

 a. la cambra on hi hagi la instal·lació haurà de tenir 
parets i sostres resistents a foc, així com portes 
contra incendis que obrin cap enfora

 b. haurà de dotar-se d’una ventilació eficaç que, 
com a mínim, consisteixi en oberures inferiors en 
comunicació directa amb l’exterior, i xemeneia 
d’aireig pròpia

 c. cada instal·lació haurà d’estar proveïda d’una 
xemeneia de fums pròpia, que haurà d’estar 
construïda amb materials especialment resistents 
a altes temperatures, i dotada de dispositius es-
pecials per evitar que en surtin fums pudents o 
molestos i de cendres o partícules totalment o 
parcialment sense cremar.

2. Quan les instal·lacions d’incineració es projectin 
en connexió amb tubs o conductes d’abocament 
col·lectiu d’escombraries , aquests hauran d’anar 
proveïts de dispositius especials que hi impedeixin 
l’entrada de foc o fums.

3. Per a la instal·lació d’aparells incineradors d’es-
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combraries hauran d’aportar un certificat oficial 
que acrediti que el seu funcionament s’ajustarà 
a les condicions tècniques següents, fixades pel 
Decret 833/1975, de 6 de febrer:

Nivells d’emissió mg/m3 N(1)

Instal-
lacions 

existents

Instal-
lacions 
noves

Previsió 
1980

Emissió de partícules sòlides

Capacitat (a) (b) (a) (b) (a) (b)

Fins a una
Tm/h de residus

800 450 700 350 500 250

(a) Zona higiènicament acceptable.
(b) Zona d’atmosfera contaminada.
(1) Amb un excés d’aire corregit per correspondre a 
un contingut de CO2 del 10 per 100.
 L’opacitat dels fums no excedirà del 20 per 100, 

el que equival a no sobrepassar el valor número 
1 de l’escala de Ringelmann. Aquest índex podrà 
arribar a valors no superiors a dos (10 per 100 de 
capacitat) de l’escala de Ringelmann en períodes 
de tres minuts cada hora.

4. Les instal·lacions per a la recollida de residus de 
la incineració es regiran, en allò que sigui d’apli-
cació, pels preceptes d’aquesta secció relatius a 
escombraries i, si és el cas, per les ordenances 
que aprovi la Corporació Metropolitana sobre pro-
tecció de l’ambient atmosfèric.

5. Prèviament al funcionament dels incineradors 
d’escombraries s’haurà d’acreditar, mitjançant un 
certificat oficial, que el funcionament s’ajusta al 
que disposa el Decret 833/1975 de 6 de febrer.

Secció 3a
Aparells elevadors

Art. 155. Règim aplicable
La instal·lació d’ascensors, muntacàrregues, escales 
mecàniques i la resta d’aparells elevadors es regirà 
pel que disposa aquesta secció, sense perjudici del 
compliment de la corresponent reglamentació tècnica 
estatal.

Art. 156. Llicència municipal
1. La instal·lació d’aparells elevadors requerirà una 

llicència municipal prèvia.
2. En la memòria i els plànols que acompanyen la 

petició es farà constar, a més de les dades tècni-
ques de la instal·lació, l’ús al qual es destina l’apa-

rell elevador, el nombre de plantes i habitatges que 
haurà d’atendre, la superfície útil de la cabina o 
l’ample de l’escala mecànica i la velocitat d’ele-
vació.

3. L’atorgament de llicència municipal s’entendrà 
sense efecte fins que el peticionari no acrediti, a 
través de l’autorització corresponent expedida per 
l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat, 
que les instal·lacions d’ascensors i muntacàrre-
gues reuneixen les normes de seguretat especi-
ficades a la reglamentació estatal.

Art. 157. Situació
1. Tots els òrgans dels ascensors i muntacàrregues 

hauran de col·locar-se a 0,15 m., almenys, dels 
paraments interiors de les parets mitgeres de les 
finques.

2. Ni les guies ni els elements de sustentació 
d’aquells no podran ser fixats o refermats de ma-
nera directa o indirecta en parets mitgeres.

3. S’exceptuen del que disposa aquest article les 
instal·lacions d’aquesta mena ubicades en edificis 
industrials quan compleixin la condició assenya-
lada al paràgraf 2 de l’article 288 de les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità.

Art. 158. Protecció contra vibracions
El mecanisme elevador dels ascensors podrà estar 
assentat a la part superior del recorregut, sempre que 
el gruix de les parets que han de suportar la sala de 
màquines i la massa del paviment d’aquesta siguin 
suficients perquè la instal·lació s’efectuï de manera 
que no transmetin les vibracions que es produeixin. 
Per això, serà una condició imprescindible, amb inde-
pendència de qualsevol altra mesura presa a aquest 
fi, que els elements situats a la part superior del re-
corregut es muntin sobre dispositius antivibrants d’efi-
càcia reconeguda.

Art. 159. Insonorització de la cambra de 
màquines

A la mateixa planta i contigu a la cambra de màquines, 
tant si està ubicat a la part superior del recorregut com 
en la inferior, no podran construir-se locals destinats 
a habitatges, llevat que aquesta cambra s’insonoritzi 
degudament.

Art. 160. Protecció contra el foc
Quan el recorregut per al desplaçament de la cabina 
o cabines arrenqui o travessi algun local de l’immoble 
destinat a garatge o a una altra activitat que comporti 
una possibilitat d’incendi, l’accés a l’ascensor haurà 
de fer-se d’acord amb el que disposen les Normes 
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Tecnològiques d’Edificació NTE-IPF/1974 sobre 
«Instal·lacions de protecció contra el foc» aprovades 
per Ordre ministerial de 29 de febrer de 1974.

Art. 161. Dimensions de la cabina
1. La superfície útil de la cabina, a fi d’evitar que el 

nombre de passatgers que puguin utilitzar-la sigui 
superior al que correspongui a la càrrega nominal 
de l’ascensor, haurà d’ajustar-se al que disposa el 
reglament vigent d’aparells elevadors.

2. Als edificis d’habitatges de més de deu plantes a 
partir del sòl de la planta baixa, almenys un dels 
aparells haurà de tenir la cabina de dimensions 
suficients per permetre-hi el transport de per-
sones malaltes en lliteres normalitzades i el des-
cens de fèretres en posició horitzontal. En aquest 
cas la dimensió mínima de la cabina en el sentit 
longitudinal en què hagin de romandre el fèretre o 
la llitera serà de 2,30 m.

3. Si en aquests edificis no existís cap aparell ele-
vador de les característiques que s’assenyalen al 
paràgraf anterior, es disposarà a la cabina normal 
una prolongació tal com es grafia a la figura, l’al-
tura lliure de la qual no sobrepassi els 0,70 m., ni 
sigui inferior a 0,65 m., i la longitud total correspo-
nent a la de la cabina més la prolongació tampoc 
no sigui inferior a 2,30 m.

 Aquests aparells hauran de construir-se per a una 
càrrega útil de 450 kg. Quan disposin de prolon-
gació, l’entrada a la cabina haurà d’estar obligatò-
riament situada sobre el costat oposat d’aquella i 
la prolongació estarà separada de la part a plena 
altura per una porta, que haurà d’estar proveïda 
d’un dispositiu de tancament.

2,3 m.

2 m
.

0,
7 

m
.

4. Per permetre l’accés de minusvàlids, almenys un 
dels aparells elevadors a les edificacions en què 
sigui exigible més d’un ascensor haurà de complir 
les condicions següents:

 a. l’amplària de la porta d’accés no serà inferior a 
0,90 m.

 b. l’amplària mínima de la cabina serà d’1 m.
 c. la profunditat de la cabina no serà inferior a 1,60 m.
 d. al replà o vestíbul, quan la porta d’accés a l’as-

censor sigui d’una sola fulla batent, es deixarà 
pel costat oposat a les frontisses un espai mínim, 
entre el marc i el parament lateral més pròxim, su-
perior a 0,50 m.

 e. en els paraments interiors de la cabina es dis-
posaran passamans a una cota compresa entre 
els 0,80 i 0,90 m., i la botonera es col·locarà a una 
altura no superior a 1,20 m.

 
Art. 162. Nombre d’ascensors 21

1. Serà obligatòria la instal·lació d’ascensor en tots els 
edificis destinats a habitatge, oficines o comerços i, 
en general, locals freqüentats pel públic, el terra de 
l’últim pis dels quals es trobi a més de 14 m. sobre 
la rasant del terreny a l’accés a l’edifici.

2. Als edificis d’habitatge en què el terra de l’últim pis 
es trobi a més de 28 m. serà obligatori almenys la 
instal·lació de dos ascensors i, sempre, un mínim 
d’un ascensor per cada 32 habitatges o fracció.

3. Als edificis destinats a comerços, oficines o altres 
usos, el nombre mínim d’ascensors estarà deter-
minat per la fórmula següent:

                   n  =      
0,0015 x h x N

 v x p

 En què n, nombre d’ascensors, s’haurà d’arro-
donir per excés; h representa el recorregut en 
metres de l’ascensor; v la velocitat en m/s; p el 
nombre de persones que poden ocupar la cabina; 
i N el total de persones que es preveu que ocu-
paran l’edifici d’acord amb la taula següent:

m2 d’àrea útil

per persona

Grans basars i edificis semblants 5

Edificis destinats a oficines en què 
es prevegi una gran concurrència de 
públic

10

Altres magatzems per a venda al pú-
blic i edificis destinats a oficines

15

Biblioteques i la resta de locals amb 
afluència moderada de públic

20

     
4. Als edificis en què una part estigui destinada a ha-

bitatge i la resta a altres usos, el nombre mínim 

21. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola a la pàg. 467
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d’ascensors es determinarà aplicant la mateixa 
fórmula anterior, suposant per als habitatges, úni-
cament a efectes de càlcul, una superfície útil de 
30 m2 per persona.

Art. 163. Funcionament permanent
El servei d’ascensors, als edificis destinats a habi-
tatges que en tinguin instal·lat, haurà de quedar as-
segurat per al seu funcionament permanent, tant per 
pujar com per baixar tant de dia com de nit, sense 
que es puguin admetre altres excepcions del dret a 
utilitzar-lo que les establertes per disposicions oficials. 
En els casos d’avaria el propietari o propietaris de l’im-
moble hauran de procurar que sigui reparada en el 
menor temps possible.

Art. 164. Escales mecàniques
1. Als edificis destinats a comerç o oficines, a ex-

cepció d’un dels ascensors de les dimensions 
indicades a l’article 161, els altres podran substi-
tuir-se per escales mecàniques de capacitat equi-
valent.

2. Per al càlcul de l’equivalència a què es refereix el 
paràgraf anterior, es considerarà que una escala 
mecànica de 0,60 m. d’ample podrà realitzar el 
transport de tres mil cinc-centes persones per 
hora. El nombre d’escales a instal·lar serà el re-
sultat d’aplicar els mòduls que assenyala el pa-
ràgraf 3 de l’article 162 a cada fracció de tres mil 
cinc-centes persones.

 Tanmateix, s’haurà d’instal·lar, en tot cas, almenys 
un ascensor que compleixi les condicions asse-
nyalades al paràgraf 4 de l’article 161.

Art. 165. Mode d’instal·lació de les escales 
mecàniques

La instal·lació i construcció d’escales mecàniques i de 
tapissos rodants s’efectuarà de manera que puguin 
ser utilitzats per persones o per al transport de mer-
caderies, si és el cas, a plena càrrega en tot el seu 
desenvolupament útil.

Art. 166. Requisits de les escales mecàniques
La construcció i instal·lació d’escales mecàniques 
s’acomodarà als requisits següents:
a. l’angle d’inclinació sobre l’horitzontal no excedirà 

de 35º
b. les baranes seran llises i sense sortints, i les mot-

llures no sobresortiran més de 0,001 m.
c. cada barana anirà equipada amb un passamans 

mòbil de la mateixa velocitat i sentit que els graons, 
prolongat, almenys 0,30 m. més enllà de la línia de 
dents de les plaques de pinta dels dos extrems de 

l’escala i construït de manera que impossibiliti la 
introducció de les mans o dels dits entre aquest i 
la barana

d. a l’entrada i sortida de l’escala hi haurà una placa 
de pinta, la dentadura de la qual engranarà amb 
les ranures del graó i els extrems de les dents han 
de quedar per sota del pla superior de les ranures

e. les guies de graó es disposaran de tal manera que 
impedeixin el desplaçament de graons i òrgans 
mòbils en cas de ruptura de les cadenes o crema-
lleres d’arrossegament dels graons

f. la velocitat de règim al llarg del pla inclinat no ex-
cedirà de 0,60 m. per segon

g. cada escala serà moguda individualment
h. les cadenes estaran calculades amb un coeficient 

de seguretat no inferior a 1,5 sobre el coeficient 
normal de càlcul.

Art. 167. Posada en marxa
La posada en marxa de les escales es farà per interrup-
tors inaccessibles a personal no autoritzat, accionats per 
clau, dels quals n’hi haurà un en cada extrem de l’escala 
per permetre’n el comandament indistint; o bé mitjan-
çant una cèl·lula fotoelèctrica. Per a la detenció voluntària 
hi haurà un polsador en cada extrem de l’escala.

Art. 168. Dispositius de seguretat
Els dispositius de seguretat de cada escala mecànica 
seran, com a mínim, els següents:
a. limitacions de velocitat que tallin el subministra-

ment d’energia a l’escala quan la seva velocitat 
excedeixi de la de règim en un 25 per 100

b. dos interruptors d’emergència que interrompin 
el subministrament d’energia elèctrica en cas 
d’alarma o ruptura de la cadena

c. dos interruptors d’emergència a la part alta i 
dos a la part baixa que tallin el subministrament 
d’energia en cas de ruptura d’algun graó o inter-
posició d’algun cos estrany a l’entrada o a la sor-
tida dels graons

d. un dispositiu o forma especial de pinta que impe-
deixi la interposició de cossos estranys a l’entrada 
o a la sortida dels graons.

Art. 169. Frens
Cada escala estarà equipada amb els frens següents:
a. un fre principal de potència suficient per detenir 

l’escala totalment carregada quan falti el corrent al 
motor o quan actuï algun dels dispositius de segu-
retat als quals es refereix el paràgraf anterior

b. un fre d’emergència a l’eix matriu principal en els 
casos en què la transmissió entre l’eix i el motor es 
faci mitjançant corretges trapezials o per cadena.
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Capítol VI
Protecció de l’arbrat

Art. 170. Protecció dels arbres
1. Quan es facin obres en terrenys pròxims a una 

plantació d’arbrat, o els vehicles o màquines uti-
litzats per l’empresa constructora haguessin de 
circular o emplaçar-s’hi, prèviament a l’inici dels 
treballs hauran de protegir-se els arbres al llarg del 
tronc i fins a una altura no inferior a 3 m. mesurats 
des del sòl, amb taulers lligats amb filferro o de 
qualsevol altra manera que indiqui el servei tècnic 
municipal corresponent.

2. Les proteccions a les quals es refereix el paràgraf 
anterior es retiraran una cop acabada l’obra.

Art. 171. Proteccions quan es realitzin 
excavacions

1. Quan s’obrin clots o rases en llocs pròxims a 
plantacions d’arbrat, l’excavació no haurà d’acos-
tar-se al peu dels arbres a una distància més gran 
que la corresponent a cinc vegades el diàmetre 
de l’arbre a l’altura normal 1 m. En qualsevol cas 
aquesta distància serà sempre superior a 0,5 m. 
Si, per altres ocupacions del subsòl, no fos pos-
sible el compliment d’aquesta norma, el servei 
tècnic municipal corresponent, prèvia visita d’ins-
pecció, determinarà abans de començar l’exca-
vació la solució que caldrà adoptar per a la pro-
tecció de l’arbrat que pugui resultar afectat.

2. Si com a conseqüència de l’excavació resul-
tessin tocades arrels de gruix superior a 0,05 m., 
aquestes s’hauran de tallar amb destral deixant 
talls nets i llisos, que es cobriran amb qualsevol 
cicatritzant dels que existeixen al mercat.

3. Caldrà procurar que l’obertura de rases i clots 
pròxims a l’arbrat coincideixi amb l’època de 
repòs vegetal.

4. Els arbres hauran de ser prèviament protegits de 
la manera indicada a l’article anterior.

Art. 172. Afectació d’arrels
Quan en una excavació de qualsevol tipus resultin 
afectades arrels d’arbrat, s’hauran de tornar a cobrir 
en un termini no superior a tres dies des de l’obertura, 
i a continuació es procedirà al reg.

Art. 173. Prohibicions, infraccions i 
responsabilitat

1. Queda prohibit:
 a. dipositar qualsevol tipus de materials d’obra als 

escocells de l’arbrat

 b. abocar àcids, sabons o qualsevol altra classe 
de productes nocius per a l’arbrat als escocells o 
a les proximitats d’aquests

 c. utilitzar l’arbrat per clavar-hi cartells, subjec-
tar-hi cables o qualsevol altra finalitat anàloga que 
els pugui causar un perjudici.

2. La infracció del que disposa el paràgraf anterior 
donarà lloc a sancionar l’empresari de les obres, 
sense perjudici de la indemnització corresponent 
al dany causat. En seran responsables subsidiaris 
el propietari o el promotor de les obres.

Art. 174. Manteniment del jardí
1. La construcció d’aparcaments, soterranis o 

qualsevol altra instal·lació que resulti permesa al 
subsòl d’un jardí exigirà la justificació de la solució 
adoptada en el corresponent projecte de condici-
onament com a jardí de l’espai lliure.

2. S’admetrà com a solució, d’entre les possibles 
segons el que preveu el paràgraf anterior, la con-
sistent que la llosa superior quedi, com a mínim, 
1,5 m. per sota de la rasant del terreny i que l’es-
tructura de la llosa sigui, a més, l’adequada per 
suportar el pes d’una capa de terra d’aquesta 
profunditat, amb la qual es restituirà el jardí.
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TÍTOL III
DISPOSICIONS 
COMPLEMENTÀRIES DE LES 
NORMES URBANÍSTIQUES

Capítol I
Disposicions sobre edificació en 
general

Art. 175. Objecte de la regulació
1. Les Normes urbanístiques del Pla general metropolità 

es complementen i, en el que és necessari, s’acla-
reixen d’acord amb el que disposa aquest títol.

2. Amb la finalitat de facilitar l’aplicació, tant de les 
normes del Pla com d’aquestes ordenances, s’in-
corporaran també a aquest títol, successivament, 
mitjançant la corresponent refosa, les disposicions 
generals amb rang d’ordenança que es dictin amb 
el mateix objecte.

Art. 176. Obres en edificacions anteriors al Pla 22

1. En les obres esmentades a l’article 222.4 de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità, 
podran mantenir-se les condicions d’habitabilitat 
preexistents a l’immoble (dimensions d’habita-
cions, patis, places d’aparcament, superfícies de 
ventilació i escales), sempre que no s’augmenti 
el nombre d’habitatges per parcel·la resultant de 
l’aplicació del pla esmentat.

2. El grau de manteniment de les condicions pree-
xistents esmentades al paràgraf anterior estarà 
en funció de les dificultats d’adaptació a les or-
denances vigents segons la importància de l’obra 
que s’hagi de realitzar. Aquests criteris s’aplicaran 
amb la mateixa amplitud en el cas de conservació 
d’edificis que per les seves característiques estèti-
ques o ambientals sigui interessant mantenir.

3. A efectes de l’aplicació de l’esmentat article de les 
Normes urbanístiques del Pla, no s’entendrà que 
l’edifici queda fora d’ordenació per l’incompliment 
de les dimensions dels patis, per no estar aquests 
compresos en l’ocupació de parcel·la al·ludida en 
tal article.

4. En zones d’edificació aïllada unifamiliar amb cons-
truccions fora d’ordenació, es podran aixecar 
construccions auxiliars sempre que amb aquestes 
no se sobrepassi el volum i la resta de condicions 
d’edificabilitat corresponents a la parcel·la respec-
tiva.

Art. 177. Condicions d’edificació als entresolats
1. La reculada dels 3 m. de la façana que s’asse-

nyala com a condició a. al paràgraf 5 de l’article 
225 de les Normes urbanístiques del Pla general 
metropolità es referirà al forjat de l’entresolat i al 
llarg de tota la façana. En aquest espai s’adme-
tran les escales d’accés intern a l’entresolat.

2. En els supòsits en què existeixi més d’una façana, 
per determinar quina d’elles té l’accés principal a 
l’edifici caldrà ajustar-se al que disposen les regles 
següents:

 1a. Quan existeixin dues façanes a la via pública 
formant cantonada, la reculada de 3 m. haurà 
d’observar-se en les dues façanes, pel fet que 
s’estima que constitueixen una sola façana con-
tínua.

 2a. En els supòsits d’ordenació de l’edificació 
segons alineacions de vial, quan l’edifici tingui 
façanes tipus xamfrà, la reculada s’operarà, 
així mateix, en totes les façanes, per fet que es 
considera que es tracta d’una façana desenvo-
lupada.

 3a. Quan un edifici doni a dos carrers des dels 
quals s’accedeixi a l’edifici, la reculada serà obli-
gatòria en les dues façanes.

 4a. En l’ordenació en blocs aïllats, la façana en 
què ha d’efectuar-se la reculada de    3 m. serà la 
que compti amb l’accés principal a l’edifici, i s’en-
tendrà com a tal el de qualsevol classe d’usos, 
tant residencials com comercials.

Art. 178. Patis de parcel·la 23

1. El 12 per 100 al qual fa referència l’article 235.1 de 
les Normes urbanístiques del Pla general metro-
polità no serà preceptiu per a aquells edificis que 
no requereixin patis de llums i ventilació, per no 
haver-se construït tota la profunditat edificable de 
l’interior d’illa i ventilar, en conseqüència, directa-
ment al pati interior de l’illa, o per tractar-se d’una 
profunditat edificable reduïda i que no obligui en el 
projecte de l’edifici a la previsió de l’esmentat pati 
de parcel·la.

2. Malgrat el que preveu el paràgraf, als edificis co-
mercials, encara que el pati no sigui necessari, 
s’exigirà el compliment del 12 per 100.

3. Les reculades previstes de façana posterior a les 
quals donés lloc l’aplicació del paràgraf 2 de l’ar-
ticle 235 de les normes del Pla hauran de complir 
les condicions dels patis mixtos fixades a l’article 
233.3 d’aquestes normes.

22. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 464
23. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 465
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Art. 179. Nombre màxim d’habitatges per 
parcel·la 24

A efectes del que disposen els articles 318 i 323 de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità, es 
determina el següent:
1. Els límits de 200, 350 i 250 habitatges per hec-

tàrea fan referència als valors mitjans de les unitats 
de zona de nucli antic i de densificació urbana in-
tensiva i semiintensiva.

2. Aquests límits referits a la porció de parcel·la in-
closa dins de la profunditat edificable de l’illa res-
pectiva es transformen en 334, 500 i 358 habi-
tatges per hectàrea, respectivament.

Art. 180. Nombre màxim d’habitatges 25

1. A les zones de nucli antic i de densificació ur-
bana, el nombre màxim d’habitatges que podrà 
construir-se en una determinada parcel·la no serà 
superior al que resulti de dividir la superfície total 
construïda de l’edifici pel mòdul de 100 m2.

2. Als efectes d’aquest article s’entén per superfície 
construïda de l’edifici la compresa entre els tanca-
ments exteriors. S’hi inclouen els cossos sortints 
semitancats, es computen en un 50 per 100 de 
la seva superfície els cossos sortints oberts i se 
n’exclouen els patis de llums i de ventilació i els 
soterranis.

Art. 181. Separació a llindes
1. Quan en parcel·les inferiors a les mínimes, a les 

que fan referència els articles 342 i 343 de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità, 
es justifiqui la impossibilitat d’edificar amb les se-
paracions a llindes establertes, s’autoritzaran dis-
minucions d’aquestes separacions sempre que 
es disminueixi, en la mateixa proporció, l’altura de 
l’edifici.

2. En qualsevol cas la separació de llindes haurà 
d’ajustar-se, com a mínim, al que estableixen les 
taules següents:

I En subzones plurifamiliars

Superfície real de la 

parcel·la en m2

Separacions a llindes

frontal lateral fons

De 2.000 a 1.500 10 6 8

De 1.500 a 1.000 8 4 6

De 1.000 a 800 4 4 5

De 800 a 400 3 3 3

II En subzones unifamiliars

Superfície real de la 

parcel·la en m2

Separacions a llindes

frontal lateral fons

De 2.000 a 1.000 8 5 8

De 1.500 a 600 5 3 5

De 600 a 400 3 3 3

3. Als efectes del que preveuen els esmentats arti-
cles 342 i 343 de les normes del Pla, les parcel·les 
en cantonada, xamfrà o amb front a dues vies 
hauran de complir la condició de separació a 
fronts per a totes les façanes.

Art. 182. Construccions auxiliars
Quan la seva ubicació no estigui concretada en el 
planejament, aquestes construccions podran ocupar 
part de la superfície destinada a jardí, però sense 
envair la faixa de superfície lliure adjacent a les aline-
acions oficials, llevat que es tracti de substitució de 
terres desmuntades.

Art. 183. Gràfics
S’aproven, formant part integrant d‘aquestes Orde-
nances metropolitanes, els gràfics inclosos a l’annex 
IV, que interpreten les Normes urbanístiques del Pla 
general metropolità que s’hi esmenten, per a una 
aplicació més adequada i uniforme tant per l’Adminis-
tració actuant com pels administrats.

Capítol II
Disposicions sobre ús industrial

Art. 184. Condicions que determinen l’ús 
industrial

L’admissió d’una determinada activitat en un local 
està determinada per la categoria de la indústria, el 
grau de molèsties que ocasiona, la potència mecà-
nica, la zona urbanística en què està enclavada, la 
situació del local amb relació a les construccions prò-
ximes, l’existència de l’edifici abans de l’aprovació de 
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità 
i l’ús exclusiu o compartit de l’edifici per la persona 
física o jurídica peticionària. Aquestes condicions es 
defineixen de la manera següent:

24. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 466
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 480
25. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 465 i  

Pàg. 466
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 480
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Categoria industrial: És l’expressió del grau de mo-
lèsties, incomoditat, efectes nocius i danys que una 
activitat industrial pot causar sobre l’entorn. Es de-
termina d’acord amb el que disposa l’article 287 de 
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, 
corregint-la, si és el cas, per tot allò que s’indica a 
l’article 293 de les esmentades normes.
Situació: Es determinarà per l’entorn en què estigui 
emplaçada l’activitat, d’acord amb el que es disposa 
a l’article 288 de les Normes urbanístiques, comple-
tades amb les disposicions següents:

a. per edifici industrial s’entén aquell que, a banda 
de complir tot el que disposa l’article 288.2 de les 
Normes urbanístiques, no tingui altres habitatges 
que els corresponents al porter, titular de l’activitat 
o vigilant

b. el nombre de places de càrrega i descàrrega pre-
vistes a l’article 288.3 c., en tot edifici industrial no 
podrà ser inferior a dos, ni a una plaça cada 1.000 
m2 de superfície industrial o fracció.

Potència màxima: Coneguda la situació i la categoria 
màxima admissible d’una indústria, se’n determinarà la 

Zona Designació Categoria Situacions

12
Nucli antic
En edificis fora d’ordenació
(art. 222 de les Normes)

1a. Totes

2a. 2 a, 2 b, 2 c i 4

2a. 3

13
Densificació urbana intensiva
i semiintensiva
Ídem en polígons especialment delimitats

1a. Totes

2a. 2 a, 2 b, 2 c, 3, 4 b

3a. 2 c, 3, 4 a i 4 b

14 a i b

Remodelació urbana

1a. Totes

2a. Totes

3a. 4 a i 4 b

15
Conservació de l’estructura urbana i edificatòria

1a. 1 a,1 b, 2 a, 2 b 2 c

2a. 2 a, 2 b i 2 c

16

Renovació urbana 
unifamiliar
plurifamiliar

1a. Totes

1a. Totes

2a. 2 a, 2 b i 2 c

18

Subjecta a anterior ordenació volumètrica específica
D’acord amb l’ art. 306 de les 
Normes urbanístiques del PGM

1a. Totes

2a. 2 a, 2 b, 2 c, 3, 4 b

3a.
3, 4 a i 4 b
(només en àrees industrials precisades 
en anterior planejament)

20
Ordenació en edificació aïllada
 /VI/VII/VIII/IX unifamiliar (1)
/I/II/III/IV plurifamiliar
/V, plurifamiliar

1a. 2 a, 2 b, 2 c

1a. 2 a, 2 b, 2 c

1a. 2 a, 2 b, 2 c

2a. 2 a, 2 b, 2 c

22 a

Industrial

1a. Totes

2a. Totes a partir 2 a

3a. Totes a partir 2 b

4a. Totes a partir 4 a

5a. Totes a partir 5 b

(1) S’admeten les estacions de servei i els tallers de reparació de vehicles, amb superfície coberta que no superi 
els 300 m2.
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potència mecànica màxima autoritzable d’acord amb 
els articles 289 i 291 de les Normes urbanístiques.
Qualificació de la zona: En la normativa de cada una 
de les zones previstes al Pla general metropolità s’es-
pecifiquen les categories i situacions permissibles per 
a l’ús industrial segons que ho resumeix l’article se-
güent.

Art. 185. Usos industrials permissibles segons 
les zones

1. Els usos industrials permissibles a les zones de sòl 
urbà que s’indiquen, previstes al Pla general me-
tropolità, seran els determinats al quadre següent:

2. El que estableix el quadre del paràgraf anterior re-
sumeix allò que s’ha disposat sobre el particular 
en les Normes urbanístiques del Pla general, amb 
els aclariments que es consideren necessaris per 
a la seva aplicació esmenant-hi els errors que s’hi 
han advertit.

3. En aquells edificis autoritzats amb llicència re-
gularment concedida en l’anterior planejament, 
o legalitzats, que es destinen a l’ús d’indústria 
perquè estan emplaçats en zones industrials o de 
tolerància d’habitatge i indústria, i als que el nou 
planejament assigna una qualificació no industrial, 
o bé el volum dels quals resulti disconforme amb 
la nova normativa, se’ls aplicaran les disposicions 
transitòries novena, desena, onzena i dotzena de 
les Normes urbanístiques del Pla general metro-
polità.

Art. 186. Ús compartit
El Pla especial previst a l’article 351 de les Normes 
urbanístiques del Pla general podrà determinar les 
condicions d’autorització de l’ús compartit dels edi-
ficis emplaçats en una parcel·la mínima a què es re-
fereix la limitació 2 del paràgraf 1 de l’article 350 de 
les normes, i fins i tot modificar l’esmentada limitació 
quan circumstàncies justificades d’ubicació industrial 
o del procés tecnològic ho aconsellin.

Capítol III
Disposicions aplicables a la zona 
subjecta a ordenació 
volumètrica específica anterior 

Art. 187. Règim de l’edificació
1. A la zona subjecta a ordenació volumètrica ante-

rior (18), l’edificació es regirà per la reglamentació 
específica del corresponent pla parcial o orde-
nació d’illa o de la concreció de volum específic 
aprovada.

2. A efectes del que disposa el paràgraf anterior, es 
considera reglamentació específica la regulació 
normativa pròpia del pla, de l’ordenació d’illa o 
de la concreció de volum específic, només en 
allò que l’edificació resultant de la regulació s’hagi 
tingut en compte en l’edificabilitat fixada expres-
sament, en coeficient o en superfície de sostre o 
volum total, o en la deduïble de la formalització de 
l’ordenació volumètrica establerta. No s’entendrà 
inclosa en aquesta reglamentació la derivada de la 
mera remissió a les normes del Pla de 1953 o a les 
respectives ordenances generals d’edificació en 
tot allò que resulten modificades per les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità.

3. En allò no especificat en l’esmentada reglamen-
tació s’aplicaran les normes del Pla general me-
tropolità, en especial els articles 225.4, 229, 233, 
234 i 262.2 c., i també els articles 256 a 264 
ambdós inclosos, que regulen el tipus d’ordenació 
segons volumetria específica.

Art. 188. Classificació de les zones
Les zones subjectes a anterior ordenació volumètrica 
es classifiquen, a efectes del que disposa aquest ca-
pítol, en els grups següents:
a. sectors amb planejament aprovat i que es relaci-

onen per municipis a l’annex l
b. polígons d’actuació pública relacionats per muni-

cipis a l’annex ll
c. sectors no compresos en els grups anteriors, que 

es relacionen, també per municipis, a l’annex lll.

Art. 189. Plans especials i Estudis de detall
1. Hauran d’aprovar-se plans especials i, si és el cas, 

estudis de detall, en els supòsits següents:
 1. Quan el Pla general metropolità modifiqui alguna 

de les determinacions del pla parcial, ordenació 
d’illa o concreció de volum específic que no siguin 
les regulades als articles esmentats al 334.1 de les 
Normes urbanístiques de tal Pla general.

 2. Quan el Pla general en determina la revisió.
 3. Quan l’Ajuntament o, si és el cas, la Corporació 

Metropolitana així ho estableixi per concórrer–hi 
les circumstàncies assenyalades als apartats b. i 
c. del paràgraf 1 de l’article 336 de les normes del 
Pla general.

 4. Quan en els sectors relacionats a l’annex I hagin 
de completar-se determinacions de l’ordenació 
anterior que no siguin les esmentades a l’article 
334.1 d’aquestes normes.

 5. Quan es modifiqui l’ordenació preexistent en els 
sectors relacionats a l’annex ll.

 6. Quan es tracti de sectors relacionats a l’annex lll.
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2. En el supòsit 1 del paràgraf anterior, l’edificabilitat 
assignada pel pla especial o estudi de detall no 
superarà, excepte en casos excepcionals degu-
dament justificats, la definida en coeficient o es-
tablerta en ordenació volumètrica pel planejament 
anterior en cada una de les unitats de zona qua-
lificades pel Pla general com a subjectes a orde-
nació volumètrica anterior.

Art. 190. Normativa aplicable
1. El pla especial o l’estudi de detall s’ajustaran al 

que disposen els articles següents en els casos 
que s’enuncien a continuació:

 a. en el supòsit 2 de l’article anterior
 b. en el supòsit 3, quan així ho exigeixi l’acord que 

ordeni la revisió
 c. en el supòsit 6, quan existeixi indeterminació en 

la normativa anterior per no haver-se aprovat un 
pla, ordenança o disposició municipal o no s’hagi 
atorgat llicència o autorització d’edificació pree-
xistent que assenyalin amb precisió suficient els 
elements bàsics de l’ordenació.

2. Amb caràcter subsidiari s’aplicarà el que disposen 
els articles següents, amb referència a la regla-
mentació específica de l’anterior ordenació, en 
tots els supòsits en què és preceptiva l’aprovació 
d’un pla especial o estudi de detall d’acord amb 
l’article anterior.

Art. 191. Contingut de la normativa 26

La normativa a aplicar, amb caràcter principal o subsi-
diari segons el que disposa l’article anterior i en funció 
de les antigues zones del Pla d’ordenació urbana de 
Barcelona i la seva comarca, de 3 de desembre de 
1953, serà el següent:

a. Zones d’eixample intensiu, residencial
urbana intensiva i comercial:

Edificabilitat neta 1,50 m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima 150 habitatges/ha

Ocupació màxima 60 per 100

Altura màxima 27,45 m.

Nombre màxim de plantes PB + 7 pisos

Altura mínima entre sostres 3,05 m.

b. Zones d’eixample semiintensiu, nucli antic, 
residencial urbana semiintensiva i tolerància 
d’habitatge i indústria:

Edificabilitat neta 1,25 m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima 125 habitatges/ha

Ocupació màxima 40 per 100

Altura màxima 18,30 m.

Nombre màxim de plantes PB + 4 pisos

Altura mínima entre sostres 3,05 m.

c. Zones suburbanes i de ciutat jardí:

Edificabilitat neta 0,50 m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima 50 habitatges/ha

Ocupació màxima 30 per 100

Altura màxima 11 m.

Nombre màxim de plantes PB + 2 pisos

Altura mínima entre sostres 2,75 m.

Art. 192. Tipus d’ordenació
1. A les zones d’edificació aïllada definida en l’an-

terior ordenació s’aplicaran les normes del Pla 
general referents al tipus d’ordenació segons edi-
ficació aïllada, i en aquelles en què existeixi inde-
finició de l’edificació segons l’anterior ordenació, 
les normes del tipus d’ordenació segons volume-
tria específica.

2. Malgrat allò establert amb caràcter general al pa-
ràgraf anterior, els plans especials i estudis de de-
tall podran autoritzar l’aplicació de qualsevol altre 
tipus d’ordenació previst al Pla general.

Art. 193. Limitacions 27

1. Els plans especials, i, si és el cas, els estudis de 
detall, no podran augmentar la superfície de sostre 
edificable ni alterar el tipus d’ordenació, així com 
tampoc augmentar el nombre d’habitatges fixats 
en el planejament anterior quan modifiquin aquest.

2. S’aplicarà la mateixa limitació quan regeixin els 
paràmetres definits a l’article 191 amb caràcter 
subsidiari de l’ordenació anterior.

Art. 194. Àmbit del planejament
Els plans especials o estudis de detall hauran de 
comprendre una unitat de zona completa i contindran 
les normes adequades per assegurar que els edificis 
construïts fraccionadament tinguin una unitat compo-
sitiva.

Art. 195. Usos
Els admesos en aquesta zona seran els definits a l’ar-
ticle 306 de les Normes urbanístiques del Pla general 
metropolità.

26. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 466
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 481
27. Veure modificació per al Municipi de Barcelona a la pàg. 466
 Veure modificació per al Municipi de Santa Coloma de 

Gramenet a la pàg. 481
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Capítol IV
Especialitats exigides per les 
peculiaritats de cada municipi

Art. 196. Cornellà
En aquest terme municipal es deixen a part les espe-
cialitats següents:
1. L’altura reguladora màxima del carrer de Rubió i 

Ors serà de 19 m. corresponent a planta baixa i 
cinc pisos.

2. Al sector Almeda, la instal·lació d’indústries es re-
girà pel que preveuen les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità per a la zona industrial 
(22 a), però els edificis que s’hagin de construir en 
aquesta zona hauran de ser aïllats.

Art. 197. El Prat de Llobregat
En aquest terme municipal l’Ajuntament estudiarà i 
sotmetrà a l’aprovació definitiva de la Corporació Me-
tropolitana una reglamentació especial dels passatges 
existents al nucli antic de la població.

Art. 198. L’Hospitalet de Llobregat 28

1. Per als carrers de 1a categoria, que es relacionen 
a continuació, s’exigirà que la superfície útil dels 
habitatges sigui de 80 m2 com a mínim, excloses 
les superfícies d’escales i elements de fora dels 
habitatges pròpiament dits. S’admetrà, no obs-
tant això, que aquesta superfície mínima sigui 
de 70 m2 per a un 25 per 100 dels habitatges 
que sigui possible projectar en cada edificació, 
sempre que es compleixi amb el percentatge dels 
80 m2.

2. L’enumeració dels carrers als quals es refereix el 
paràgraf anterior és la següent:

 – Alcalde José Matías de España i Muntadas, av. 
de l’ (avui, av. Carrilet)

 – Alhambra, carrer 
 – Almirall Carrero Blanco, av. (avui, av. Ponent)
 – Alps, carrer (avui, av. Josep Tarradellas i Joan)
 – Amadeu Torner, carrer 
 – Aprestadora, carrer 
 – Barcelona, carrer 
 – Baró de Maldà, carrer 
 – Calvo Sotelo, carrer (avui, carrer Major)
 – Can Serra, av. 
 – Creu Roja, carrer 
 – Electricitat, av. de l’ (avui, av. de Catalunya) 
 – Fabregada, av. de la 
 – Gral. Primo de Rivera, carrer (avui, Collblanc)

 – Gral. Sanjurjo, carrer (avui, Dr. Martí Julià)
 – G. Franco, carrer (avui, Enric Prat de la Riba)
 – Gran Via 
 – Isabel la Catòlica, av. i Ramon Solanich i Riera, 

av. Dr. 
 – Jacint Verdaguer, carrer 
 – Josep Molins, av. 
 – Just Oliveres, rambla 
 – Marina, rambla de la 
 – Masnou, av. 
 – Miraflors, av. 
 – Modern, carrer 
 – Onésimo Redondo, carrer (avui desaparegut)
 – Riera Blanca, carrer 
 – Riera de la Creu, carrer 
 – Santa Eulàlia, carrer 
 – Segon Cinturó de Ronda 
 – Tomás Giménez, av. 
 – Torrent, av. del (avui, Severo Ochoa)
 – Torrent Gornal, av. del (avui, Rosalía de Castro i 

Juan Ramón Jiménez)
 – Travessera de Collblanc, carrer 
 – Travessera de Les Corts, carrer 
 – Travessia Industrial, carrer 
 – Vallparda, carrer
3. Si les aigües residuals van a parar a la claveguera, 

a l’extrem del clavegueró general, justament on 
els serveis tècnics d’aquest Ajuntament hagin 
d’empalmar la connexió a la claveguera, es col-
locarà un tub de ventilació de 10 cm. de diàmetre 
que anirà fins a 2 m. per damunt del punt més alt 
de la coberta de l’edifici, la finalitat del qual serà 
la de donar ventilació a la claveguera. Aquest tub 
no podrà ser utilitzat per a cap altre ús, i no es 
podrà empalmar la connexió de la claveguera pels 
serveis tècnics corresponents sense haver com-
provat, mitjançant fum, el tiratge i el punt de sor-
tida d’aquest.

4. En cap cas no es permetrà la construcció d’habi-
tatges en planta baixa, excepte en supòsits d’ha-
bitatges unifamiliars.

5. En tots els encreuaments de les vies de la xarxa 
secundària del municipi de l’Hospitalet del Llo-
bregat els angles de les interseccions de les aline-
acions es bisellaran, afectant a ús públic un espai 
delimitat segons el criteri següent:

 ANGLE 90°: Un triangle rectangle, els catets del 
qual tinguin 5 m. cada un.

 ANGLE AGUT (inferior a 90°): Un triangle isòs-
celes, la base del qual tingui 7 m.

 ANGLE OBTÚS (més gran de 90° i més petit de 
135°): Un triangle isòsceles, els costats iguals del 
qual tinguin 5 m. cada un.28. Veure modificació per al Municipi de Hospitalet a la pàg. 475
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 ANGLE OBTÚS (igual o més gran de 135°): 
L’angle no es bisellarà.

 A les zones industrials s’establirà la mateixa nor-
mativa, amb la diferència que els catets o els cos-
tats iguals dels triangles isòsceles seran de 8 m. i, 
en cas d’angle, la base serà d’11 m.

Art. 199. Sant Boi de Llobregat
En aquest terme municipal es deixen a part les espe-
cialitats següents:
1a. El nucli antic es limita, als efectes d’aquestes or-

denances, per les av. Bonaventura Calopa i Maria 
Girona, les places de José Antonio (avui, pl. de 
l’Ajuntament) i de la Font, i els carrers de Joan 
Bardina, Montevideo i Baixada Tarrés.

2a. En totes les noves construccions o obres de re-
forma o aplicació en el nucli antic no s’admetrà 
cobrir els edificis amb terrat; així, doncs, tots els 
elements que s’elevin sobre l’últim forjat hauran 
de quedar inclosos dins dels pendents de les co-
bertes que seran de teula àrab de 30° dependent 
màxim amb arrencades tant en façanes a carrers 
com en les posteriors a pati d’illa. Les golfes for-
mades així no seran habituals llevat que formin 
part d’alguna planta pis perquè hi existeixin des-
nivells entre forjats en raó de les diferents altures 
reguladores entre façanes oposades de l’edifici.

3a. L’altura reguladora màxima dels edificis que es 
construeixen dins del perímetre limitat per l’av. 
Maria Girona i els carrers Hospital, Baix de Sant 
Pere i Llevant serà de 7,55 m., corresponent 
a planta baixa i un pis, amb independència de 
l’ample dels carrers als quals donin front.

4a. Les condicions d’edificabilitat dels solars com-
presos entre els carrers Sant Pere i Alt de Sant 
Pere seran:

 a. l’altura reguladora màxima en façana al carrer 
Sant Pere serà de 10,60 m., corresponent a 
planta baixa i dos pisos

 b. l’altura reguladora màxima a la façana al carrer 
Sant Pere es prendrà a la part de la secció de 
menor cota i serà de 7,55 m., corresponent a 
planta baixa i un pis.

5a. Les condicions d’edificabilitat dels solars com-
presos entre els carrers Montevideo i Mestral 
seran:

 a. l’altura reguladora màxima a la façana al carrer 
Montevideo serà de 10,60 m., corresponent a 
planta baixa i dos pisos

 b. l’altura reguladora màxima a la façana al carrer 
Mestral es prendrà a la part de la secció de menor 
cota i serà de 7,55 m., corresponent a planta 
baixa i un pis.

6a. No s’admetrà la construcció d’edificis al passatge 
Familiar. A efectes de les profunditats edificables, 
es considerarà com una illa del sector limitat pels 
carrers Joan Bardina, Pujada de l’Església, Pau i 
Passatge Pau.

7a. Hauran de respectar-se els arcs existents da-
vant del carrer General Prim, sobre els passatges 
Montserrat i de Ca la Nor. Així mateix, tot projecte 
d’obres de nova planta, reforma o ampliació d’edi-
ficis amb façana als carrers General Prim i Sant 
Pere (entre la plaça Oliveres i passatge Llevant), 
Hospital, Sant Boi i plaça de la Font s’haurà de 
presentar conjuntament amb les façanes dels edi-
ficis contigus i haurà de ser objecte d’un informe 
especial de l’arquitecte municipal en què s’analitzi 
la seva coherència amb el caràcter d’aquells ele-
ments urbans.

8a. La façana mínima dels solars del nucli antic i al 
sector del nucli antic limitat pels carrers Torras i 
Bages, Joan Bardina, General Sanjurjo (avui, 
Rutlla., Cervantes i Riera Bertran (avui, Vall de Bi-
anya., quan es trobin edificats en totes les seves 
mitgeres laterals, serà de 4 m.

9a. Als encreuaments dels carrers de la Vila es dis-
posaran àrees suplementàries de protecció, de-
finides en cada cantonada per la perpendicular 
a la bisectriu de l’angle que forma la cantonada, 
prenent sobre aquesta bisectriu, i des del vèrtex, 
distàncies de 3,5 m., 5 m. i 7,5 m. segons que el 
menor ample dels carrers sigui igual o inferior a 10 
m., 20 m. o més de 20 m., respectivament. No 
obstant això, quan afectin la xarxa viària bàsica, 
no seran inferiors als indicats a l’article 199 de les 
Normes del Pla general metropolità de Barcelona.

Art. 200. Tiana
En aquest terme municipal les altures dels edificis que 
es construeixin amb front als carrers del Bisbe Català i 
de l’avinguda d’Isaac Albéniz seran de 10,15 m., cor-
responents a planta baixa i dos pisos, independent-
ment de la zonificació que tinguin.

Disposicions addicionals

Primera. Els ajuntaments de la zona metropolitana 
formularan i sotmetran a l’aprovació de la Corporació, 
en el termini d’un any, següent a l’entrada en vigor 
d’aquestes ordenances, textos refosos de les dispo-
sicions que continuen parcialment en vigor segons la 
taula de vigències.
Segona. En el termini d’un any els ajuntaments de la 
zona metropolitana formularan i sotmetran a l’apro-
vació de la Corporació una relació dels plans parcials 
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d’ordenació de zones industrials amb indicació dels 
que s’hagin de conservar i dels que s’hagin de modi-
ficar per adequar-los al Pla general metropolità.

Disposició transitòria

1. Les llicències que s’atorguin com a conseqüència 
de peticions presentades als registres dels ajunta-
ments respectius abans de la data de publicació 
de l’acte d’aprovació definitiva d’aquestes orde-
nances metropolitanes es regiran per les orde-
nances municipals dels municipis respectius, o, si 
no n’hi ha, per les de l’Ajuntament de Barcelona, 
segons el que estableix el paràgraf 2 de la dispo-
sició addicional primera de les Normes urbanísti-
ques del Pla general metropolità.

2. Els titulars d’aquestes llicències podran, tan-
mateix, acollir-se a aquestes ordenances, sol-
licitant-ho per al seu atorgament a l’organisme 
competent, que resoldrà allò que correspongui a 
aquest efecte.

Taula de vigències

1. Ordenances d’edificació de Badalona, de 7 
d’agost de 1967. Derogades.

2. Ordenances municipals d’edificació de Barcelona, 
aprovades amb caràcter definitiu el 27 de gener 
de 1958, i les seves modificacions posteriors. Es 
deroguen. La derogació comprèn els annexos 1 
a 12 de les ordenances esmentades.

3. Ordenança d’aparcaments de Barcelona, de 25 
d’abril de 1968. Es deroga expressament el ca-
pítol ll, Normes urbanístiques (art. 8 a 12). Regiran 
els altres capítols quan no s’oposin a les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità i a 
aquestes Ordenances metropolitanes.

4. Ordenança sobre aparells elevadors de Barce‑
lona, de 26 de febrer de 1969. Derogada.

5. Ordenança sobre garatges, garatges-aparcament 
i estacions de servei, de 2 de febrer de 1968. 
Substituïda per les Normes urbanístiques del Pla 
general metropolità i les del capítol 3 del títol ll de 
les Ordenances metropolitanes. Vigent quan no 
s’oposi a les disposicions esmentades.

6. Ordenança sobre recollida d’escombraries de 
Barcelona, de 6 d’agost de 1965. Substituïda, en 
els aspectes constructius, per la regulació contin-
guda a la secció 2 del capítol 3 del títol ll. Vigent 
en la part restant.

7. Art. 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 i 323 de 
les Ordenances municipals de Barcelona. Vi‑
gents.

8. Ordenança sobre transports i abocament de 
terres de Barcelona, de 25 d’abril de 1968. Vi‑
gent.

9. Ordenança sobre normes constructives per a la 
prevenció d’incendis de Barcelona, de 19 de no-
vembre de 1974. Vigent, segons allò que disposa 
expressament l’Article 98, sense perjudici del que 
preveu l’art. 100.

10. Ordenança sobre protecció contra incendis d’edi-
ficis i locals especials de Barcelona, de 21 de de-
sembre de 1965. Vigent.

11. Ordenança sobre instal·lacions contra incendis a 
la via pública, de 6 de febrer de 1967. Vigent.

12. Ordenança sobre ús del clavegueram de Barce‑
lona, de 25 d’abril de 1968. Vigent.

13. Ordenances municipals d’edificació de Cornellà, 
aprovades amb caràcter definitiu per la Comissió 
d’Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona i al-
tres municipis, de 31 de març de 1971. Es dero‑
guen.

14. Ordenances d’edificació d’Esplugues de Llo‑
bregat, de 5 de novembre de 1962 i modifica-
cions posteriors. Derogades.

15. Ordenances d’edificació de l’Hospitalet de Llo‑
bregat, de 6 de juliol de 1961 (refoses el 1974). 
Derogades.

16. Ordenances d’edificació de Sant Feliu de Llo‑
bregat, de 4 de desembre de 1961. Derogades.

17. També queden derogades les ordenances de 
plans parcials referents a sòl urbà, sense perjudici 
del que preveu el capítol 3 del títol lll d’aquestes 
ordenances i de la vigència resultant de la remissió 
que hi fan les Normes urbanístiques del Pla ge-
neral metropolità.

Annexos I, II, III
Barcelona

Annex I
1. Pla parcial del sector final de l’av. Generalísimo 

Franco (avui, Diagonal), aprovat per la Comissió 
Central de Sanitat Local el 7 de desembre de 
1956, i amb les següents ordenacions comple-
mentàries (plànol VIII-48):

 1.1 Delimitació del Parc Urbà situat entre l’av. Ge-
neralísimo Franco (avui, Diagonal), carretera d’Es-
plugues i el carrer del Tinent Coronel González 
(avui, González Tablas), aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme el 8 d’octubre de 1960.

 1.2 Ordenació del polígon Torre Bacardí comprès 
entre els carrers Travessera de les Corts, Riera 
Blanca, Dr. Pahissa, Arizala, Felipe de Paz i la 



439

seva prolongació i Comandante Benítez, aprovat 
per la Comissió d’Urbanisme el 8 d’octubre de 
1960.

 1.3 Aplicació al Pla parcial de l’«Ordenança d’edi-
ficació de les illes mancades de construccions o 
amb construccions aixecades fora d’ordenació» 
aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 28 de se-
tembre de 1959.

 1.4 Ordenació de l’illa limitada pels carrers La 
Alfambra, Joan de Déu, Trias Giró Almorabieta 
i Jordi Girona Salgado, aprovat pel Plenari de 
l’Ajuntament el 9 de juliol de 1975.

 1.5 Ordenació de l’illa limitada pels carrers La 
Alfambra, Joan de Déu, Trias Giró Almorabieta 
i Jordi Girona Salgado, aprovat pel Plenari de 
l’Ajuntament el 9 de juliol de 1975.

 1.6 Illa limitada pel carrer Regent Mendieta, pas-
satge Regent Mendieta, Comte de Güell i av. Ma-
drid.

2. Pla parcial de la zona nord de l’av. del Generalí-
simo Franco (avui, Diagonal), entre les places de 
la Reina Maria Cristina i el Papa Pius Xll, i del barri 
de les Corts, aprovat pel Consell de Ministres l’1 
de juny de 1963, i amb les següents ordenacions 
complementàries:

 2.1 Ordenació del polígon limitat per l’av. del Ge-
neralísimo Franco (avui, Diagonal), la Gran Via de 
Carles Ill i el carrer Roberto Bassas (avui, Sabino 
de Arana., aprovat pel Plenari de l’Ajuntament el 
23 d’abril de 1961.

 2.2 Ordenació de la superilla limitada per l’av. de 
la Victòria (avui, de Pedralbes), Passeig Manuel 
Girona, carrer del Dr. Ferran i av. del Generalísimo 
Franco (avui, Diagonal), aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme el 4 de novembre de 1963.

 2.3 Ordenació de l’illa limitada per la Travessera 
de les Corts i els carrers Numància, Marquès de 
Sentmenat i Gerardo Piera, aprovada pel Ministeri 
de l’Habitatge el 7 de novembre de 1966.

 2.4 Ordenació de la superilla compresa entre l’av. 
del Generalísimo Franco (avui, Diagonal) i carrers 
Numància, Déu i Mata i Entença, aprovada per la 
Comissió d’Urbanisme el 3 d’abril de 1967.

 2.5 Ordenació de la superilla limitada per l’av. 
del Generalísimo Franco (avui, Diagonal) i carrers 
Joan Güell, Europa i Numància, aprovada per la 
Comissió d’Urbanisme el 6 de febrer de 1973.

 2.6 Ordenació de l’illa limitada pels carrers de 
Joan Güell, Europa, Gran Via de Carles lll i Pl. de 
la Reina Maria Cristina, aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme el 30 de novembre de 1972.

 2.7 Ordenació del polígon comprès entre l’av. 
del Generalísimo Franco (avui, Diagonal), av. de 

Sarrià, carrer Numància i carrer Agustina Sara-
gossa, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 
28 de juliol de 1976.

 2.8 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Gela-
bert, camí vell de Sarrià, riera Magòria i av. Infanta 
Carlota (avui, Josep Tarradellas), aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme el 12 de novembre de 
1974.

 2.9 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Farma-
cèutic Francesc Carbonell, Benedicto Mateo, Ma-
nuel Girona i Capità Arenes, aprovada pel Plenari 
de l’Ajuntament el 4 de desembre de 1961.

 2.10 Ordenació de l’illa limitada per l’av. de Carles 
lll, av. Generalísimo Franco (avui, Diagonal) i carrer 
Numància.

 2.11 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Ca-
pità Arenes, Gran Via de Carles lll i Manuel Girona.

 2.12 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Santa 
Amèlia, Capità Arenes, Maestro Falla i Jardins 
Quinta Amèlia.

 2.13 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Ma-
estro Falla, Capità Arenes, Farmacèutic Francesc 
Carbonell i Jardins Quinta Amèlia.

 2.14 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Far-
macèutic Carbonell, Capità Arenes, Manuel Gi-
rona i Eduard Conde.

 2.15 Ordenació del front d’illa limitada pels carrers 
Dr. Ferran, Manila i av. del Generalísimo Franco 
(avui, Diagonal).

 2.16 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tra-
vessera de les Corts, Numància, Nicaragua i Ta-
quígraf Serra, aprovada pel Plenari de l’Ajunta-
ment el 4 de novembre de 1969.

 2.17 Ordenació de l’illa limitada per l’av. de la In-
fanta Carlota (avui Josep Tarradellas), Entença, i 
Gelabert, aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 12 de novembre de 1974.

3. Terrenys denominats «Sol de Baix», amb pla par-
cial aprovat pel Ministeri de l’Habitatge l’1 de juny 
de 1963.

4. Sector oriental de la zona baixa de Pedralbes, 
amb pla parcial aprovat per la Comissió d’Urba-
nisme l’1 d’agost de 1960 i amb les següents or-
denacions complementàries:

 4.1 Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels 
Cavallers, av. de la Victòria (avui, de Pedralbes), 
Sor Eulàlia d’Anzizu i Abadessa Olzet.

 4.2 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Sor 
Eulalia d’Anzizu, av. de la Victòria (avui, de Pe-
dralbes), passeig dels Til·lers, Dulcet, Pl. Eusebi 
Güell i Abadessa Olzet, aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme el 9 de juliol de 1975.

 4.3 Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels 
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Cavallers, Marquès de Mulhacén, Capità Martín 
Busutil (avui, Bosch i Gimpera. i av. de la Victòria 
(avui, de Pedralbes), aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme el 7 de gener de 1969.

 4.4 Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels 
Cavallers i Reial Club de Tennis de Barcelona, 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme l’1 de se-
tembre de 1969.

 4.5 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tòquio, 
Marquès de Mulhacén, passeig Manuel Girona i 
av. de la Victòria (avui, de Pedralbes), aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme el 18 d’abril de 
1969.

 4.6 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Mar-
quès de Mulhacén, passeig Claudi Güell, Eduard 
Conde i passeig Manuel Girona, aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme l’1 d’abril de 1965.

5. Ordenació de l’illa limitada pels carrers del com-
positor Beethoven, Bori i Fontestà, Ganduxer i av. 
del Generalísimo Franco (avui, Diagonal), apro-
vada per la Comissió d’Urbanisme el 22 de juliol 
de 1955.

6. Ordenació de les illes limitades pels carrers Bori i 
Fontestà, Ganduxer, av. del Generalísimo Franco 
(avui, Diagonal) i prolongació carrer Entença, 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 28 de 
juny de 1968.

7. Ordenació de l’illa limitada per la ronda del General 
Mitre, Maestro Villa i carretera de Sarrià, aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme el 25 de febrer de 
1963.

8. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Benedicto 
Mateu, Farmacèutic Carbonell, passeig Sant Joan 
Bosco i passeig Manuel Girona, aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme el 10 de desembre de 
1959.

9. Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels Ca-
vallers, Gran Capità, Sor Eulàlia d’Anzizu i carrer 
Carreras, aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 
15 d’agost de 1964.

10. Ordenació de l’illa limitada pels carrers dels Cava-
llers, Gran Capità, Sor Eulàlia d’Anzizu i Carreras.

11. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Generalísimo 
Franco (avui, Diagonal), carretera de Sarrià i car-
rers Loreto i Fray Luis de Granada, aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme el 18 d’abril de 1972.

12. Edifici singular amb front a l’av. del Generalísimo 
Franco (avui, Diagonal), plaça Calvo Sotelo i av. In-
fanta Carlota (avui, Josep Tarradellas), aprovat pel 
Plenari de l’Ajuntament el 21 d’octubre de 1966.

13. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tarragona, 
Mallorca, Rector Triadó i av. Roma.

14. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tarragona, 

València, Llançà i av. Roma aprovada per la Co-
missió d’Urbanisme el 5 de setembre de 1966.

15. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Llançà, 
València, Vilamarí i av. Roma, aprovada per la Co-
missió d’Urbanisme el 8 de maig de 1967.

16. Ordenació de les illes limitades pel passeig Reina 
Elisenda i carrers Duquessa d’Orleans, Eduard 
Conde, Trinquet, Cardenal Vives i Tutó, Enrique 
González i De la Cruz aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme el 9 de febrer de 1970.

17. Ordenació de l’illa compresa per Via Augusta, 
ronda General Mitre i carrers Alt de Gironella i Es-
coles Pies, aprovada pel Plenari de l’Ajuntament 
el 4 d’agost de 1962.

18. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Ganduxer, 
Via Augusta i ronda General Mitre, aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme l’1 de juliol de 1971.

19. Ordenació de l’illa compresa pels carrers Car-
denal Vives i Tutó, Riu de l’Or, Santa Amèlia i Trin-
quet.

20. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Castelló, 
Via Augusta, Santaló i Descartes, aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme el 4 de novembre de 
1968.

21. Pla parcial Llevant-Nord, comprès entre l’av. de 
José Antonio (avui, Gran Via de les Corts Cata-
lanes), ronda de Sant Martí i línia del ferrocarril 
d’enllaç Besòs, aprovada per la Comissió Central 
de Sanitat Local el 16 de juliol de 1956, amb les 
següents ordenacions complementàries:

 21.1 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Selva 
del Mar, Guipúscoa, Cantàbria, Concili de Trento, 
Puigcerdà, Andrade i av. de José Antonio (avui, 
Gran Via de les Corts Catalanes), aprovada per la 
Comissió d’Urbanisme el 3 de setembre de 1962.

 21.2 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tre-
ball, Andrade, Selva del Mar i Concili de Trento, 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 17 de 
març de 1970.

 21.3 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tre-
ball, Cantàbria i av. de José Antonio (avui, Gran 
Via de les Corts Catalanes), aprovada per la Co-
missió d’Urbanisme el 7 de juliol de 1970.

 21.4 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Can-
tàbria, Andrade, Maresme i av. de José Antonio 
(avui, Gran Via de les Corts Catalanes), aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme el 26 d’abril de 
1968.

 21.5 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Gui-
púscoa, Cantàbria, Huelva i Agricultura, aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme el 24 de juliol de 
1964.

 21.6 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Con-
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cili de Trento, Bac de Roda, Andrade i Espron-
ceda, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 
20 de març de 1973 i el 15 de gener de 1974.

 21.7 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Hu-
elva, Fluvià, ronda de Sant Martí i carrer Bac de 
Roda, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 5 
d’octubre de 1971.

 21.8 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Gui-
púscoa, Concili de Trento, Espronceda i Bac de 
Roda, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 
20 de juliol de 1971.

 21.9 Ordenació de l’illa limitada pels carrers San-
tander, Prim, prolongació i Menorca i carrer sense 
nom, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 15 
d’octubre de 1964.

 21.10 Ordenació de l’illa limitada per l’av. de José 
Antonio (avui, Gran Via de les Corts Catalanes) 
i els carrers Bac de Roda, Guipúscoa i Treball, 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 29 de 
juliol de 1958.

22. Pla parcial Llevant Sud, aprovat pel Ministeri de 
l’Habitatge el 30 de maig de 1966.

23. Pla parcial del sector Gran Via Sud, aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme el 3 de desembre de 1962.

24. Ordenació de les illes limitades pel passeig de 
la Zona Franca i els carrers Foneria, Alts Forns i 
Energia, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 
8 d’octubre de 1958.

25. Pla parcial de les finques de Can Figuerola i del 
Patronat Ribas, situades al sector NO del passeig 
de la Vall d’Hebron, aprovat per la Comissió d’Ur-
banisme l’1 d’agost de 1968.

26. Edifici singular a l’av. García Morato (avui, Dras-
sanes) i carrers Cervelló, Montserrat i Portal de 
Santa Madrona, aprovat pel Plenari de l’Ajunta-
ment el 21 d’octubre de 1966.

27. Ordenació del sector situat davant de l’av. García 
Morato i carrer Conde del Asalto (avui, Nou de la 
Rambla).

28. Ordenació de l’illa limitada per l’av. García Morato i 
els carrers Peracamps i Portal de Santa Madrona.

29. Edifici singular a la pl. Bisbe Urquinaona, a la can-
tonada dels carrers Jonquera i Trafalgar.

30. Edifici singular a la pl. Bisbe Urquinaona, a la can-
tonada del carrer Lauria (avui, Roger de Llúria).

31. Edifici singular a la cantonada dels carrers Aragó i 
Casanovas.

32. Edifici singular davant del passeig de Gràcia, entre 
Rosselló i av. Generalísimo Franco (avui, Diagonal).

33. Edifici singular davant de l’av. del Generalísimo 
Franco (avui, Diagonal), a la cantonada dels car-
rers Balmes i París, aprovat pel Plenari de l’Ajunta-
ment el 13 d’agost de 1964.

34. Edifici singular davant de la pl. de Tetuán, a la 
confluència del passeig Sant Joan i av. de José 
Antonio (avui, Gran Via de les Corts Catalanes).

35. Edifici singular a la cantonada de la Travessera de 
Gràcia i Via Augusta, aprovat pel Plenari de l’Ajun-
tament el 10 d’abril de 1974.

36. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Secretari 
Coloma, Providència, Sardenya i Camèlies, apro-
vada per la Comissió d’Urbanisme el 2 d’octubre 
de 1968.

37. Ordenació de l’illa limitada per pl. Bonanova, carrer 
Sant Joan de la Salle, carrers Lluçanès, Torrent 
Castanyer i passeig de Sant Gervasi, aprovada pel 
Plenari de l’Ajuntament el 2 de febrer de 1971.

38. Ordenació de l’illa limitada pel passeig del General 
Mola (avui, de Sant Joan) i els carrers Còrsega, 
Bailén i Rosselló, aprovada pel Plenari de l’Ajunta-
ment el 4 de desembre de 1961.

39. Pla parcial d’ordenació dels Turons de la Mun-
tanya del Carmel, Turó de la Rovira i muntanya 
Pelada i les seves zones adjacents, aprovat per 
la Comissió d’Urbanisme el 25 de febrer de 1966 
amb les següents ordenacions complementàries:

 39.1 Sector comprès entre la carretera del Carmel 
i zones de remodelació (14.a. i 22a/9)

 39.2 Sector limitat dels carrers Miquel i Badia, 
Riera de Can Toda, Ramiro de Maeztu i Pompeu 
Fabra aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 17 
d’octubre de 1970.

 39.3 Ordenació de l’illa limitada pels carrers Tene-
rife, Nostra Sra. de Montserrat, Francesc Alegre i 
Parc Urbà, aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 21 de gener de 1969.

40. Ordenació de l’illa limitada per la pl. Catalana i els 
carrers Amílcar, Llobet i Vall-llosera i Mare de Déu 
de Montserrat, aprovada pel Plenari de l’Ajunta-
ment el 31 de desembre de 1958.

41. Ordenació de les illes limitades pels carrers 
Amílcar, Cartellà, av. Borbó i passeig de Maragall.

42. Pla parcial del Turó de la Peira, limitat pels eixos 
dels passejos de Fabra i Puig i d’Urrutia i carrer 
del Dr. Pi i Molist, aprovat per la Comissió d’Ur-
banisme el 23 de gener de 1959, amb la següent 
ordenació complementària:

 42.1 Ordenació de l’illa limitada pels carrers 
Aneto, Inca, Sant Iscle i Fabra i Puig, aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme.

43. Polígon d’habitatges del Congrés Eucarístic li-
mitat pels carrers Riera d’Horta, Pardo, Cardenal 
Tedeschini, Concepció Arenal, Federico Mayo 
(avui, Alexandre Galí) i Ramon Albó, aprovat per 
la Comissió d’Urbanisme el 15 de desembre de 
1955.
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44. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Escòcia, 
Arnau d’Oms i Felip ll, aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme el 30 de desembre de 1960.

45. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Cardenal 
Tedeschini, Pardo, Ignasi de Ros i Concepció 
Arenal, aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 
18 de novembre de 1969.

46. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Sant Antoni 
Maria Claret i carrers Felip ll i Concepció Arenal.

47. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Con-
cepció Arenal, Dublín, Hilaturas (avui, Fabra i 
Puig) i passeig de Fabra i Puig, aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme el 13 i 17 de juny de 
1958.

48. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Meridiana, 
carrers Juan de Garay i Garcilaso, aprovada pel 
Plenari de l’Ajuntament el 30 de juny de 1960.

49. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Meridiana i 
els carrers Dublín, Pegaso i Portugal, aprovada 
pel Plenari de l’Ajuntament el 19 de juliol de 
1971.

50. Pla parcial Porta aprovat per la Comissió d’Ur-
banisme el 6 de maig de 1965 i amb l’ordenació 
complementària següent:

 50.1 Ordenació de l’illa limitada pel passeig 
Verdum, i carrers Formentor, Alcúdia i Vallde-
mossa, aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 19 de febrer de 1968.

51. Pla parcial Casa Ensenya –1a. fase–, limitat pel 
pg. de Valldaura i carrers en projectes, aprovat 
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 18 
de febrer de 1964.

52. Pla parcial Casa Ensenya –2a. fase–, limitat pels 
passejos de Valldaura, Verdum, Urrutia, carrer en 
projecte i límits sud i est de la 1a fase, aprovat 
per la Comissió d’Urbanisme el 6 d’octubre de 
1970.

53. Pla parcial Casa Ensenya –3a. fase–, limitat pels 
passejos de Valldaura i Fabra i Puig, carrer Vi-
llalba (avui, Vilalba dels Arcs), aprovat per la Co-
missió d’Urbanisme el 23 de maig de 1973.

54. Pla parcial de la Vall d’Hebron limitat pel passeig 
de la Vall d’Hebron, 2n Cinturó i prolongació av. 
del Jordà, aprovat pel Consell de Ministres el 9 
d’abril de 1976.

55. Polígon Canyelles, situat entre la Via Favència i 
la carretera Alta de les Roquetes, aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme el 20 d’octubre de 1964.

56. Barriada de la Guineueta, limitada pel passeig 
de Valldaura, zona de parc amb els Torrents del 
Valent i Canyelles, com a eix i prolongació de la 
Via Favència, aprovada per la Comissió Central 
de Sanitat Local el 16 de juliol de 1956.

57. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Artesania, 
Mina de la Ciutat, Alcántara i Garellano (avui, Ga-
rigliano), aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 
12 de març de 1969.

58. Ordenació de l’illa limitada per l’av. Meridiana i 
Agullós i ramal superior Meridiana, aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme l’1 d’agost de 1968.

59. Illa limitada pels carrers Borrell, Buenos Aires, av. de 
Sarrià i av. Infanta Carlota (avui, Josep Tarradellas)

60. Illa limitada pels carrers prolongació de Joan 
Güell, passatge Serra i Arola, Galileu i Pl. Salvador 
Anglada (avui, de Sants).

61. Sector amb front al carrer General Almirante, entre 
pl. Ildefons Cerdà i FC.

62. Ordenació de l’illa limitada pel passeig Fabra i 
Puig, carrer Alcántara i av. Meridiana.

63. Front d’illa als carrers Sant Adrià i Josep Soldevila.
64. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Encar-

nació, Legalitat, Escorial i Alegre de Dalt aprovada 
pel Plenari de l’Ajuntament el 8 de març de 1962.

65. Sector davant del passeig Calvell, entre carrer Fer-
rocarril i ptge. Aymà.

66. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Muntaner, 
de l’Avenir i Santaló, aprovada pel Plenari de 
l’Ajuntament el 25 de gener de 1972.

67. Illa limitada per l’av. Generalísimo Franco (avui, 
Diagonal) i carrer Villarroel, Buenos Aires i Urgell, 
aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 27 de se-
tembre de 1964.

68. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Alumini, 
Alts Forns, Energia i Enclusa, aprovada per la Co-
missió d’Urbanisme el 18 de maig de 1971.

69. Illa limitada pels carrers Alumini, Energia, Alts 
Forns i terme de l’Hospitalet.

70. Barriada Eduard Aunós, entre el passeig de la 
Zona Franca i carrers Cisell i Ulldecona.

71. Pla parcial Ciutat Meridiana, aprovat per la Co-
missió d’Urbanisme.

72. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Bartomeu 
Pi, Gavà, Mossèn Amadeu Oller i Viladecans, 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 26 de 
juliol de 1956.

73. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Drassanes, 
passeig Marítim i passeig Nacional, aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme el 25 de juny de 1960, 
dins del Pla parcial Barceloneta.

Annex ll
1. Pla parcial del polígon Milans del Bosch, exe-

cutat pel Patronat Municipal de l’Habitatge. Va 
ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 17 de 
desembre de 1968 i posteriorment modificat el 31 
de març de 1971.
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2. Pla parcial del sector sud del passeig de la Vall 
d’Hebron, limitat pel passeig de la Vall d’Hebron 
carrer Lisboa i eix viari oriental d’Horta, aprovat 
per la Comissió d’Urbanisme el 17 de desembre 
de 1968.

3. Polígon Bon Pastor, limitat pels carrers Sant An-
dreu, riu Besòs, carrer en projecte, carrer de Bi-
osca, carrer en projecte, pg. Enric Sanchís, carrer 
d’Estadella i carrer en projecte.

4. Polígon Trinitat Vella, executat pel Ministeri de 
l’Habitatge.

5. Barri Roquetes, aprovat per la Comissió d’Urba-
nisme el 13 de desembre de 1957 i executada pel 
Patronat Municipal de l’Habitatge.

6. Barri de la Guineueta, entre el passeig de Va-
lldaura, zona de parc amb els Torrents de Valent 
i Canyelles, com a eix i prolongació de la Via Fa-
vència fins a la seva trobada amb el passeig Va-
lldaura, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 20 
d’abril de 1956 i executat pel Patronat Municipal 
de l’Habitatge.

7. Barri de la Trinitat Nova, situat entre la Via Fa-
vència, línia FC i carretera d’enllaç amb el barri 
Roquetes, aprovat per la Comissió d’Urbanisme 
el 13 i 17 de juny de 1958 i executat pel Ministeri 
de l’Habitatge.

8. Nucli d’habitatges Montbau, delimitat pel passeig 
de la Vall d’Hebron i carrers Arquitectura, Vayreda 
i de l’Harmonia, executat pel Patronat Municipal 
de l’Habitatge, segons ordenació aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme el 13 de desembre de 
1957, rectificat el 2 de juliol de 1962.

9. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Menéndez 
y Pelayo (avui, Torrent de l’Olla), Nil Fabra, Pérez 
Galdós, i pl. de Lesseps, executada pel Patronat 
Municipal de l’Habitatge.

10. Polígon Sant Martí, limitat pels carrers Guipúscoa, 
Puigcerdà, Huelva, Cantàbria, Maresme i Prim, 
amb ordenació aprovada per la Comissió d’Ur-
banisme el 10 de març de 1962 i executada per 
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

11. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Menéndez 
y Pelayo (avui, Torrent de l’Olla), Pérez Galdós i 
Nil Fabra i plaça Lesseps, executada pel Patronat 
Municipal de l’Habitatge.

12. Grup d’habitatges «El Polvorí».
13. Ordenació de l’illa limitada pels carrers Santander, 

Alarcón, Via Trajana i línia FC, executada pel Minis-
teri de l’Habitatge.

14. Polígon Can Clos, segons ordenació executada 
pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

Badalona

Annex I
1. Illes limitades per av. del Congrés Eucarístic, av. 

Alfons Xll, límit zona 16 i av. Marquès de Mont-
roig, segons ordenació del Pla parcial del polígon 
núm. 1 de la Comissió d’Urbanisme de Badalona, 
aprovat el 24 de març de 1961 i 10 de març de 
1962.

2. Finca propietat de Cros, S.A., entre els carrers Al-
fons Xll, av. del Congrés Eucarístic i Marquès de 
Mont-roig, situada al Pla parcial del polígon núm. 1 
de la Comissió d’Urbanisme.

3. Illa limitada per la carretera antiga de València, 
carrer Ponent i límits amb parc urbà i zona 14b, si-
tuada dins del Pla parcial Caritg, aprovat per la Co-
missió d’Urbanisme el 12 de novembre de 1970.

4. Illa limitada per l’autopista A-19, av. de l’Escor-
xador, av. Alfons Xlll i carrer Can Clorís, situada 
dins del Pla parcial Caritg, aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme el 12 de novembre de 1970.

5. Illes limitades per la carretera de Sant Adrià, car-
rers París, Escorial, límit sistema 7a, av. Pius Xll, pl. 
Trafalgar i Sant Salvador, dins del Pla parcial Llefià, 
aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 17 d’abril 
de 1967.

6. Illa limitada pels carrers Pius Xll, Bordeus, Lope de 
Vega i terme de Sta. Coloma de Gramenet, dins 
del Pla parcial Llefià, aprovat per la Comissió d’Ur-
banisme el 17 d’abril de 1967.

7. Illa limitada pels carrers Ramiro de Maeztu, Lope 
de Vega, i av. en projecte situada en el Pla parcial 
Llefià.

8. Illes limitades per la ronda Sant Antoni de Llefià, 
av. Marquès de Sant Mori i carrers Madrid, Pérez 
Galdós, Eivissa, límit sistema 7b, carrer Europa, 
Lourdes i Muntanya, situades dins del Pla parcial 
Llefià.

9. Illa limitada per l’av. Marquès de Sant Mori, av. Dr. 
Bassols, carretera Antiga de València, carrer de la 
Mina, Natzaret, Sagrada Família i Reus, dins del 
Pla parcial Llefià.

Annex ll
10. Illes limitades pels carrers av. del Dr. Bassols, Mar-

quès de Sant Mori, carrer Juan Valera i carretera 
Antiga de València, situades dins del Pla parcial 
Llefià.

11. Illa limitada pels carrers av. Marquès de Sant Mori, 
av. Dr. Bassols, carrer Londres i Juan Valera, si-
tuada dins del Pla parcial Llefià, segons ordenació 
aprovada pel Plenari de l’Ajuntament en desenvo-
lupament del Pla parcial.
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12. Illes limitades per la ronda de Sant Antoni de Llefia, 
carrer Londres, Juan Valera i carrer Oceania límit 
parc urbà i terme de Sta. Coloma de Gramenet, 
dins del Pla parcial Llefià, segons ordenació apro-
vada pel Plenari de l’Ajuntament en desenvolupa-
ment del pla parcial.

13. Superilla limitada per l’av. Lloreda, rambla Sant 
Joan, prolongació Marquès de Sant Mori, av. Cata-
lunya i límit sistema 7b, situada al Pla parcial Caritg.

14. Pla parcial Montigalà-Batllòria, aprovat pel Minis-
teri de l’Habitatge el 22 d’octubre de 1969 i limitat 
per la rambla Sant Joan, carrer Burgos, av. Puig-
fred, Batllòria, autopista A-19, av. Martí Pujol, camí 
a Sant Jeroni i Cinturó Comarcal.

Annex lll
1. Barri de Sant Roc, limitat pels carrers Primavera, 

av. Alfons Xll, av. del Congrés Eucarístic, av. Al-
fons Xlll i carrers Covadonga i Simancas, segons 
ordenació del Pla parcial del polígon núm. 1 de la 
Comissió d’Urbanisme a Badalona i executat per 
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

2. Illa limitada per carrer Alfons Xll, carrer Sant Lluc, 
av. Marquès de Mont-roig i finca Cros, S.A., se-
gons ordenació del Pla parcial del polígon núm. 
1 de la Comissió d’Urbanisme i executat pel Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge.

3. Grup Sant Jordi, limitat pel carrer Sant Bru (N-
ll), carrer Triomf, carrer Rebero i carrer Goveller, 
segons ordenació executada per l’Obra Sindical 
de la Llar i Arquitectura i el Patronat Municipal de 
l’Habitatge.

4. Illes limitades per carretera N-ll i carrers Jaume 
Ribó, Eduard Marquina i Jacinto Benavente, se-
gons ordenació executada pel Patronat Municipal 
de l’Habitatge.

5. Illa limitada pels carrers Ausiàs March, Baldomer 
Solà, Garriga i límits zones 13b i 17b, segons or-
denació executada per l’Obra Sindical de la Llar i 
Arquitectura.

6. Illes limitades pel ptge. de la Glòria i ronda Sant 
Antoni de Llefià, segons ordenació executada pel 
Patronat Municipal de l’Habitatge.

7. Illa limitada pels carrers Hipòlit Lázaro, Isaac Al-
béniz, av. Caritg i Escoles, situada al Pla parcial 
Caritg, segons ordenació executada per l’Obra 
Sindical de la Llar i Arquitectura.

8. Illa limitada pels carrers Zumalacárregui (avui, Dr. 
Robert), Rubió i Ors, Camí del Molí de la Torre i 
Via Transversal, segons ordenació executada per 
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

9. Unitat Veïnal d’Absorció Pomar, segons ordenació 
executada per l’Obra Sindical de la Llar i Arquitec-
tura.

Castelldefels

Annex I
1. Pla parcial Can Vinadé, per executar pel Patronat 

Municipal de l’Habitatge segons el Pla d’Orde-
nació aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 20 
de juliol de 1970.

Annex ll
1. Illa limitada pel carrer Pietat, av. Manuel Girona i 

parc urbà.

Cerdanyola

Annex I
1. Pla parcial Canaletes, limitat per la riera de Sant 

Cugat, passeig d’Horta límit de Pla parcial Altimira 
i urbanització Eixample, aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme el 19 de novembre de 1969.

2. Pla parcial Altimira, limitat pel passeig d’Horta, 
ronda de Circumval·lació, urbanització Eixample i 
límits del Pla parcial Canaletes, i zona de Desen-
volupament Urbà (19), aprovat pel Ministeri de 
l’Habitatge el 10 de maig de 1973.

3. Pla parcial Fontetes, limitat per ronda de Circumval-
lació, línia FC, riu Sec i av. Primavera, aprovat per 
la Comissió d’Urbanisme el 18 de gener de 1960.

4. Illa limitada pels carrers Indústria, Fontetes, av. 
Primavera i parc urbà, amb ordenació inclosa al 
Pla parcial Sant Iscle (entre els carrers Vicente 
Trenor, Sant Martí, Riu Sec, Cervantes, González, 
Fontetes i av. Primavera), aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme el 14 de juny de 1972.

5. Illes situades al Pla parcial Parcers, aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme el 23 de maig de 1973.

6. Pla Parcial Can Serraparera, limitat pels carrers 
Camp, Felicià Xarau, Sant Antoni, Francolí, Pi-
rineu, Diagonal, Clota, av. Roma, Sevilla i Agru-
paments, segons ordenació aprovada per la Co-
missió d’Urbanisme el 23 de febrer de 1967.

7. Illa limitada pels carrers Felicià Xarau, parc urbà, 
Bona Sort i Sant Camil, amb ordenació aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme el 19 de novembre 
de 1974.

8. Illa limitada pels carrers Felicià Xarau, passeig de 
Cordelles, Roserar, Bona Sort, parc urbà i agru-
pament, amb ordenació inclosa al Pla parcial Car-
dellá Xarán, aprovat per la Comissió d’Urbanisme 
el 19 de novembre de 1974.

9. Pla parcial Gorgs, limitat per l’av. Flor de Maig i 
carrers Santa Rosa, Sant Ramon i Àliga, aprovat 
per la Comissió d’Urbanisme el 23 de maig de 
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1973 i 23 de desembre de 1975.
10. Illa limitada per l’av. Primavera, carrer Jardí i parc 

urbà, i límit zona 20a/7.
11. Illa limitada pels carrers Verge del Pilar, Anselm 

Clavé, Sant Enric i Sta. Maria.
12. Illa limitada pels carrers Reis, Orient, av. Primavera 

i parc urbà.
13. Illa limitada pels carrers sant Salvador, passeig de 

Cordelles, Sant Martí i Foment.
14. Illa limitada entre els carrers passeig de Cordelles, 

Bona Sort, Sant Antoni i Santa Marcel·lina.

Annex ll
1. Polígon Badia, limitat per l’autopista B-30 i els 

termes de Sta. Maria de Barberà i Sabadell, exe-
cutat pel Ministeri de l’Habitatge.

Annex lll
1. Illa limitada pels carrers Santa Marcel·lina, de l’Es-

glésia, Llorer, Sant Antoni i parc urbà.
2. Illa limitada pels carrers Clota i parc urbà.

Cornellà de Llobregat

Annex I
1. Ciutat satèl·lit de Sant lldefons, limitada per l’av. V. 

Martorell (avui, Salvador Allende), terme d’Esplu-
gues, av. de la Línia Elèctrica, carrer Mossèn An-
dreu (avui, Berguedà), carrer Miranda i av. de Sant 
lldefons, amb Pla parcial aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme el 7 de juliol de 1959.

2. Illa limitada per les Av. de José Antonio (avui, d’Es-
plugues), av. de Sant lldefons, av. de la Línia Elèc-
trica i carrer Les Garrigues, amb ordenació apro-
vada per la Comissió d’Urbanisme el 13 de juliol 
de 1968.

3. Illa limitada pels carrers Mossèn Andreu, Repú-
blica Argentina, Ramoneda i Travessera, amb or-
denació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 
21 de desembre de 1974.

4. Illa limitada per l’av. Vicenç Martorell i carrers Bo-
nestar, Anoia i Empordà, amb ordenació aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme l’1 de desembre de 
1970 i 1 de juliol de 1968.

5. Illa limitada per l’av. Sant lldefons, av. Vicenç Mar-
torell i carrers Bonestar i carrer Empordà, amb or-
denació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 
18 d’abril de 1972.

6. Illa limitada per l’av. de Vicente Martorell, av. de 
Sant lldefons, línia Renfe i urbanització Lindavista, 
amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urba-
nisme el 17 d’abril de 1967.

7. Illa limitada per l’av. de José Antonio, av. del Parc, 
carrer Miranda i carrer Costa Brava, amb orde-
nació aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 27 
de gener de 1972, en desenvolupament de les 
Ordenances municipals d’edificació.

8. Illa limitada per l’av. de José Antonio, Pius Xll i ptge. 
Destraleta, aprovat pel Plenari de l’Ajuntament el 
27 de desembre de 1973, en desenvolupament 
de les Ordenances municipals d’edificació.

9. Illa limitada per l’av. de José Antonio, carrers Iscle 
Soler i prolongació del carrer Ripollès i zona 7a, 
amb ordenació aprovada pel Plenari de l’Ajunta-
ment el 23 de juliol de 1975 en desenvolupament 
de les Ordenances municipals d’edificació.

Annex ll
1. Illes limitades pels carrers Joan Fernández, Feliu 

i Codina i av. de les Flors, amb ordenació execu-
tada per l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

2. Polígon Fontsanta, limitat pels carrers Priorat, 
Terra Alta, Penedès i carretera a Sant Joan Despí, 
amb ordenació executada pel Ministeri de l’Habi-
tatge.

Annex lll
1. Urbanització Lindavista, limitada per l’av. Vicenç 

Martorell, carrers Empordà i Bonavista i línia Renfe.
2. Illa limitada per l’av. José Antonio, carrer Les Gar-

rigues i av. de la Línia Elèctrica (Lucas i Alsina).
3. Illes limitades pels carrers Frederic Soler, Repú-

blica Argentina, Mossèn Andreu i Catalans (Darsa).

Esplugues de Llobregat

Annex I
1. Illa limitada pels carrers Montesa, Sant Antoni 

Maria Claret, Sant Joan i av. de José Antonio, amb 
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
l’1 de març de 1972.

2. Illa limitada pels carrers Puritans, Carme, av. José 
Antonio (avui, Cornellà) i el Mercat Municipal, amb 
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 18 d’abril de 1972.

3. Illa limitada per l’autopista ll i els carrers Ignasi Igle-
sias i Tomás Bretón, amb ordenació definida pel 
Pla parcial Gallo, aprovat per la Comissió d’Urba-
nisme el 6 d’abril de 1973.

4. Illa limitada per l’av. de José Antonio, carrer San-
tiago Ramón y Cajal i límits sistemes 7c i 6c, amb 
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 3 de febrer de 1972.

5. Illa limitada per l’av. de José Antonio, carrers 
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Montserrat i Sometents i límit Sistema 7b, amb 
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 5 de novembre de 1962.

6. Illa limitada pels carrers Jocs Florals, Molí, Ciutat 
de l’Hospitalet i límit sistema 7b, amb ordenació 
definida pel Pla parcial Can Vidalet aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme el 23 de maig de 1973.

7. Illa limitada pels carrers Verge de la Mercè, Euca-
liptus, Maladeta i José Poros.

Annex ll
1. Illa limitada pels carrers Vidal i Ribas, Eucaliptus 

i sistemes 7a i 6b (grup d’habitatges Cadí), amb 
ordenació executada per l’Obra Sindical de la Llar 
i Arquitectura.

Annex lll
1. Illa limitada pels carrers Àngel Guimerà, Tomás 

Bretón, Gaspar Fàbregas i sistema 7a.

Gavà

Annex I
1. Illa limitada pels carrers Sta. Teresa, Sant Joan i 

carrer Begues, compresa al Pla parcial del sector 
urbà, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 14 
de febrer de 1963.

2. Sector qualificat a la zona 18 de la superilla deli-
mitada per l’av. del Duc de Carrero Blanco (avui, 
Diagonal), carrer Sant Pere, av. Joan Carles I i pro-
longació del carrer Sta. Teresa, compresa al Pla 
parcial del sector urbà, aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme el 14 de febrer de 1963.

3. Illa limitada pels carrers Mossèn Jacint Verda-
guer, Sant Antoni Maria Claret, av. Àngela Roca 
i sistema 7a, amb ordenació aprovada per la Co-
missió d’Urbanisme el 20 de desembre de 1965.

4. Illa limitada pels carrers Ángeles Mestre, av. Joan 
Carles I i zona 13b, compresa al Pla parcial del 
sector Urbà, aprovat per la Comissió d’Urbanisme 
el 14 de febrer de 1963.

5. Illa limitada per l’autovia a Castelldefels, av. Ber-
tran i Musitu, carrer Salou i parc urbà, comprès 
al Pla parcial La Pineda, aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme el 30 d’octubre de 1962.

Annex ll
1. Sector Can Pere Bori, limitat per la carretera de 

Begues, General Sanjurjo (avui, Pi i Margall), av. de 
l’Aramprunyà, carrer Sta. Teresa i zona 13b.

l’Hospitalet de Llobregat

Annex I
1. Illa limitada per la línia Renfe, terrenys de «La Re-

munta», carrer Rei En Jaume i riera del Canyet, 
amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urba-
nisme el 20 de novembre de 1961.

2. Illa limitada pels carrers Josep Prats, Francisco 
Moragas, Provença i Marina, amb ordenació apro-
vada pel Consell de Ministres el 21 de febrer de 
1969, dins del Pla parcial del sector centre.

3. Illes limitades per les av. del Generalísimo Franco 
(avui, Enric Prat de la Riba) i de l’Alcalde Matías 
de España Muntadas (avui, Carrilet), rambla de la 
Marina i carrer Vigo, amb ordenació aprovada pel 
Ministeri de l’Habitatge el 8 de maig de 1972.

4. Illa limitada pels carrers Floridablanca, Tomás 
Giménez, Belchite i Simancas, amb ordenació 
aprovada per l’Ajuntament el 7 d’octubre de 1968 
(aprovació confirmada pel Ministeri de l’Habitatge 
el 31 de gener de 1970).

5. Polígon Can Serra, limitat per l’av. de l’Electricitat, 
av. d’Isabel la Catòlica, línia Renfe i carretera a 
Esplugues, amb ordenació aprovada en l’última 
reforma per la Corporació Metropolitana el 31 de 
març de 1977.

6. Illa limitada pels carrers Alexandria, Tarongers, 
Hierbabuena i av. de l’Electricitat, amb ordenació 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 3 de se-
tembre de 1974.

7. Illa limitada per l’av. del Generalísimo Franco (avui, 
Enric Prat de la Riba) i carrers Mare de Déu de la 
Salut, Alcalde Matías de España Muntadas (avui, 
Carrilet) i Ciutat Comtal, amb ordenació aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme el 23 de febrer de 
1967.

8. Illa limitada per l’av. del Generalísimo Franco (avui, 
Enric Prat de la Riba) i els carrers Fabregada, 
Migdia i Castillejos, amb ordenació aprovada per 
la Comissió d’Urbanisme l’1 de juliol de 1959.

9. Pla Parcial Provençana (sector 2), limitat per l’av. del 
Generalísimo Franco (avui, Enric Prat de la Riba) i 
els carrers Ciutat Comtal, Pius Xll i Alcalde Matías 
de España Muntadas (avui, Carrilet), amb ordenació 
aprovada per l’Ajuntament el 22 d’agost de 1966.

10. Illa limitada pels carrers Jansana, Amadeu Torner, 
Alcalde Matías de España Muntadas (ermita) i 
av. Vilanova, amb ordenació aprovada per la Co-
missió d’Urbanisme el 20 de juliol de 1964.

11. Illa limitada pels carrers Riera Blanca, Sta. Eulàlia, 
Martí i Codolar i Santiago Ramón y Cajal, amb or-
denació aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 
17 d’agost de 1971.
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12. Illa limitada pels carrers Aprestadora, Quarter de 
Lepant, Granvia i límit parc urbà i grup escolar, 
amb ordenació aprovada per la Corporació Me-
tropolitana el 28 d’abril de 1976.

13. Illa limitada pels carrers Amadeu Torner, Apresta-
dora, Rosell i Travessia Industrial amb ordenació 
aprovada pel Plenari de l’Ajuntament el 18 de fe-
brer de 1964.

14. Illa limitada per l’av. Isabel la Catòlica, av. Me-
néndez Pidal, carrer les Planes i límit parc urbà, 
amb ordenació aprovada per la Comissió d’Urba-
nisme el 20 de juny de 1960.

15. Illa limitada per l’av. Isabel la Catòlica, av. Masnou, 
carrer Clavells i límit equipaments, amb ordenació 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 23 de 
maig de 1973.

16. Illa limitada pels carrers Pedraforca, Primavera, 
Castellvell i av. Masnou, amb ordenació aprovada 
pel Plenari de l’Ajuntament el 21 de setembre de 
1966.

17. Illa limitada per l’av. Miraflors, Llevant, Pedraforca i 
Bòbiles, amb ordenació aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme el 19 de setembre de 1969.

18. Illa limitada pels carrers Radi, Alps, Crucero Ba-
leares (avui, Ventura Gassol) i av. Vilafranca, amb 
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 17 de gener de 1969.

19. Illa limitada per l’av. Isabel la Catòlica, av. del Parc i 
carrer Ibèrica i Empecinado, amb ordenació apro-
vada el 19 de desembre de 1972.

20. Polígon Bellvitge, limitat per la Granvia, av. Vila-
nova, Travessera Industrial, av. Mare de Déu de 
Bellvitge i límit zona 14a, amb ordenació aprovada 
en l’última remodelació per la Corporació Metro-
politana l’11 de maig de 1977.

21. Illa limitada pels carrers Mestre Candi, Generalí-
simo Franco (avui, Enric Prat de la Riba), Miquel 
Romeu i av. de l’Alcalde Matías de España Mun-
tadas (avui, Carrilet), amb estudi de detall aprovat 
per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 
24 de febrer de 1977.

Annex ll
1. Polígon Onésimo Redondo, executat per l’obra 

Sindical de la Llar i Arquitectura.
2. Polígon Pedrosa, promogut pel Ministeri de l’Habi-

tatge.
3. Polígon Gornal, executat pel Ministeri de l’Habi-

tatge.

Annex lll
1. Illa limitada per la Granvia i els carrers Riera 

Blanca, Arquitectura i Literatura.

Molins de Rei

Annex l
1. Pla parcial de l’hospital, aprovat per la Comissió 

d’Urbanisme l’1 de juliol de 1969.
2. Pla parcial Can Roca, limitat pels carrers Alfons ll 

d’Aragó, plaça de la Creu, Balmes, plaça Pius Xll 
i línia Renfe, aprovat per la Comissió d’Urbanisme 
el 6 de maig de 1966.

3. Pla parcial de l’illa Riera Bonet - Sant Pere Ro-
maní, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 19 
d’agost de 1963.

Montcada i Reixac

Annex l
1. Pla parcial Cuyàs (sector d’habitatges), entre el 

terme de Barcelona i el polígon industrial del ma-
teix nom, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 
14 de juny de 1972.

Annex ll
1. Illa limitada per l’av. Gral. Mola, línia Renfe i carrer 

en projecte segons ordenació executada per 
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

Montgat

Annex l
1. Pla parcial del Turó de Montgat, aprovat per la Co-

missió d’Urbanisme el 23 de febrer de 1967.

Annex ll
1. Sector limitat pel Camí Vell a Tiana, av. Jordana, 

terme de Tiana i zona 10a/9. 
2. Sector Turó del Sastre.

Papiol

Annex I
1. Pla parcial de la zona «Sota Castell», aprovat per 

la Comissió d’Urbanisme el 19 de novembre de 
1974.

El Prat de Llobregat

Annex I
1. Pla parcial Cal Saio, limitat pels carrers Lo Gaiter 

del Llobregat, av. Almirante Carrero Blanco (avui, 
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Onze de Setembre), sector industrial de l’Estruch 
i carretera de la Marina, aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme el 10 de novembre de 1967.

Annex ll
1. Unitat Veïnal d’Absorció Sant Cosme, limitada 

per l’av. Almirante Carrero Blanco (avui, Onze de 
Setembre), prolongació de l’av. del Remolar, zona 
afectada per l’aeroport i parc urbà. Ha estat exe-
cutat per l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

Ripollet

Annex I
1. Pla parcial Torrent, limitat per la carretera a San-

tiga, carrers Cerdanyola (en projecte) i Sant Llo-
renç, escola Josep M. Ginesta, zona 19, av. en 
projecte, prolongació carrer Sant Esteve i zones 
7a i 13b, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 
23 de desembre de 1968.

Sant Adrià de Besòs

Annex I
1. Pla parcial Sant Joan Baptista, aprovat per la Co-

missió d’Urbanisme el 30 de desembre de 1960.
2. Pla parcial San Olegario, aprovat per la Comissió 

d’Urbanisme el 15 de novembre de 1969.
3. Pla parcial de la Peça separada del barri Besòs, 

aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 14 de fe-
brer de 1963.

Annex II
1. Pla parcial La Mina, executat pel Patronat de l’Ha-

bitatge de Barcelona.
2. Pla parcial Llevant Nord, executat pel Patronat 

Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

Annex lll
1. Pla parcial Marina Besòs.

Sant Boi de Llobregat

Annex I
1. Illa limitada pels carrers Eusebi Güell, Providència, 

Rosselló i Ntra. Sra. de la Cabeza, amb ordenació 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 16 de 
juliol de 1970.

2. Barri Casablancas, limitat per la carretera C-245, 
rda. de Sant Ramon, carrer Màlaga i zona 19, amb 

ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 7 de desembre de 1959, Ple del 23 de febrer de 
1960, dins del Pla parcial Fonollar.

3. Barri Ciutat Cooperativa, format pels polígons 
Joan Maragall i Ramon Llull, aprovat per la Co-
missió d’Urbanisme el 8 de març de 1967 i 14 
d’octubre de 1963, respectivament.

Annex ll
1. Unitat Veïnal d’Absorció «Cinco Rosas» (avui, 

Camps Blancs), limitada per la ronda de Sant 
Ramon i av. División Azul (avui, Aragó), executada 
per l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

2. Illa limitada pels carrers Lluís Pascual Roca, Pedro 
Gual Villalbí (avui, Pintor Joan Miró) i zona 13b, 
segons ordenació executada per l’Ajuntament.

Sant Cugat del Vallès

Annex I
1. Pla parcial Sant Joan, comprès entre l’autopista 

B-30, línia FC i carrer en projecte, aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme.

Annex II
1. Sector segregat del Pla parcial Sant Josep i com-

près entre la línia FC, autopista B-30 i carrer en 
projecte.

2. Illa limitada per rambla Ribatallada, Frederic Mo-
ragas i Àngel Guimerà.

3. Illes limitades per la carretera a Rubí, Sant Magí, 
Escoles, de la Creu i línia FC.

Sant Feliu de Llobregat

Annex I
1. Pla parcial Falguera, aprovat per la Comissió d’Ur-

banisme el 20 de setembre de 1965.
2. Edifici singular situat a la cantonada del carrer 

Joan Batllori i carretera N-ll, aprovat per la Co-
missió d’Urbanisme el 7 d’agost de 1967.

3. Illa limitada pels carrers Sant Josep, Riera de la 
Salut, Falguera i Rupert Lladó, amb estudi de de-
tall aprovat definitivament el dia 9 de novembre de 
1976.

Annex II
1. Illa limitada per la carretera Sansón i els carrers 

Teodoro Illera, Eduardo Castells (avui, Europa) i 
prolongació de l’av. Marquesa de Castellbell.

2. Illa limitada per l’av. Marquesa de Castellbell i els 
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carrers Riera de la Salut, Ruiz de Alda (avui, Can 
Calders) i Francisco Sáez.

3. Illa limitada per l’av. del General Manso i els carrers 
Calvo Sotelo (avui, Carles Buigas), Joan de Batlle i 
límit zona 19.

4. Illa limitada per l’av. Marquesa de Castellbell i els 
carrers Santa Creu, prolongació Comte Vilardaga i 
Escoles.

5. Illa limitada pel carrer Hospitalet, línia Renfe, col-
legi Gaudí i Canal de la Infanta.

6. Illa limitada per la prolongació del carrer Sant 
Josep, col·legi Model, Riera de la Salut i límit zona 
13 b.

7. Illa limitada pels carrers Sant Josep, Falguera, Sa-
maranch i límit parc urbà.

Sant Joan Despí

Annex I
1. Polígon residencial Llevant, limitat per l’av. Barce-

lona, Mare de Déu de la Mercè, Àngel Guimerà, 
John F. Kennedy i l’Hospitalet de Llobregat, amb 
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 30 d’octubre de 1962.

Annex ll
1. Illa limitada pels carrers Frares, Sant Francesc 

d’Assís i Sant Francesc de Sales.

Sant Just Desvern

Annex I
1. Illa limitada per la carretera N-ll, i els carrers In-

dústria, Creu i prolongació Bovedillas, d’ordenació 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 20 de 
febrer de 1972.

2. Illa limitada per la carretera N-ll, av. de la Fontsanta 
(avui, Doctor Ribalta.), prolongació rambla Modo-
lell i carrer sense nom, amb ordenació aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme el 27 de setembre 
de 1972.

3. Illa limitada pels carrers Nord, Creu, Muntanya i 
parc de la Fontsanta, amb ordenació inclosa pos-
siblement al Pla parcial del Nucli Antic de Sant 
Just, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 30 
d’octubre de 1962, i en part aprovat per l’esmen-
tada Comissió d’Urbanisme el 30 de novembre de 
1972.

Sant Vicenç dels Horts

Annex I
1. Illa limitada pels carrers Llobregat, Jacint Verda-

guer, Puigmal i av. FC, amb ordenació aprovada 
per la Comissió d’Urbanisme.

2. Illa limitada pels carrers José Antonio (avui, Barce-
lona), carretera a Sant Boi i zona 8a), aprovat per 
la Comissió d’Urbanisme.

Annex ll
1.  Polígon Llinás, limitat pels carrers Cementiri, La 

Corunya i zona 19 i sistema 6b, construït per 
l’Obra Sindical de la Llar i Arquitectura.

Annex lll
1. Polígon La Vinyala, limitat pels carrers Sant Josep, 

General Mola (avui, Miguel Hernández), Abadessa 
Reverter i en projecte.

2. Illa limitada pels carrers Llobregat, Núria, Balmes i 
av. FC.

3. Barri Serral, que comprèn dues illes situades entre 
la carretera a Sant Boi i els carrers Agricultura i 
Serral.

4. Illa limitada pels carrers Jacint Verdaguer, Indús-
tria, FC i sistema 7b.

5. Illa limitada pels carrers Comerç, Serral, carretera 
a Sant Boi i zona 19.

6. Illa limitada per la carretera a Sant Boi i zones 19 i 
12 i sistema 7a (illa Ateneu).

Santa Coloma de Gramenet

Annex I
1. Illa limitada pels carrers Mallorca, Còrdova i límit 

protecció sistemes (9), segons ordenació execu-
tada pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

2. Illa limitada pels carrers Còrdova, Menorca i límit 
protecció sistemes (9), segons ordenació execu-
tada pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

3. Illa limitada pels carrers Còrdova i Cabrera i límits 
sistemes de protecció (9) i lliure permanent (26), 
segons ordenació executada pel Patronat Muni-
cipal de l’Habitatge.

4. Illa limitada pels carrers prolongació, Ramon Be-
renguer, Extremadura, Castella i parc urbà, amb 
ordenació en tràmit d’execució pel Patronat Muni-
cipal de l’Habitatge.

5. Illa limitada pels carrers Extremadura, Castella i 
parc urbà, amb ordenació en tràmit d’execució 
pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

6. Illa limitada pels carrers Castella, Almogàvers i 
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límits dels sistemes d’agrupament i lliure perma-
nent, amb ordenació en tràmit d’execució pel Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge.

7. Illa limitada pels carrers Almogàvers, Laredo i sis-
tema d’agrupament, i amb ordenació en tràmit 
d’execució pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

8. Illa limitada pels carrers Almogàvers, Galícia, 
Múrcia i zona 20a/9, amb ordenació en tràmit 
d’execució pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

9. Illa limitada pels carrers Juli Garreta, av. Baró i 
parc urbà comercial, segons ordenació execu-
tada pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

10. Illa limitada pels carrers Enric Morera, av. Baró i 
parc urbà, segons ordenació executada pel Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge.

11. Illa limitada pels carrers Lluís Millet, Jaume 
Balmes, parc urbà i zona de remodelació, amb 
ordenació executada pel Patronat Municipal de 
l’Habitatge.

Annex ll
1. Illa compresa entre els carrers Mallorca, Cer-

vantes, Rabelais, Eiximenis i parc urbà.
2. Illa limitada pels carrers Aragó, Ramon Berenguer 

(Galícia) i Almogàvers.
3. Front d’illa als carrers Aragó i Balears.
4. Illa limitada pels carrers av. de Catalunya, pas-

satge Sedó, prolongació ptge. Sagrada Família i 
carrer Singuerlín.

5. Illa limitada per la carretera Font de l’Alzina, pas-
satge Tarragona i estació transformadora.

6. Illa limitada pels carrers Lleida, Isaac Albéniz i lí-
mits protecció de sistemes i zona 22a/9.

7. Illa limitada pels carrers Isaac Albéniz, ptge. Tarra-
gona i protecció de sistemes (9) i estació transfor-
madora.

8. Illa limitada per la carretera Font de l’Alzina, Juli 
Garreta, av. Baró i Enric Morera.

9. Illa limitada pels carrers Aragó, Almogàvers, Ga-
lícia i Biscaia.

10. Illa limitada pels carrers Víctor Hugo, Girona, An-
selm de Riu i Nobel.

11. Illa limitada pels carrers Àngel Guimerà, av. Banús 
Baixa i av. del Caudillo (avui, Generalitat), i sistema 
d’equipament.

Annex lll
1. Illa limitada pels carrers Cultura, av. de Santa Co-

loma i Torre Balldovina, amb ordenació aprovada 
per la Corporació Metropolitana el 24 d’abril de 
1975.

2. Fronts d’illa als carrers Mossèn Jacint Verdaguer, 
av. de Santa Coloma i av. del Caudillo (avui, Ge-

neralitat), amb ordenació inclosa al Pla parcial Ba-
lldovina, aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 
23 de febrer de 1967.

Viladecans

Annex I
1. Grup d’habitatges Sant Jordi, limitat pels carrers 

Balmes, av. Germans Gabrielistes, grup escolar 
Germans Gabrielistes i carretera de la Vila, segons 
ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
el 6 de novembre de 1967.

2. Poblat Roca, limitat pels carrers Gavà, General 
Goded (avui, Doctor Ferran i Clua), av. Lluís Moré 
del Castillo i av. Dr. Fleming, segons ordenació 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 8 d’abril 
de 1960.

3. Illa limitada per l’av. Lluís Moré del Castillo, av. del 
Dr. Fleming, carrer Gavà, i av. Sant Llorenç, se-
gons ordenació executada amb subjecció al Pla 
parcial del sector oest aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme el 8 d’abril de 1960.

4. Illa limitada pels carrers Dr. Fleming, Gavà, Gral. 
Goded (avui, Doctor Ferran i Clua) i carretera 
C-245.

5. Illa limitada pels carrers Gavà, General Goded, 
prolongació carrer Agricultura i carretera C-245.

6. Illa limitada per av. Can Palmer, av. de Can Batllori, 
carrer Comerç i zona 16.

Annex lll
1. Illa limitada pels carrers Josep Abril, prolongació 

av. Llorell, barri de Can Batllori i zona 19 (sector 
telefònic).

2. Illa limitada pels carrers Gavà, Sant Josep, carre-
tera C-245 i prolongació av. Agricultura.

3. Illa limitada per la rambla Modolell, carrer Sta. 
Teresa i Sant Marià i prolongació carrer Sant Se-
bastià.

4. Illa limitada pels carrers Palmeres, Parròquia i 
Mestres, i av. Lluís Moré del Castillo.
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Modificacions de les 
Ordenances Metropolitanes 

d’Edificació
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Badalona

• Modificació de l’article 125 de les 
OO.MM. d’Edificació, pel que fa al terme 
municipal de Badalona. Aprovada definitiva-
ment per Acord de la Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona de 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 1989 
de 23/12/94).

Art. 125. Grues‑torre. (es modifica la condició 4ª  
de l’article 125.1 en el sentit de limitar la 
responsabilitat civil a cobrir per pòlissa 
d’assegurança, a efectes  d’atorgament de 
llicència d’instal·lació i ús de grues-torre)

4a. Els danys de qualsevol gènere que pugui pro-
duir el funcionament de la grua i la seva estància 
a l’obra es cobriran amb pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil limitada amb els següents 
graus: 

 1. Grues que no sobrepassin els límits del solar:  
69.000.000 pessetes.

 2. Grues que sobrepassin els límits del solar vo-
lant per sobre d’altres finques no edificades:  
69.000.000 pessetes.

 Aquestes quanties seran revisables anualment.
 3. Grues que sobrepassin els límits del solar volant 

per sobre d’altres finques edificades:
 • 100.000.000 pessetes si l’obra en construcció 

té fins a dues plantes d’alçada.
 • 125.000.000 pessetes si l’obra en construcció 

té entre dues i cinc plantes d’alçada.
 • 200.000.000 pessetes si l’obra en construcció 

té més de cinc plantes d’alçada.
 4. Si les grues sobrepassen els límits del solar 

volant per sobre d’altres finques destinades a 
zones verdes, vials, equipaments, etc. (col·legis, 
zones esportives, i altres equivalents), la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil limitada 

tindrà una cobertura de 250.000.000 pessetes, 
i excepcionalment, fins a 500.000.000 pessetes 
quan s’apreciïn els supòsits esmentats, en reso-
lució motivada, l’existència d’elements de greu 
risc.

 Transcorreguts cinc anys des de l’entrada en vigor 
de la modificació de l’esmentat article, les quanti-
tats assegurades seran objecte de revisió mitjan-
çant acord de l’Ajuntament Ple.

Barcelona

• Modificació de l’article 71.3 de les 
OO.MM. d’Edificació, a Barcelona.  Apro-
vada definitivament per Acord de la Comissió d’Ur-
banisme de Barcelona de 19 de desembre de 1990 
(DOGC núm. 1423 de 25/03/91).

Art. 71. Escales. (es modifica l’apartat 3)
1. Els graons de les escales d’ús comú a diversos ha-

bitatges, tindran, com a mínim, 0,26 m. d’estesa 
o petja (sense comptar amb la motllura) i, com a 
màxim, 0,18 m. de contrapetja. No es permetrà la 
construcció de replans o replanells partits. En els 
trams corbs, la mida de l’estesa es prendrà a la 
línia de la marxa, suposada a 0,40 m. del passamà. 
L’alçada mínima de les baranes serà de 0,80 m. en 
els trams inclinats i de 0,90 m. en els horitzontals. 
La separació entre els elements verticals de la ba-
rana no excedirà de 0,12 m.

2. L’amplada mínima de les escales i passadissos 
d’accés als habitatges o locals, dependrà del 
nombre de persones servides per dita escala o 
passadís en cada planta, i del nombre de plantes 
pis de l’edifici (sense comptar la planta baixa o, 
si és el cas, la planta d’accés a l’edifici), d’acord 
amb la taula següent:

Nombre de plantes pis Fins 4 De 5 a 8 De 9 a 12 De 13 a 16 De 17 a 20

Nombre de 
persones 
per planta

Amplada passadís en m. D N D N D N D N D N

Fins 30 1,20 0,90 1 0,90 1 1,20 1 1,40 1 1,60 2

De 31 a 50 1,20 1,20 1 1,20 1 1,40 1 1,60 2 1,80 2

De 51 a 75 1,40 1,40 1 1,60 2 1,80 2 2,40 2 3,00 3

De 76 a 100 2,60 1,60 2 1,80 2 2,40 2 3,20 3 3,60 3

(D= dimensió en metres per a l’ample total de les escales. N= nombre mínim d’escales)

Badalona / Barcelona



464

3. En aquells casos en que estigui prevista una ocu-
pació de més de cent persones per planta i en 
els edificis de més de vint plantes, s’aplicarà allò 
que preveu la NBE-CPI-82, sense perjudici que 
una norma posterior substitueixi el seu contingut 
sense necessitat de tramitar una nova modifi-
cació.

• Modificació de l’article 24 de les OO.MM. 
d’Edificació, al terme municipal de Barce-
lona. Aprovada definitivament per Acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona de 19 de maig de 
1993 (DOGC de 06/08/93).

Art. 24. Documentació de la sol·licitud de 
llicència d’obres. (s’afegeixen els apartats 5 
i 6)

5. Quan es tracti de la construcció d’edificis de més 
de dues plantes de soterrani o que requereixen 
més de 6 m. lineals d’excavació en profunditat, al 
punt màxim, o d’edificis amb fonamentació de ca-
racterístiques especials, ja sigui per la tecnologia 
utilitzada com pel volum d’excavació o per la qua-
litat especial del sòl, caldrà aportar, també, abans 
de l’atorgament, una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat, emesa per entitat asseguradora 
de reconeguda solvència, suficient per cobrir els 
possibles danys que en el transcurs de l’execució 
de l’obra es puguin produir sobre persones o pro-
pietats alienes a aquesta, inclosos els que puguin 
afectar a la via pública i altres béns de naturalesa 
pública. L’assegurança haurà d’incloure tots els 
actors que puguin resultar responsables dels es-
mentats danys i el seu import, que com a mínim 
serà de 100.000.000 de pessetes, el fixarà la 
companyia asseguradora ateses les característi-
ques de l’obra i el seu risc potencial. L’Ajuntament 
podrà no acceptar la pòlissa quan, d’acord amb 
els informes tècnics municipals, aquesta resulti in-
suficient.

6. També caldrà aportar una pòlissa d’assegurança 
a requeriment municipal, quan el risc no previst en 
la fase de projecte es presentés efectivament en el 
transcurs de l’execució de l’obra.

•	Modificació de les OO.MM. d’Edificació, 
pel que fa al terme municipal de Barcelona, 
consistent en la introducció de l’article 121 
bis. Aprovada definitivament  per Acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona de 4 de febrer de 1998 
(DOGC núm. 2608 de 27/03/98), amb el benentès que 

aquesta aprovació s’entén sense perjudici de les dis-
posicions que pugui dictar la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les competències que té atribuïdes.

Art. 121 bis. (s’hi afegeix aquest article)
L’Ajuntament de Barcelona pot establir normes ge-
nerals que regulin les obligacions dels propietaris de 
mantenir en condicions de seguretat les seves edifi-
cacions, tant si es destinen a habitatges com a altres 
usos diferents. El compliment d’aquestes obligacions 
s’haurà d’acreditar en els terminis i segons el proce-
diment que les mateixes normes estableixin. En tot 
cas, els propietaris dels edificis de més de quinze 
anys hauran de tenir a disposició de l’Ajuntament el 
corresponent certificat de solidesa, emès per tècnic 
competent, en que s’acrediti l’estat de conservació 
de l’edifici.
L’incompliment d’aquestes obligacions constitueix in-
fracció administrativa, d’acord el que estableixin les 
normes a que es refereix l’apartat anterior i les demés 
que siguin d’aplicació.

• Modificació dels articles 176, 178 i 180 
de les OO.MM. d’Edificació en matèria de 
rehabilitació d’edificis, a Barcelona. Apro-
vada definitivament, de conformitat amb l’article 68 de 
la Carta Municipal de Barcelona, pel Plenari del Con-
sell Municipal de 14 de febrer de 2003 (BOP núm. 58 
de 8/03/03).

Art. 176.  Obres en edificacions anteriors al Pla.
1. En les obres esmentades en l’article 222-4 de les 

Normes Urbanístiques del Pla general metropolità, 
podran mantenir-se les condicions d’habitabilitat 
preexistents a l’immoble (dimensions d’habita-
cions, patis, places d’aparcament, superfícies de 
ventilació i escales), sempre que no s’augmenti el 
nombre d’habitatges.

2. El grau de manteniment de les condicions pree-
xistents esmentades en el paràgraf anterior es-
tarà en funció de les dificultats d’adaptació a les 
Ordenances vigents a tenor de la importància de 
l’obra a realitzar. Aquests criteris s’aplicaran amb 
la mateixa amplitud en cas de conservació d’edi-
ficis que per les seves característiques estètiques 
o ambientals interessi mantenir.

3. Als efectes de l’aplicació del referit article de les 
normes urbanístiques del Pla, no s’entendrà que 
l’edifici resti fora d’ordenació per l’incompliment 
de les dimensions dels patis, per no trobar-se 
aquests compresos en l’ocupació de parcel·la es-
mentada en aquest article.
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4. En zones d’edificació aïllada unifamiliar, amb 
construccions fora d’ordenació, es podran aixecar 
construccions auxiliars sempre que amb aquestes 
no se superi el volum i altres condicions d’edifica-
bilitat corresponents a la respectiva parcel·la.

5. No s’admetran les actuacions de canvi global d’ús 
en edificis la tipologia dels quals sigui manifesta-
ment inadequada per al nou ús que es proposa o 
que no suposin una millor integració de l’edifici en 
l’illa.

 Amb caràcter previ a la sol·licitud de la llicència 
d’obres, podrà sol·licitar-se a l’Ajuntament un 
informe sobre la viabilitat de l’actuació de reha-
bilitació proposada presentant la documentació 
tècnica corresponent, a nivell d’avantprojecte, i 
formulant consulta expressa sobre els temes es-
pecífics en relació als quals es consideri neces-
sari un pronunciament municipal. Aquest informe 
analitzarà especialment els aspectes d’adequació 
tipológica de l’edificació per als nous usos. L’Ajun-
tament emetrà aquests informes en el termini

6. En casos d’edificis que superin ja el número 
màxim de plantes segons la normativa vigent, les 
instal·lacions no poden situar-se per sobre de l’úl-
tima planta quan ultrapassin l’alçada admesa per 
al tancament de la coberta (1 ,80 m.).

 En tot cas caldrà minimitzar l’impacte de les instal-
lacions i acreditar la seva integració per tal que 
no es vegin des de la via pública. En el que sigui 
possible, s’haurà de preveure la reserva d’espais 
per a instal·lacions dins el volum de l’edifici.

7. Els habitatges de porteria situats en coberta i dis-
conformes es poden mantenir i rehabilitar en les 
seves dimensions estrictes.

 Els altres cossos edificats: antics rentadors, di-
pòsits d’aigua, trasters....... s’enderrocaran llevat 
casos excepcionals. En cap cas podran reconver-
tir-se per a usos d’habitatge, estudis etc.

Art. 178.  Patis de parcel·la.
1. El 12 per 100 que fa esment l’article 235-1 de 

les Normes urbanístiques del general metropolità 
no serà preceptiu per aquells edificis que no re-
quereixin patis de llums i venti lació, per no haver 
estat construïda tota la profunditat edificable de 
l’interior d’illa i ventilar, en conseqüència, directa-
ment al pati interior d’illa o per tractar-se d’una 
profunditat edifi cable reduïda i que no obligui en el 
projecte de l’edifici a la previsió de l’esmentat pati 
de parcel·la.

2. No obstant el previst en el paràgraf, en els edi-
ficis comercials, malgrat no sigui necessari el pati, 
s’exigirà el compliment del 12 per 100.

3. Els reculats previstos de façana posterior, que si-
guin d’aplicació en el paràgraf 2 de l’ar ticle 235 de 
les normes del Pla, hauran de complir les condi-
cions dels patis mixtos fixats en l’article 233-3 de 
les esmentades normes.

4. En les actuacions integrals de rehabilitació que no 
suposin canvi d’ús, i que comportin una redistri-
bució generalitzada de l’edifici, no serà d’aplicació 
la superfície mínima de patis del 12%. Això, no 
obstant, els patis hauran d’assolir la superfície mí-
nima exigida en els arts. 233 i 234 de les NN.UU. 
segons el tipus de dependències que hi ventilin.

5. En les actuacions de rehabilitació que suposin 
canvi d’ús per a destinar l’edifici a ha bitatges, 
s’exigirà el compliment de les dimensions mínimes 
dels patis i de la regla del 12%. En cas que fí-
sicament sigui impossible o notòriament despro-
porcionada, per les característiques estructurals 
de l’edifici, complir amb la regla del 12%, i això 
es justifiqui degudament, podrà ajustar-se aquest 
percentatge.

Art. 180.  Nombre màxim d’habitatges.
1. En les zones de casc antic i de densificació ur-

bana, el nombre màxim d’habitatges que es 
podrà construir en una determinada parcel·la no 
serà superior al que resulti de dividir el total de 
superfície construïda de l’edifici pel mòdul de cent 
metres quadrats (100 m2).

2. A efectes del present article s’entén per super-
fície construïda la compresa entre els tancaments 
exteriors. S’inclouen els cossos sortints semitan-
cats, es computen en un 50 per cent de la seva 
superfície els cossos sortints oberts i s’exclouen 
els patis de llums i de ventilació i els soterranis.

 En les actuacions de rehabilitació en les zones 
de casc antic i de densificació urbana, el número 
màxim d’habitatges admissible en una determi-
nada parcel·la no serà superior al que per excés 
resulti de dividir la total superfície construïda de 
l’edifici pel mòdul de vui tanta metres quadrats (80 
m2).

 Als efectes del present article s’entén per super-
fície construïda de l’edifici la compresa entre els 
tancaments exteriors. S’inclouen els patis de llums 
i de ventilació i s’exclouen els cossos sortints i la 
superfície de planta baixa fora del cos principal.
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• Modificació de les OO.MM. d’Edificació 
en relació al nombre màxim d’habitatges 
per parcel·la, a Barcelona. Aprovada definiti-
vament, de conformitat amb 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, pel Plenari del Consell Municipal de 30 
d’abril de 2004 (BOP núm. 302 de 17/12/04).

TÍTOL III.
DISPOSICIONS 
COMPLEMENTÀRIES DE LES 
NORMES URBANÍSTIQUES

Capítol 1r.
Disposicions sobre l’edificació en 
general

Art. 179.  Nombre màxim d’habitatges per 
parcel·la. Es deroga aquest article.

Art. 180. Nombre màxim d’habitatges.
1. A les zones d’habitatge plurifamiliar, el nombre 

màxim d’habitatges que podrà construir se en una 
determinada parcel·la, no serà superior al que 
resulta de dividir la superfície total construïda de 
l’edifici pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80 
m2).

 A les zones subjectes a ordenació volumètrica es-
pecífica que comptin amb un plane jament anterior 
al Pla general metropolità en el que s’estableixin 
limitacions específiques de densitat, s’aplicarà 
també la determinació anterior.

2. Als efectes del present article, a les zones de casc 
antic i de densificació urbana, s’entén per super-
fície construïda de l’edifici, en actuacions de nova 
planta, la compresa entre els tancaments exte-
riors. S’inclouen els celoberts i patis de ventilació 
i s’exclouen els cossos sortints, la superfície de 
planta baixa que ultrapassi la fondària edificable, i 
els soterranis.

 A la resta de zones, per al càlcul de la superfície 
construïda de l’edifici, s’adoptaran els mateixos 
criteris que estableixen les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità per al còmput de l’edi-
ficabilitat.

Capítol 3r
Disposicions aplicables a la zona 
subjecta a anterior ordenació 
volumètrica específica

Art. 191. Contingut de la Normativa.
La normativa a aplicar amb caràcter principal o subsi-
diari, segons el que disposa l’article anterior i en funció 
de les antigues zones del “Plan de Ordenación Urbana 
de Barcelona y su comarca” de 3 de desembre de 
1953, serà la següent:
a) Zones d’eixample intensiu, residencial urbana 

intensiva i comercial:
 Edificabilitat neta: 1,50 m2st/m2s
 Ocupació màxima: 60 per 100.
 Alçada màxima: 27,45 m.
 Nombre màxim de plantes: PB+7P
 Alçada mínima entre sostres: 3,05 m.
b) Zones d’eixample semiintensiu, casc antic, 

residencial urbana semiintensiva i tolerància 
d’habitatge i indústria:

 Edificabilitat neta: 1,25 m2st/m2s
 Ocupació màxima: 40 per 100.
 Alçada màxima: 18,30 m.
 Nombre màxim de plantes: PB+4P
 Alçada mínima entre sostres: 3,05 m.
c) Zones suburbanes de ciutat jardí:
 Edificabilitat neta: 0,50 m2st/m2s. 
 Ocupació màxima: 30 per 100.
 Alçada màxima: 11 m.
 Nombre màxim de plantes: PB+2P 
 Alçada mínima entre sostres: 2,75 m.

Art. 193. Limitacions.
1. Els plans especials si s’escau, els estudis de de-

tall no podran augmentar la superfície de sostre 
edificable ni alterar el tipus d’ordenació, fixats pel 
planejament anterior quan es modifiqui aquest.

2. La mateixa limitació s’aplicarà quan regeixin els 
paràmetres definits a l’article 191 amb caràcter 
subsidiari de l’anterior ordenació.

Cerdanyola del Vallès

• Ordenances Municipals complementà-
ries de les Metropolitanes, a Cerdanyola 
del Vallès. Aprovades definitivament, donada con-
formitat al text refós i corregida errada material, per  
Acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 
5 d’abril de 1990 i 13 de febrer de 1991 (DOGC núm. 
1439 de 6/05/91) i 18 de desembre de 1991 (DOGC 
núm. 1580 de 8/04/92).

Cerdanyola del Vallès / Barcelona
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Text Refós

Art. 102. (s’hi afegeixen els apartats 3 i 4)
3. Les places mínimes d’aparcament que s’hauran 

de preveure als edificis d’habitatge situats en sòl 
urbà, seran les següents:

 Tres places per cada dos habitatges de més de 
130 m2 i una per cada habitatge de menys de 130 
m2. Tot l’anterior referit a superfície construïda, no 
solament la d’habitatge, sinó també la dels ele-
ments comuns.   

4. Als habitatges en que solament calgui projectar 
l’aparcament per a una sola plaça, la superfície 
mínima es podrà reduir a 15 m2.

Art. 112. Rampes i accessos. (es modifica l’apartat 
1; s’hi afegeixen els apartats 7, 8, 9 i 10)

1. L’amplada mínima dels accessos per a un sol 
sentit de circulació, als aparcaments de més de 
quatre vehicles, que donin a carrers de menys de 
12 m. d’ample, serà de 4 m. Quan es tracti de 
l’accés a un local amb una sola plaça d’aparca-
ment aquest accés es podrà reduir a 2,50 m. A la 
resta de casos serà de 3 m.

7. A la zona de densificació urbana, subzona II, 
semiintensiva (13b), només s’admet un accés a 
l’aparcament per parcel·la quan la longitud de la 
façana no depassi els 13 m., en els casos que la 
longitud de la façana sigui major s’admetran tants 
guals com resulti de dividir per 13 la longitud de 
la façana. Quan la divisió doni un nombre fraccio-
nari de guals, qualsevol fracció igual o menor de la 
meitat s’hi haurà de descomptar, i la superior a la 
meitat s’hi haurà de computar com un gual més. 
Quan l’edifici formi xamfrà, es podrà considerar 
la façana desplegada. S’admetran dos accessos 
per parcel·la en el cas d’instal·lació de garatges 
amb més de quaranta places o aparcaments co-
munitaris organitzats en un sol sentit de circulació 
interna amb entrada i sortida en els seus extrems.

8. A les zones d’ordenació en edificació aïllada 
només s’admetrà un accés des del vial al solar, a 
no ser que el solar per la seva dimensió s’hagi de 
tractar com si fossin dues o més parcel·les inde-
pendents, d’acord amb el que s’estableix l’article 
342.11 de les Normes urbanístiques.

9. Cada agrupació independent d’habitatges ados-
sats estarà dotada d’un sol accés rodat des de 
la via pública. S’admetran dos accessos per 
parcel·la en el cas de garatges amb més de 40 
places o aparcaments comunitaris organitzats en 
un sol sentit de circulació interna amb entrada y 
sortida en els extrems.

10. A la zona d’ordenació en edificació aïllada, quan 
els aparcaments estiguin situats a la planta so-
terrani s’admetrà un sol accés per edificació i en 
conseqüència una sola rampa d’accés. La qual no 
podrà ocupar una superfície major del 10 per 100 
de la parcel·la.

Art. 113. Pendent de les rampes. (s’hi afegeix 
l’apartat 2)

2. En ciutat jardí, als 4 m. de fondària immediats a 
l’accés de la parcel·la, les rampes tindran un pen-
dent màxim del 10 per 100 quan siguin utilitzades 
de sortida al carrer.

Art. 162. Nombre d’ascensors. (es modifica 
l’apartat 1)

1. Serà obligatòria la instal·lació d’ascensor a tots els 
edificis destinats a habitatge, oficines o comerços 
i, en general, locals freqüentats pel públic, el pa-
viment de l’últim pis dels quals es trobi a més de 
12,40 m. sobre la rasant del terreny a l’accés a 
l’edifici.

• Ordenança municipal complementària 
de les Metropolitanes d’Edificació (art.97) 
relativa al tancament de finques sense 
edificar, a Cerdanyola del Vallès. Aprovada 
definitivament i donada conformitat al text refós (amb 
les correccions que s’incorporen d’ofici) per Acords 
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 9 de 
març i 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 2018 
de 1/03/95).

Text Refós

1. Objecte.  
 L’objecte d’aquest text refós és el de complir les 

prescripcions de l’acord d’aprovació definitiva de 
l’ordenança municipal complementària de les me-
tropolitanes d’edificació, de l’article 97 de Cerda-
nyola del Vallès, adoptat en la sessió de 09.03.94.

2. Definició.
 El present document constitueix Norma urbanís-

tica municipal, prevista en l’article 23.3 del DL 
1/1990 de la Generalitat de Catalunya. La seva 
tramitació s’ajustarà al què regula l’article 75 del 
mateix Decret.

3. Antecedents. 
 L’ordenança és complementària de les metropoli-

tanes de Barcelona, definitivament aprovades en 
data 14.07.1976, amb modificacions posteriors i 
text refós que va ser aprovat en data 08.08.1988.

Cerdanyola del Vallès
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4. Àmbit.
 Aquesta ordenança regirà a les zones 13b, 22a i 

20a.
5. Contingut.
 Aquesta ordenança, en la seva part dispositiva, té 

el següent text:
 5.1 Totes les finques de l’àmbit de les zones que 

s’estableixen en l’apartat anterior, que es trobin 
sense edificar, han de tancar-se en tot el seu perí-
metre a la via pública.

 5.2 La tanca, en les zones 13b i 22a  tindrà en tot 
cas una alçària constant en 2 m. sobre la rasant 
en cada punt de la vorera, i es construirà de mate-
rial d’obra permanent i opac. La superfície exterior 
de la tanca es tractarà en tot cas com a façana.

 5.3 Les tanques de les finques de les zones ciutat 
jardí s’ajustaran a allò que estableix l’apartat 3 de 
l’article 254 de les Normes urbanístiques del Pla 
general metropolità.

6. Oportunitat. 
 Aquesta ordenança s’ajusta a les determinacions 

de l’article 251 del DL 1/1990 de la Generalitat, 
concordant amb l’article 181 de la Llei del sòl de 
1976, alhora que es complementa amb l’article 97 
de les Ordenances metropolitanes vigents.

7. Vigència. 
 Aquesta ordenança té vigència indefinida, de con-

formitat amb l’article 72 del DL 1/1990.
8. Disposició transitòria.
 Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà 

de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva, 
atorgant-se un termini de 6 mesos, no prorro-
gable, perquè totes aquelles finques afectades 
l’executin.

• Ordenances complementàries de les 
OO.MM. d’Edificació, relatives a la modifi-
cació dels articles 70 i 92, a Cerdanyola del 
Vallès. Aprovades definitivament per Acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona de 21 de juny i 25 
d’octubre de 1995 (DOGC núm. 2136 de 01/12/95).

Art. 70. Vestíbul. (s’hi afegeix l’apartat 8)
8. En les cases plurifamiliars de les zones d’orde-

nació en edificació aïllada; subzones III (20a/7) i 
IVa (20a/9), l’espai destinat a entrada o vestíbul 
d’escala s’haurà de situar a la planta baixa de 
l’edifici.

Art. 92. Zones d’edificació aïllada. (s’hi afegeix 
l’apartat 2)

2. A les zones d’ordenació en edificació aïllada, per 

damunt de l’alçada màxima, no s’admetrà cap 
maquinària de l’ascensor o instal·lació que im-
pliqui la construcció d’un cos d’edificació d’alçada 
superior a 3 m. 

• Ordenança complementària: Modificació 
articles 112.8, 112.9 i 112.10 de les OO.MM. 
d’Edificació, rampes i accessos als aparca-
ments, a Cerdanyola del Vallès. Aprovada de-
finitivament per Acord de la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona de 15 de desembre de 1999 (DOGC núm. 
3121 de 14/04/00).

Art. 112. Rampes i accessos. (es modifiquen els 
apartats 8 i 9, i s’elimina l’apartat 10)

8. En les zones d’ordenació en edificació aïllada 
només s’admetrà un accés al solar des de cada 
vial al que doni front el solar, a no ésser que el 
solar per la seva dimensió hagi de tractar-se com 
si fossin dues o més parcel·les independents, 
d’acord amb l’article 342.11 de les Normes urba-
nístiques.

9. Cada agrupació independent d’habitatges ados-
sats estarà dotada d’un sol accés rodat des de la 
via pública, sempre i quan no es trobin en l’àmbit 
d’una figura de planejament derivat que permeti 
els garatges particulars en planta baixa.

 S’admetran dos accessos per parcel·la en el cas 
de garatges de més de 40 places o aparcaments 
comunitaris organitzats en un sol sentit de circu-
lació interna amb entrada i sortida en els extrems.

10. (queda eliminat)

Gavà

• Modificació puntual de l’article 66 
apartat 2 de les Ordenances Metropoli-
tànes d’Edificació del Pla General Metro-
polità, per al municipi de Gavà. Aprovada de-
finitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el 16 de febrer de 2005. (BOPB núm. 177 
de 26/07/2005).

La modificació consisteix en el següent:

L’apartat 2 de l’article 66 quedarà amb el següent re-
dactat:

2. La vivenda disposarà d’un conducte d’extració 
de funs a la cuina, amb sortida a la coverta o par 
superior de l’edifici. En el ca que la cuina i el men-
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jador formin una peça única, la cuina disposarà, a 
més a més, d’una xemeneia de ventilació de les 
dimensions descrites en l’apartat 3c)

L’Hospitalet de Llobregat

• Ordenança sobre aparcaments soter-
ranis construïts en subsòl de la xarxa vi-
ària, parcs públics, jardins i zones verdes, 
a L’Hospitalet de Llobregat. Aprovada definiti-
vament i donada conformitat al text refós per Acords 
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 10 
d’abril de 1991 i 25 de març de 1992 (DOGC núm. 
1622 de 22/07/92).

Capítol I 
Objecte de l’ordenança.

Art. 1er. 
1. La present ordenança té per objecte regular les 

condicions de la construcció d’aparcaments o 
garatges-aparcament subterranis en el subsòl 
dels carrers, places, jardins i parcs urbans així 
com dels espais verds no edificables de propietat 
privada, dins del terme municipal de L’Hospitalet 
de Llobregat.

2. La construcció d’aparcaments o garatges-apar-
cament en el subsòl dels terrenys edificables, 
de forma independent o com a part integrant 
d’edificis d’habitatge o destinats als altres usos 
permesos per les Normes urbanístiques del Pla 
general metropolità, s’ajustarà a les disposicions 
sobre garatges, garatges-aparcament i estaciona-
ments de les Ordenances metropolitanes d’Edifi-
cació del Pla general metropolità.

3. En el cas dels parcs urbans, el contingut d’aquesta 
Ordenança haurà d’ésser incorporat al Pla espe-
cial corresponent que es redacti segons disposen 
les esmentades Normes urbanístiques del Pla 
general metropolità. Seran de compliment obligat 
en carrers, places i jardins urbans de menys de 
12.000 m2. 

4. La present ordenança serà només d’aplicació, 
quant a zones verdes i espais lliures públics, un 
cop s’hagi establert la conveniència de l’aparca-
ment soterrani mitjançant el pla especial que or-
deni la zona verda o espai públic, el qual contindrà 
els estudis corresponents a les necessitats de 
places d’aparcament en el sector i la nul·la influ-
ència negativa sobre les necessàries plantacions 

que hauran d’efectuar-se en l’esmentada zona 
d’acord amb el projecte definitiu del parc o jardí 
públic, el qual s’haurà d’executar i entrar en funci-
onament simultàniament amb l’aparcament.

 En el cas d’aparcaments soterranis sota el sis-
tema viari el projecte haurà d’incloure un estudi 
detallat de les xarxes de metro o altres sistemes 
de transport públic soterrani i del qual se’n donarà 
compte a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.

Art. 2on. 
Als efectes d’aquesta ordenança, per  “aparcaments 
o garatges-aparcament subterranis” s’entenen els es-
pais situats al subsòl dels terrenys de domini públic 
municipal, o de propietat privada esmentats en l’ar-
ticle anterior, i destinats a la guarda de vehicles auto-
mòbils fins a un pes màxim de 2 T.

Art. 3er.
La construcció dels aparcaments o garatges aparca-
ment a que es refereix aquesta Ordenança, tant si són 
d’iniciativa municipal com privada, requereix la justi-
ficació prèvia de la seva necessitat, de la seva com-
patibilitat amb els objectius de la política circulatòria i 
urbanística de la Ciutat i en aquest aspecte hauran de 
ser informats pels Serveis Tècnics competents.

Capítol II 
Concessions i llicències.

Art. 4rt.
1. La utilització del subsòl dels terrenys de domini 

públic municipal per a la construcció i explotació 
d’aparcaments o garatges-aparcament, sempre 
que no la realitzi per sí mateix l’Ajuntament, serà 
objecte de concessió administrativa d’acord amb 
el que disposa el Reglament de Béns de les Cor-
poracions Locals.

2. Per a la utilització com a aparcament del 
subsòl dels espais a què es refereix l’article 1er 
d’aquesta Ordenança, quan aquests siguin de 
propietat privada, serà necessària la seva in-
corporació al domini públic mitjançant la seva 
cessió al Municipi.  A tal efecte, l’Ajuntament 
podrà convenir amb els titulars dels terrenys la 
simultània tramitació de la cessió i de la con-
cessió administrativa.

Art. 5è.
1. La construcció dels aparcaments o garatges-

aparcament estarà subjecta a l’obtenció de la 
llicència municipal d’acord amb la legislació ge-
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neral aplicable i a les disposicions de la present 
Ordenança. En la Memòria del projecte s’haurà de 
fer esment de com es compleixen tots i cadascun 
dels requisits determinats en aquesta Ordenança 
i, si s’escau, de les circumstàncies que portin a 
l’aplicació d’allò que disposa el seu article 7è.

2. La construcció dels aparcaments per les em-
preses privades de l’Ajuntament de L’Hospitalet i 
per les altres Institucions municipals amb perso-
nalitat pròpia, restarà subjecta a la prèvia autorit-
zació de la Comissió de Govern, que sol·licitarà 
els informes necessaris en cada cas, tant tècnics 
com jurídics, en base al projecte, el contingut del 
qual haurà d’estar composat pels documents re-
ferents a les normes constructives i urbanístiques, 
així com per les de seguretat i les d’instal·lacions 
projectades, sempre d’acord amb allò establert 
per la present Ordenança.

 En el cas que la construcció dels aparcaments 
sigui promoguda per altre classe d’entitats i per-
sones relacionades amb l’Ajuntament, aquestes 
hauran de sol·licitar les llicències d’obres i d’ober-
tura, d’acord amb la legislació vigent aplicable en 
cada cas. El començament de les obres estarà 
supeditat a l’obtenció d’ambdues llicències.

 Les concessions i les llicències esmentades, es 
tramitaran i atorgaran conjuntament. El compli-
ment del contingut de la llicència serà la condició 
essencial per a la validesa de la concessió.

3. Les llicències per als aparcaments subterranis 
en els espais lliures no edificables entre blocs, 
se subjectaran a les normes constructives esta-
blertes en la present Ordenança.

Art. 6è.
Quan la construcció de l’aparcament o garatge-apar-
cament exigeix el desplaçament d’elements urbanís-
tics o modificacions de la xarxa viària i el seu arbrat, 
es presentarà el corresponent avantprojecte previ a 
la sol·licitud de la llicència que especifiqui les obres 
necessàries a tal finalitat, que haurà de ser aprovat 
per l’Administració municipal, amb informe dels Ser-
veis Tècnics competents.

Art. 7è.
Quan les circumstàncies físiques del lloc on s’hagi de 
construir l’aparcament ho exigeixin, els projectes es 
podran apartar d’aquesta Ordenança en aspectes 
parcials, justificant tècnicament les disposicions pro-
posades, i sense que això disminueixi la seguretat de 
les persones i béns, circumstàncies que hauran de ser 
apreciades per la Comissió formada pels Serveis Tèc-
nics de les Àrees d’Urbanisme, Indústria i Via Pública.

Capítol III 
Relació amb la circulació.

Art. 8è.
1. Els aparcaments o garatges-aparcament subter-

ranis es projectaran atenent a les seves possibi-
litats d’accés, que no hauran d’incidir de forma 
pertorbadora en la circulació.

2. El projecte incorporarà la senyalització, en nombre 
i ubicació adequada, per al compliment del que 
s’exposa en el paràgraf anterior.

Art. 9è.
 El cost dels desplaçaments o modificacions a 

què es refereix l’article 6è i el de les mesures d’al-
teració del trànsit que s’haguessin d’establir du-
rant la construcció de l’aparcament i per la seva 
causa, seran a càrrec del concessionari, o en el 
seu cas, del titular de la llicència corresponent.

Capítol IV 
Normes referents a la construcció.

Art. 10è.
Els materials que intervenen en la construcció dels 
aparcaments i garatges-aparcament i els seus revesti-
ments, seran incombustibles de RF-120.
En tots aquells elements estructurals en els que s’uti-
litzi l’acer com a material resistent, aquest s’haurà de 
protegir amb un revestiment homologat de RF-120, 
llevat  dels que hi sigui d’aplicació la “Instrucción para 
el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa 
o armado”, vigent en la data de la construcció, que 
compliran el que s’estableix en l’Annex 6 “Protección 
adicional contra el fuego” de l’esmentada Instrucció.
El paviment serà antilliscant, i serà impermeable quan 
es prevegi la seva neteja amb aigua o altres líquids. 
Quan l’aparcament es construeix sota una zona ac-
cessible a vehicles de qualsevol tipus, entenent per 
tal tota aquella zona que no tingui obstacles no re-
movibles que impedeixin absolutament el pas de ve-
hicles, l’estructura s’haurà de calcular d’acord amb la 
“Instrucción relativa a las acciones a considerar en el 
proyecto de puentes de carreteras” del MOPU, quan 
aquesta sigui d’aplicació. En qualsevol altra circums-
tància, les sobrecàrregues d’ús se cenyiran a les que 
la normativa vigent senyali en cada cas particular.

Art. 11è.
La construcció d’aparcaments en el subsòl d’un jardí, 
parc o plaça existent, comportarà l’aportació d’un pro-
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jecte tècnic, que justificarà el disseny i la solució adop-
tada, la qual haurà d’intentar mantenir sempre planta-
cions, vegetació i arbrat de manera que es conservi de 
la mateixa forma que abans de les esmentades obres.
Si més no, s’acceptaran les solucions de nova cre-
ació que millorin el planejament existent, des del punt 
de vista de l’enjardinament, i el seu desenvolupament 
s’adreci a millorar les condicions per l’ús públic dels 
esmentats espais.
En tot cas l’aprovació de l’indicat projecte tècnic, ro-
mandrà sotmesa al preceptiu informe favorable del 
Servei Tècnic corresponent.
En les zones que, per criteris de disseny, s’hagi de pro-
cedir a la plantació de vegetació i arbrat, el forjat o llosa 
superior de l’aparcament subterrani s’establirà a una 
cota de 1,50 m. per sota de la rasant, a fi de poder 
admetre un gruix de terra vegetal que asseguri el bon 
arrelament de la plantació. L’estructura d’aquesta llosa 
o forjat serà l’adequada per suportar la sobrecàrrega 
de la terra, el pes específic de la qual es fixarà d’acord 
amb la “Instrucción relativa a las acciones a considerar 
en el proyecto de puentes de carreteras” del MOPU.
També s’haurà de preveure la impermeabilització cor-
responent, així com el drenatge necessari, inclòs en 
l’esmentat gruix de 1,50 m.
En la resta de casos, on no es preveu la plantació d’ar-
brat, l’espai reservat podrà ésser inferior a 1,50 m. i la 
seva justificació ha d’estar reflectida al projecte cor-
responent.

Art. 12è.
Els sòls de les naus i rampes dels aparcaments es 
construiran per a una sobrecàrrega d’ús de 300 kg/
m2 i una càrrega puntual de 1.000 kg sobre una àrea 
de 0,30 x 0,30 m., actuant separadament.  

Art. 13è.
En qualsevol cas, el projecte de l’aparcament o ga-
ratge-aparcament haurà de contenir totes les especi-
ficacions i documents necessaris per a l’execució dels 
elements que conformen l’ordenació de la superfície.
Tots els elements utilitzats en la construcció de l’apar-
cament s’hauran d’ajustar als models aprovats per 
l’Ajuntament.

Capítol V  
Dimensions mínimes en les naus 
d’aparcament.

Art. 14è.
1. Els locals destinats a la guarda de vehicles auto-

mòbils tindran una alçada lliure mínima de 2,20 m. 

en les zones de circulació (passadissos i rampes). 
A l’exterior s’indicarà l’alçada màxima dels vehi-
cles que hi puguin penetrar, inferior en 0,10 m. a 
l’alçada lliure de pas del local i del seu accés.

2. Cada plaça d’aparcament, disposarà com a mínim 
d’un espai de 2,20 x 4,50 m. Un 25 per 100 de la 
totalitat de les places d’aparcament podrà tenir un 
espai mínim de 2 x 4 m.

3. Els passadissos de circulació tindran les dimen-
sions adequades a la disposició dels cotxes en 
l’aparcament i a les seves pròpies dimensions.

 Les mides aconsellables són les següents i s’es-
pecifiquen a títol indicatiu.

Col·locació
Ample de
la plaça

Ample del
passadís

45º 2,20 a 2,40 3,50 a 3,00

60º 2,20 a 2,40 5,00 a 4,50

90º 2,20 a 2,40 6,00 a 5,50

 Amb la finalitat de cobrir el servei per a minusvà-
lids, es disposarà en la primera planta i en el lloc 
més pròxim a l’accés de vianants accessible per 
a aquells, places d’una amplada mínima de 3,30 
m., en la proporció d’una per cada cent cinquanta 
places de capacitat o fracció de l’aparcament. 
Aquestes places es senyalitzaran convenient-
ment.

Capítol VI
Circulació d’automòbils.

Art. 15è.
1. Els accessos als aparcaments i garatges-apar-

cament, estaran dotats dels senyals de circulació 
preceptius per a advertència de vianants i vehi-
cles.

 Els accessos, en especial els que siguin sortida de 
vehicles, se situaran de manera que no incideixin 
sobre un pas de vianants.

2. Les amplades mínimes dels accessos als aparca-
ments seran de 3,50 m., quan siguin per a un sol 
sentit de circulació, i de 5,50 m. quan serveixin per 
als dos sentits; amidats entre paraments verticals.

 Les zones on estan les barreres que permeten 
l’entrada o la sortida de l’aparcament i on se situa 
la cabina de control podran ser més estretes.

3. Els accessos per a un sol sentit de circulació po-
dran ser utilitzats alternativament, en un o altre 
sentit, mitjançant la senyalització adequada.

4. Les rampes no sobrepassaran el 20 per 100 de 
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pendent màxim. En els 4 m. de fondària, a conti-
nuació del accessos del local, les rampes tindran 
un pendent màxim del 4 per 100, quan la seva 
utilització sigui de sortida al carrer.

5. A les rampes d’intercomunicació en corba, 
aquests pendents es refereixen a la línia central de 
la pista interior.

 Les dimensions mínimes de les rampes d’interco-
municació entre plantes seran de 3 m. d’ample si 
les rampes són rectilínies i d’un sol sentit de circu-
lació; si són de doble sentit de circulació seran de 
6 m. d’ample.

 Si les rampes d’intercomunicació entre plantes 
són en corba, i de circulació en sentit únic, el radi 
mínim des del centre a l’eix de la rampa serà de 
6,50 m. i l’ample de la rampa entre parets serà de 
3,65 m. Si la rampa en corba és de doble sentit 
de circulació, el carril interior tindrà un radi de gir 
referit al seu eix de 6 m. i un ample de 3,50 m. i el 
carril exterior un ample de 3,25 m.

Capítol VII
Circulació de persones.

Art. 16è.
1. L’accés de persones a l’aparcament o garatge-

aparcament, s’efectuarà a través d’espais exclu-
sius, destinats únicament al servei propi.

2. Les escales seran de RF-120, com a mínim, i 
d’amplada igual o superior a 1,20 m., i la seva 
comunicació amb cada planta s’efectuarà a 
través d’un vestíbul tancat de 2,50 m2 de su-
perfície mínima i d’una amplada no inferior 
a 1,20 m.  Aquest vestíbul anirà tancat amb 
portes de RF-120 que s’obriran en el sentit de 
l’evacuació de les naus d’aparcament, quedant 
un espai en el seu interior, lliure de l’escombrada 
de les portes, d’1,20 x 1,20 m. com a dimen-
sions mínimes.

 Aquestes portes tindran un sistema de tancament 
capaç de realitzar la maniobra d’obertura mitjan-
çant una lleugera maniobra i un sistema de retorn 
de la porta a la posició tancada. Disposaran d’un 
element vidrat transparent de 0,10 m2, com a 
mínim, situat a l’altura de la vista de forma que 
permeti percebre la proximitat de persones a la 
porta. En aquelles que siguin d’accés per a mi-
nusvàlids, els manubris i elements vidrats s’adap-
taran a aquesta circumstància.

Art. 17è.
Les rampes, tant les d’accés com les d’intercomu-

nicació entre plantes, podran ser utilitzades pels via-
nants sempre que disposin d’una vorera de 0,80 m. 
d’ample com a mínim i de 0,15 m. d’alçada.

Art. 18è.
1. Els aparcaments o garatges-aparcament sub-

terranis tindran com a mínim dos accessos per 
a vianants, dels quals almenys un ha de ser una 
escala. No es computaran, a aquest efecte, els 
ascensors o mitjans mecànics d’accés.

2. La distància a recórrer des de qualsevol punt de 
l’aparcament fins a una escala o rampa utilitzable 
pels vianants, no serà superior a 50 m.

3. La disposició de les sortides es realitzarà de ma-
nera, que les rectes que uneixin els centres de 
dues sortides entre les quals no n’existeixi cap 
altre, amb qualsevol punt del local situat a menys 
de 25 m. d’ambdues portes, no formin entre sí un 
angle inferior a 45º.

Art. 19è.
Tots els garatges-aparcament disposaran d’ascen-
sors que tinguin l’última parada al nivell de la super-
fície, així com una capacitat per a 5 persones, de 
manera que l’àrea màxima servida per cada un dels 
ascensors, a cadascuna de les plantes, no sobrepassi 
els 3.000 m2.
Els ascensors s’hauran d’ajustar al compliment de les 
normes legals i reglamentaries referides a l’ús per per-
sones minusvàlides. 

Art. 20è.
Els espais per a la circulació de vianants, passadissos 
i escales, estaran dotats d’una il·luminació amb un ni-
vell mínim de 50 lux.
Així mateix es marcarà en el sòl, el camí a seguir, el 
camí a seguir, mitjançant senyalització adequada.

Art. 21è.
1. Es disposarà d’un enllumenat automàtic d’emer-

gència, indicant la sortida del local i situat a una 
alçada d’1,50 m. sobre el sòl com a màxim, ga-
rantint-ne un nivell de 10 lux, durant una hora com 
a mínim.

2. Totes les portes de les plantes de l’aparcament 
que no donin pas a una escala o passadís que co-
muniqui a l’exterior, hauran de portar la indicació 
de “sense sortida”.

Art. 22è.
En aquells casos que, per les causes específiques de 
l’article 7, els ascensors, no puguin sortir a la superfície, 
el servei de minusvàlids i, en conseqüència les places 
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reservades previstes a l’article 14 d’aquesta orde-
nança, s’haurà de situar a la superfície de l’aparcament 
i a una distància màxima de 25 m. de l’accés, amb les 
dimensions previstes a l’esmentat article.

Art. 23è.
Quan l’ascensor tingui accés des de la superfície, els 
elements motrius hauran d’instal·lar-se a la part inferior 
del recorregut.

Capítol VIII
Energia elèctrica.

Art. 24è.
1. Els aparcaments subterranis hauran de tenir doble 

escomesa de subministrament elèctric, que asse-
guri, abans de 30 segons, el funcionament correcte 
de les instal·lacions de ventilació i sistemes de de-
tecció.

2. Hauran d’estar proveïts també d’enllumenat 
d’emergència que asseguri en tot el local i sortides 
un nivell de 10 lux durant una hora com a mínim.

Art. 25è.
1. Les instal·lacions elèctriques hauran de complir el 

“Reglamento electrotécnico de baja tensión” i les 
Instruccions complementàries del Ministeri d’In-
dústria i Energia, vigents en el moment de la cons-
trucció.

2. Les canalitzacions que, per la seva situació, poden 
ser objecte de topades o cops fortuïts durant la uti-
lització de l’aparcament hauran de ser protegides 
convenientment per evitar els danys que se’ls 
pugui ocasionar.

3. Les preses de corrent i interruptors, situats en les 
naus d’aparcament, es col·locaran en caixes o co-
bertes protectores i a una altura mínima d’1,50 m. 
sobre el sòl a no ser que presentin una coberta es-
pecialment resistent a les accions mecàniques.

4. La instal·lació d’energia que accioni els ventiladors, 
serà blindada i independent d’altres línies. Descen-
dirà per l’exterior del garatge i tindrà presa inde-
pendent de la resta de l’edifici.

Capítol IX 
Enllumenat.

Art. 26è.
Als aparcaments i garatges-aparcament es conside-
raran, a efectes d’enllumenat, cinc zones diferenciades:
 – Accessos i rampes per a vehicles.

 – Passadissos de circulació de cotxes.
 – Circulació de vianants.
 – Zones d’estacionament.
 – Dependències.
1. Accessos i rampes per a vehicles.
 En els accessos, la instal·lació d’enllumenat serà la 

suficient per assolir un nivell lumínic entre 400 i 500 
lux. 

 I en rampes, el nivell lumínic serà de 150 lux.
2. Passadissos de circulació de cotxes.
 En els passadissos de circulació, entre les bateries 

d’estacionament, el nivell lumínic mínim serà de 
100 lux.

 Es procurarà que els llums fluorescents col·locats 
sobre l’eix del passadís constitueixin una espècie 
d’indicador del camí per al conductor.

3. Circulació de vianants.
 Als passadissos exclusius per a vianants, i escales, 

el nivell mínim serà de 50 lux.
4. Zones d’estacionament.
 En les zones exclusives d’estacionament, el nivell 

lumínic serà de 25 lux.
5. Dependències.
 A la central de comandament, si hi fos, i a les ofi-

cines, el nivell lumínic serà de 300 lux.
 Al lavabos, serveis, etc., el nivell mínim serà de 50 

lux.

Capítol X 
Ventilació.

Art. 27è.
La ventilació dels garatges-aparcament, hauran de 
garantir l’adequada renovació de l’aire, evitant l’acu-
mulació de gasos nocius o inflamables, i podrà ésser 
natural o forçada.
En cas d’ésser natural, la superfície destinada a ven-
tilació haurà de ser com a mínim d’un 5% de la del 
local, sempre i quan les obertures destinades per 
aquest ús es trobin en façanes oposades. Si totes les 
obertures es troben en la mateixa façana, l’esmentada 
superfície de ventilació serà almenys d’un 8 per 100.
Tots els garatges-aparcament situats completament 
en el subsòl, que no disposin d’una o més façanes 
als espais lliures, disposaran amb caràcter obligatori 
de ventilació forçada, la qual es realitzarà de forma 
d’impulsió i extracció de l’aire, assegurant un mínim 
de renovació de 15 m3/h. per m2 de superfície.
Cada planta disposarà de circuit de ventilació inde-
pendent i sectoritzat a fi i efecte de garantir una neteja 
adient a la totalitat del local. El funcionament del sis-
tema de ventilació haurà d’ésser automàtic.
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Els patis de ventilació per a la impulsió i l’extracció 
d’aire disposaran de la superfície necessària per al 
correcte funcionament del circuit, i l’amplada mínima 
de l’indicat circuit serà de 2 m.
Les obertures de comunicació al pati es protegiran 
amb material resistent al foc.

Art. 28è.
1. La ventilació forçada haurà d’assegurar una reno-

vació mínima d’aire de 15 m3/m2/hora que faci 
impossible una concentració de monòxid de car-
boni, calculada en períodes de 20 minuts, supe-
rior a 1/10.000, o bé superior a 2/10.000, en valor 
instantani.

2. La velocitat de sortida de l’aire per les reixetes 
dels conductes de ventilació no superarà els 10 
m./segon.

3. El comandament dels sistemes de ventilació per-
metrà el funcionament, en règim normal, en inten-
sitat màxima i en aturament; així mateix s’haurà 
de poder invertir el sentit de gir dels ventiladors 
d’impulsió.

4. En cas d’incendi, l’extracció de fums s’efectuarà 
pels conductes de ventilació.

Capítol XI  
Prevenció i seguretat contra 
incendis.

Art. 29è.
En els aparcaments o garatges-aparcament subter-
ranis, no s’admetran automòbils propulsats per gas 
butà o similars.
Tampoc s’autoritzaran sortidors de subministrament, 
o dipòsits de carburant, ni tallers de reparació.

Art. 30è.
Els elements estructurals dels aparcaments o ga-
ratges-aparcament subterranis, seran de RF-120. Els 
elements secundaris de l’estructura podran ésser de 
RF-60. 

Art.  31è.
La sala de màquines per a equips de ventilació i equips 
de control de detectors, els conductes generals per a 
les instal·lacions seran de RF-180.

Art. 32è.
Per a facilitar la ràpida localització d’incendis, s’instal·-
larà un sistema de detecció composat d’una xarxa de 
detectors termovelocimètrics connectats a la central 

de senyalització de detectors, situada a la cabina de 
l’encarregat o responsable de l’aparcament o ga-
ratge-aparcament.
S’instal·larà en la proporció d’un cada 30 m2, mesu-
rats únicament en les naus d’aparcament.

Art. 33è.
1. S’instal·larà una boca d’incendis a l’exterior de 

l’aparcament de 100 mm de diàmetre amb ràcord 
tipus Barcelona, situada a menys de 50 m. de 
cada accés de vehicles. 

2. A cada planta, a menys de 5 m. de distància dels 
accessos, siguin de persones o de vehicles, s’hi 
instal·laran equips de mànega amb boca de 45 
mm de diàmetre, ràcord tipus Barcelona, que per-
metran cobrir tota la planta.

3. Es disposaran extintors d’incendis de 5 kg de 
CO2 o pols seca, per cada 100 m2.

 La posada en servei de l’aparcament requerirà la 
prèvia instal·lació de telèfon connectat a la xarxa 
local i en funcionament.

Art. 34è.
En el projecte d’aparcament o garatge-aparcament 
hi figuraran les “Instruccions de seguretat i evacuació 
per a casos d’emergència”, on figurarà el telèfon de la 
caserna de bombers més pròxima.
Aquesta instrucció que requerirà l’aprovació del 
Servei d’extinció d’incendis i salvaments, es col·locarà 
en llocs de l’aparcament de màxima visibilitat per a 
l’usuari, com són: accessos de vianants, cabines de 
control, caixa, etc.

Capítol XII 
Instal·lacions complementàries.

Art. 35è.
1. Control
 En els aparcaments o garatges-aparcament 

s’instal·larà una central de comandament, ubicada 
de forma que tingui la màxima visibilitat del local.

 Si és més elevat el nombre de places destinades a 
aparcament per hores, que no pas el de garatge, 
s’instal·larà un sistema de TV que mitjançant mo-
nitors apropiats permeti el control des de la cen-
tral, dels accessos, les plantes i les escales.

 Des de la central i mitjançant una vidriera ade-
quada, l’encarregat podrà observar en qualsevol 
moment els quadres electrònics i els de control 
de ventilació de CO i d’enllumenat, de forma que 
sigui possible una actuació immediata.

2. Megafonia. Telèfons.
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 S’instal·larà un sistema de megafonia que per mitjà 
d’una instal·lació d’altaveus adequats al nombre 
suficient per a cada planta, permetrà donar ordres 
als empleats i instruccions als usuaris.

3. Serveis sanitaris.
 A la primera planta s’hi instal·laran els serveis sa-

nitaris per a homes i dones, en nombre suficient 
d’acord amb la capacitat de l’aparcament.

• Modificació de l’article 198 de les 
OO.MM. d’Edificació, consistent en la su-
pressió dels apartats 1–2 ,  a L’Hospitalet 
de Llobregat.  Aprovada definitivament  per Acord 
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 15 de 
juny de 1994 (DOGC núm. 1970 de 9/11/94), en el 
sentit d’excloure de la seva aplicació les zones de 
nucli antic, substitució de l’edificació antiga (clau 12) i 
zona de densificació urbana intensiva i semiintensiva 
(claus 13a i 13b respectivament) i aquells sectors que 
compten amb planejament anterior vigent o de desen-
volupament del PGM que contenen específicament la 
densitat o nombre d’habitatges admesos, mantenint 
per a la resta de supòsits en que el PGM no determina 
una densitat màxima aplicable la vigència de l’article 
198 pel que fa a la determinació del nombre d’habi-
tatges resultants, sens perjudici de la seva grandària 
o dimensió.

• Supressió de l’apartat 4 de l’article 198 
de les OO.MM. d’Edificació, per tal de per-
metre l’ús d’habitatge en planta baixa, a 
L’Hospitalet de Llobregat. Aprovada definitiva-
ment per Acord de la Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona de 13 de maig de 1998 (DOGC núm. 2721 de 
09/09/98) amb les següents condicions:

	 –	No s’incrementarà la densitat d’habitatges per-
mesa pel planejament vigent per raó de zona.

	 –	L’ús d’habitatge en planta baixa no es prolon-
garà ni ocuparà el pati interior d’illa.

	 –	Es mantindrà l’ús, la destinació i condicions dels 
entresolats d’acord amb el planejament vigent, 
sens perjudici del que resulti de la tramitació d’ins-
truments de planejament cas per cas.

Santa Coloma de Gramenet

• Ordenança complementària de l’Edi-
ficació, de Santa Coloma de Gramenet. 
Aprovada definitivament per Resolució del conseller 

de Política Territorial i Obres Públiques de 31 de gener 
1994 (DOGC núm. 1882 de 11/04/94).

Disposicions generals

Art. 1. De l’aplicació supletòria del PGM
Per a tots aquells aspectes no regulats específica-
ment per aquestes Ordenances complementàries 
seran d’aplicació les determinacions del Pla general 
metropolità de Barcelona, i del planejament que el de-
senvolupi.

Art. 2. De l’àmbit d’aplicació
Aquestes ordenances seran d’aplicació a totes les 
obres de nova planta i ampliacions o reformes d’edifi-
cacions existents que es realitzin dintre del terme mu-
nicipal de Santa Coloma de Gramenet.

Art. 3. De l’Administració competent
Correspondrà a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet vetllar pel compliment de les disposicions 
establertes a la present ordenança.

Capítol I 
Les edificacions al pati interior 
d’illa en zones d’ordenació segons 
alineació de vial

L’edificació en pati interior d’illa es regirà, a més del 
que disposa al respecte el Pla general metropolità, 
pels següents articles:

Art. 4. De les diferències d’alçada entre 
edificacions veïnes

En general no seran admissibles les edificacions en 
pati interior d’illa que superin en més de 3,60 m. mesu-
rats entre cantells superiors de forjats, l’alçada màxima 
edificable en planta baixa de les parcel·les veïnes.

Art. 5. De les parcel·les veïnes amb desnivell no 
superior a 3,60 m. 

Quan el desnivell entre les cotes de referència de l’al-
çada reguladora màxima de parcel·les veïnes no su-
peri els 3,60 m., l’edificació al pati interior d’illa s’ajus-
tarà a allò que disposa el Pla general metropolità.

<3,60
<3,30 <3,60

  3,60
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Art. 6. De les parcel·les veïnes amb desnivell 
superior a 3,60 m.

Quan el desnivell entre les cotes de referència de l’al-
çada reguladora màxima de parcel·les veïnes superi 
els 3,60 m. a les finques ubicades a la cota superior 
serà admissible l’edificació al pati interior d’illa amb les 
següents condicions:
1. Que el pati interior d’illa sigui edificable segons el 

PGM
2. Cap edificació podrà superar un pla ideal traçat 

des de la cornisa definida per la intersecció del pla 
vertical que conté el límit de parcel·la, o el centre 
del pati interior d’illa en el seu cas, i un pla ho-
ritzontal situat a 7,20 m. per sobre del punt de 
referència de l’alçada reguladora màxima de la 
parcel·la situada a nivell inferior, fins a una línia ho-
ritzontal situada al pla de façana posterior de la 
finca de més cota i a 4 m. per sobre del seu punt 
de referència de l’alçada reguladora màxima.

 El cos edificat així obtingut tindrà la consideració 
de planta baixa o planta soterrani depenent del 
que determinen al respecte els articles 225 i 226 
de les Normes urbanístiques del PGM.

 En el cas de que no s’edifiqui en el pati interior 
d’illa, el nivell definitiu del terreny s’ajustarà a les 
mateixes determinacions que en aquest títol es 
reglamenten pels cossos edificats.

>3,60

4,00

3,60

3,60

Art. 7. De les baranes al pati interior d’illa
1. Les baranes i elements separadors entre parcel·les 

dins del pati interior d’illa podran ésser opaques 
fins a 1,80 m., i calades fins a 2,50 m., mesurats 
des del nivell superior del forjat corresponent.

2. Als límits posteriors, quan la diferència de nivell 
entre els respectius forjats, o entre forjat i coro-
nació de mur de contenció, sigui de 3,60 m. o 
més, la barana damunt del forjat de cota alta o 
el mur de contenció serà sempre calada, podent 
tallar vistes amb elements de jardineria.

Capítol II  
Els celoberts

Art. 8. De la confrontació de celoberts
Quan existeixin edificis que tinguin celoberts situats 

a les mitgeres, i si aquests celoberts no compleixen 
les dimensions mínimes establertes pel PGM, es re-
comana que els nous edificis veïns col·loquin els seus 
celoberts confrontats amb els de l’edifici existent de 
manera que la figura resultant sigui el més regular pos-
sible i que l’edifici existent es serveixi del nou celobert 
per a obtenir ventilació i il·luminació. Serà obligatori 
fer-ho així quan els celoberts del nou edifici se situïn 
sobre la mitgera o al costat d’ella.
En cap cas aquesta confrontació implicarà la manco-
munació de celoberts.
Els nous patis sempre s’ajustaran a les dimensions 
mínimes establertes pel PGM.

Art. 9. De la superfície conjunta de celoberts i 
patis de ventilació

En el càlcul de la superfície mínima conjunta de celo-
berts i patis de ventilació del nou edifici, d’acord amb 
l’article 235 de les Normes urbanístiques del PGM (12 
per 100 de la superfície edificable a l’alçada regula-
dora màxima), es podrà computar la part de celobert 
de les parcel·les veïnes que resultin confrontats.

3,0
0

a )

3,0
0

b )

3,0
0

N O
3,0

0

Figures orientatives de la disposició dels celoberts.

Capítol III
Cossos i elements sortints

Art. 10. Del vol màxim dels cossos sortints
Per a totes les zones qualificades d’ordenació segons 
alineació de vial, els vols màxims seran els que s’esta-
bleixen a continuació:

Carrer Cos obert Cos tancat

16 m. o menys 0,50 m. No s’admet

16 a 21 m. 1,00 m. 1,00 m.

21 m. o més 1,50 m. 1,50 m.
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A places i jardins el vol serà el que correspongui al 
carrer que forma l’espai públic.

16,70
(PB+4)

1,00

5,00 (2,5x4)o(2x2+2x3) 5,00
20.00

0,50 NO
13,65

(PB+3)

2 + 2 x 2,5 2,52,5

12,00

10,60
(PB+2)

0,50

1,5 1,52 x 2,5

8,00 8,00

2,5 1,252,75 + 2

16,70
(PB+4)

1,00

5,00 (2,5x4)o(2x2+2x3) 5,00
20.00

0,50 NO
13,65

(PB+3)

2 + 2 x 2,5 2,52,5

12,00

10,60
(PB+2)

0,50

1,5 1,52 x 2,5

8,00 8,00

2,5 1,252,75 + 2

Art. 11. De la mida i composició dels cossos 
tancats

1. Els cossos sortints tancats no podran ocupar més 
d’un 1/3 de la longitud total de la façana. La seva 
construcció serà bàsicament amb tancaments 
transparents de manera que la relació opac/trans-
parent serà 1/2   

2. Cada cos sortint no podrà superar una amplada 
superior a 3,60 m.

Art. 12. Dels ràfecs
Els ràfecs damunt de balcons només podran volar fins 
al pla exterior d’aquests quan siguin construïts a partir 
del forjat superior i s’ajustaran al que diu el Pla general 
metropolità en la resta de circumstàncies.

Art. 13. Dels murs de coronació i elements 
separadors a coberta

1. Damunt de les mitgeres els elements separadors 
podran ésser opacs fins a 1,80 m. i calats fins a 

2,50 m. (article 239.3d de les Normes urbanísti-
ques del Pla general metropolità de 1976)

2. Els elements separadors interiors a coberta po-
dran ésser opacs fins a 1 m. d’alçada i calats fins 
a 2,50 m.

• Modificació de l’article 24 de les OO.MM. 
d’Edificació a Santa Coloma de Gramenet. 
Aprovada definitivament per Acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona de 5 de juny de 1996 
(DOGC núm. 2229 de 12/07/96).

Art. 24  (s’hi afegeixen els apartats 5 i 6)
5. Quan es tracti de la construcció d’edificis de més 

de dues plantes de subterrani o que requereixin 
més de 6 m. lineals d’excavació en profunditat, al 
punt màxim, o edificis amb fonamentació de ca-
racterístiques  especials, ja sigui per la tecnologia 
utilitzada com pel volum d’excavació o per la qua-
litat especial de sòl, caldrà aportar, també, abans 
de l’atorgament, una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat, emesa per entitat asseguradora 
de reconeguda solvència, suficient per cobrir els 
possibles danys que en el transcurs de l’execució 
de l’obra es puguin produir sobre persones o pro-
pietats alienes a aquesta, inclosos els que puguin 
afectar la via pública i altres béns de naturalesa 
pública. L’assegurança haurà d’incloure tots els 
actors que puguin resultar responsables dels es-
mentats danys i el seu import, que com a mínim 
serà de 100.000.000 de pessetes, el fixarà la 
companyia asseguradora ateses les característi-
ques de l’obra i el seu risc potencial. L’Ajuntament 
podrà no acceptar la pòlissa quan, d’acord amb 
els informes tècnics municipals aquesta resulti in-
suficient.

6. També caldrà aportar una pòlissa d’assegurança 
a requeriment municipal, quan el risc no previst en 
la fase de projecte, es presentés efectivament en 
el transcurs de l’execució de l’obra.
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104, 108, 109, 110, 111
Santa Coloma de Gramenet

• Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes 
Metropolitanes d’Edificació pal que fa al nombre màxim d’habitatges per parcel·la i a les 
condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de 
Gramenet.  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 
2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).
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Sant Cugat del Vallès

Edicte de 3 de juny de 2005 (DOGC Núm. 
4406 de 15/06/2005) de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, sobre l’aprovació 
d’un projecte d’ordenança municipal.

En data 26 de maig de 2005 ha estat publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 125, 
pàgina 97, la proposta d’aprovació definitiva del pro-
jecte d’Ordenança Municipal sobre requisits mínims 
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges amb el text 
íntegre de la referida ordenança, aprovada definitiva-
ment pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
en sessió ordinària de data 18 d’abril de 2005, en els 
mateixos termes que el projecte aprovat inicialment 
pel Ple Municipal en sessió de data 25 d’octubre de 
2004, i deixant sense efecte en el municipi de Sant 
Cugat del Vallès els articles de les Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació aprovades per part del 
Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona en data 15 de juny de 1978, en aquells ar-
ticles continguts en el títol II que es contradiguin amb 
aquest projecte, tot indicant que s’ajusta al planeja-
ment vigent, per la qual cosa procedeix la publicació 
del present edicte al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. (03/06/2005)

Sant Cugat del Vallès
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Pròleg

L’Ordenança metropolitana de rehabilitació, aprovada 
pel Consell metropolità el 18 d’abril de 1985, repre-
senta una adaptació de la normativa del Pla General 
Metropolita a les especificitats pròpies dels processos 
de Rehabilitació.
El seu objecte és la regulació de les actuacions de 
rehabilitació mitjançant la definició, la classificació i 
I’adequació dels articles de les Normes Urbanístiques 
i de les Ordenances d’Edifi cació. L’Ordenança confi-
gura un concepte ampli de la rehabilitació, vinculat a 
la millora de les condicions d’habitabilitat dels edificis 
i espais del seu entorn, pel que fa a la permanència 
i millo ra dels usos existents o a la nova implantació 
d’usos i activitats.
L’Ordenança classifica les actuacions de rehabilitació 
en operacions o obres de millora, segons el nivell 
d’habitabilitat aconseguit per l’objecte de l’actuació, 
i en actuacions de grau alt, mig o baix segons el tipus 
d’obres.
En base a aquestes definicions i classificacions 
s’aborden tres àmbits diferents:
Marc urbanístic.
Normativa d’edificació.
Marc administratiu.
El marc urbanístic desenvolupa dos aspectes: el regim 
de les edificacions fora d’ordenació i les zones sub-
jectes a un Pla Especial.
El R.D. 2329/83 considera circumstàncies limitatives 
per a la Rehabilitació les situacions qualificades fora 
d’ordenació urbanística o amb limitacions que impe-
deixen l’ús previst. El Pla General Metropolita regula a 
l’article 222 de les Normes Urbanístiques el regim de 
les edifica cions anteriors a la seva aprovació. L’Orde-
nança de Rehabilitació amplia i aprofundeix l’aplicació 
de l’article 222, interpretant la modificació de l’article 
60 de la Llei del Sol en el sentit de limitar l’abast de 
les situacions de fora d’ordenació tal com queden re-
gulades a l’article 45 de la Llei 3/1984, de mesures 
d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya.
L’Ordenança regula separadament les situacions 
qualificades de fora d’ordenació urbanística i les de 
simple disconformitat amb les condicions d’edificació 
definides pel Pla General Metropolità.
Els edificis i les instal·lacions qualificades en situació 
de fora d’ordenació urbanística no poden ésser ob-
jecte d’augment de volum, canvi d’ús i augment del 
nombre d’habitatges, però s’admeten, prèvia renúncia 
a la indemnització per l’increment de valor, determi-
nades actuacions de rehabilitació sobre condicions 
que no compleixen el nivell mínim d’habitabilitat.
Els edificis i les instal·lacions disconformes als parà-

metres del Pla General Metropolità, no inclosos en 
la situació de fora d’ordenació, podran ésser ob-
jecte d’operacions de rehabilitació i obres de millora. 
L’Ordenança de Rehabilitació assumeix l’existència 
d’edificacions i instal·lacions anteriors a l’aprovació 
del PGM que resulten disconformes amb la regulació 
zonal del Pla; en aquests casos són admeses actua-
cions de Rehabilitació, de la regulació normativa de 
les quals dependrà el manteniment o variació de les 
condicions d’utilització de l’edifici rehabilitat.
En les zones en les quals les Normes del Pla General 
Metropolità obliguin a la redacció d’un Pla Especial, 
o incloguin un Pla Especial en el seu àmbit, el règim 
d’aplicació de l’Ordenança és transitori fins a l’apro-
vació definitiva de l’Ordenança particular que s’hi es-
tableixi i, si s’escau. podrà regir de forma subsidiària.
Són admeses en aquestes zones operacions de reha-
bilitació i obres de millora que no com portin augment 
de volum ni canvi d’ús. Es tracta en aquests casos 
de permetre la millora de situacions existents, impe-
dint, però, la implantació de nous usos o augments 
de volum, I’autorit zació dels quals haurà de dependre 
dels plans especials respectius.
Pel que fa a la normativa d’edificació es consideren 
tres aspectes: obres, instal·lacions i ser veis.
Les qüestions més significatives presentades són: di-
mensions de celoberts i obertures a aquests, dimen-
sions d’escales, normes per a la instal·lació d’ascen-
sors, normes de dotació d’aparcament i de recollida 
d’escombraries.
L’Ordenança no ha pretès una regulació exhaustiva 
i limitativa d’aquests punts, sinó al con trari propor-
cionar conceptes interpretatius que, en funció de les 
circumstancies pròpies de cada actuació, permetin 
reconduir les possibles opcions rehabilitadores. No-
gensmenys, es fa referència a la regulació del PGM 
per a les condicions de compatibilitat d’usos en les di-
verses zones. Augment de volum edificable o nombre 
màxim d’habitatges per parcel·la.
En el tema de les instal·lacions, I’operativitat de l’Or-
denança de Rehabilitació resta limitada per un prin-
cipi de jerarquia normativa, a causa de l’existència de 
Normes Bàsiques, Reglaments i Normes d’Obligat 
Compliment. El capítol 2n. del títol lll de l’Ordenança 
es limita a remetre a les determinacions d’aquelles 
normes i reglaments que siguin d’obligat compliment 
en actuacions de rehabilitació, fins a la publicació d’un 
articulat d’aquestes Normes que tingui en compte 
l’especifi citat de les actuacions de rehabilitació.
Els aspectes més significatius de l’Ordenança en el 
marc administratiu fan referència a la llicència muni-
cipal per obres de rehabilitació i a la documentació 
tècnica exigida.
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En general, la rehabilitació és considerada obra menor 
i regulada en conseqüència. Tenen la consideració 
d’obres majors les actuacions lligades a l’obra nova, a 
l’augment de volum a l’incre ment del nombre d’habi-
tatges, o al canvi d’ús.
Aquesta diferència respon al criteri d’assignar el con-
cepte d’obra menor a les actuacions sobre l’edificació 
existent, en comptes de fer-ho per raó de la comple-
xitat de l’obra que es vol realitzar. En funció de les 
característiques de la intervenció, les sol·licituds de 
llicencia incorpo rant un projecte complet, els plànols, 
o el full d’acceptació de la direcció d’obres.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I
Preliminar

Art. 1.
L’Objecte d’aquest articulat és la regulació de les ac-
tuacions de rehabilitació pel que fa a la seva definició, 
la classificació dels diferents tipus i I’adequació de les 
normes urbanístiques i Ordenances Metropolitanes 
d’Edificació del Pla General Metropolita d’Ordenació 
Urbana que els siguin d’aplicació.

Capítol II
Les actuacions de rehabilitació

Art. 2.
1. S’entén per actuació de rehabilitació la destinada 

a millorar les condicions d’habitabilitat d’una edifi-
cació o del seu entorn immediat, pel que fa a l’ús 
a que estigui destinada o a altres a que es destini; 
en els termes i de la manera que es defineixen en 
aquesta Ordenança.

2. Poden ser subjecte d’una actuació de rehabili-
tació qualsevol edificació destinada a allotjar per-
sones, les seves activitats i les seves pertinences, 
i els espais del seu entorn immediat vincu lats al 
seu ús.

Art. 3.
Les condicions d’habitabilitat per a cada ús inclouen 
els aspectes programàtics, dimensio nals, d’equipa-
ment, instal·lacions, règim de serveis, confort i segu-
retat.

Art. 4.
1. Les actuacions de rehabilitació es classifiquen 

segons el nivell d’habitabilitat aconseguit en Ope-
racions de Rehabilitació i Obres de Millora Especí-
fica.

2. S’entén per operació de rehabilitació, I’actuació 
destinada a aconseguir el nivell mínim d’habitabi-
litat que es defineix en aquesta Ordenança, o un 
altre superior, per a totes les condi cions que el de-
terminen.

3. El subjecte d’aplicació d’una operació de rehabi-
litació és només aquell que no compleix el nivell 
mínim d’habitabilitat.

4. S’entén per obra de millora específica l’actuació 
destinada a aconseguir el nivell mínim d’habitabi-

litat que es defineix en aquesta Ordenança, o un 
altre nivell superior, per a alguna però no totes les 
condicions que el determinen.

5. El subjecte d’aplicació d’una obra de millora espe-
cífica és tant aquell que inicialment no compleix el 
nivell mínim d’habitabilitat, com el que ja el com-
pleix.

Art. 5.
1. Les actuacions de rehabilitació es classifiquen en 

funció del tipus d’obres en: actuacions de grau alt, 
grau mitja i grau baix.

2. S’entén per actuació de grau alt la que comporta 
obres en els fonaments, en els elements que fan 
una funció estructural, o en l’estructura de qual-
sevol altre element que formi part del cos de l’edi-
ficació.

3. A efectes d’aquesta Ordenança s’entén per cos 
de l’edificació el buc que el defineix com a tal, i 
esta format pel fonaments, I’estructura i els tanca-
ments.

4. S’entén per actuació de grau mitjà la que com-
porta obres en els elements del cos de l’edi ficació 
que no són considerats estructurals, obres que 
afecten les instal·lacions i els equipa ments co-
muns, i a la redistribució generalitzada d’espais.

5. S’entén per actuació de grau baix la que com-
porta obres en les instal·lacions particulars, I’equip 
fix (higiènic, de cuina, de rentada de roba) les rela-
cionades amb els acabats i les obres interiors en 
habitatges i locals.

Art. 6.
El nivell mínim d’habitabilitat per a les actuacions de 
rehabilitació en habitatges o edificis d’habitatges és 
el nivell «A» d’Habitabilitat Objectiva, tal com es de-
fineix en el Decret de la Generalitat 346/1983 de 8 
de juliol.
2. El nivell mínim d’habitabilitat per a d’altres usos 

es determinarà en cada Reglament. Si de cas hi 
manca en tots els casos, es tindran en conside-
ració les circumstàncies de l’adequació i les raons 
de seguretat i salubritat, com també els aspectes 
d’habitabilitat assenyalats a l’apartat anterior que 
siguin per analogia d’aplicació, sense perjudici 
que a causa de les disposicions sobre els usos 
comercials, residencials o d’oficines, contingudes 
en les Ordenances Metropolita nes o altres dispo-
sicions de rang superior, assenyalin nivells supe-
riors d’habitabilitat que necessàriament s’hagin 
d’assolir.
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TÍTOL II
MARC URBANÍSTIC

Capítol I
De les zones i les edificacions

Art. 7.
1. Les actuacions de rehabilitació es poden realitzar 

d’acord amb el que es determina en aquesta Or-
denança a qualsevol de les zones que es defi-
neixen en el PGM.

2. En aquelles zones subjectes a la redacció d’un 
Pla Especial o que inclouen un Pla Espe cial en el 
seu àmbit, les actuacions de rehabilitació es re-
giran per l’Ordenança particular que s’estableixi, 
si s’escau, i subsidiàriament per aquesta Orde-
nança.

 Fins a l’aprovació del Pla Especial, es poden rea-
litzar actuacions de rehabilitació que no comportin 
augment de volum, augment del nombre d’habi-
tatges, ni canvi d’ús.

Art. 8.
1. Tenen la consideració d’actuacions de rehabili-

tació aquelles que comporten augment de volum, 
increment del nombre d’habitatges o canvi d’ús.

2. Les addicions de volum possibles, quan resultin 
permesos segons la reglamentació que per a 
cada zona fa el PGM, hauran de produir-se amb 
especial consideració de l’impacte que suposin 
per a la composició general de l’edifici.

3. En qualsevol cas, es permet l’addició de volums 
estrictes deguts als elements tècnics d’instal·-
lacions comunitàries, ascensors, comptadors i 
serveis generals, quan la seva implantació formi 
part de l’actuació.

Art. 9.
1. Qualsevol intervenció en una edificació inclosa en 

el Catàleg Municipal del Patrimoni Arquitectònic, 
Històric, Artístic, o d’un altre àmbit i rang superior, 
tindrà la consideració d’actuació de rehabilitació.

Capítol II
De les situacions disconformes i 
fora d’ordenació

Art. 10.
Els edificis i les instal·lacions qualificades en situ-
ació de fora d’ordenació que per raó de pla nejament 
quedin sotmeses a expropiació, cessió obligatòria i 
gratuïta dels terrenys o bé a l’enderrocament de l’edi-
fici, o estiguin dotades d’usos incompatibles, poden 

ésser objecte d’obres de millora específica de les con-
dicions que no compleixin el mínim d’habitabilitat que 
es determina en aquesta Ordenança i prèvia renúncia 
a la indemnització per l’increment de valor.

Art. 11.
Els edificis i les instal·lacions construïdes abans de 
l’aprovació del PGM que resultin discon formes amb 
les condicions d’edificació que determina, i no esti-
guin inclosos en el supòsit de l’article anterior, poden 
ésser objecte d’operacions de rehabilitació i obres de 
millora específica.

Art. 12.
Les actuacions de rehabilitació sobre els edificis dis-
conformes definits en l’article anterior podran incloure 
augment de volum, increment del nombre d’habi-
tatges o canvi d’ús, i es regiran:
a. Pel que fa a l’ampliació, per la reglamentació del 

PGM, de forma que l’augment de volum s’ajusti 
als paràmetres definits per a cada zona, sempre 
que el volum final resultant de l’ampliació no ultra-
passi el que resultaria en el cas de nova edificació.

b. Pel que fa al nombre d’habitatges, es mantindran 
els existents i I’increment del seu nom bre restarà 
limitat pel màxim d’habitatges per parcel·la definit 
per a cada zona.

c. Pel que fa al canvi d’ús, s’estarà a les condicions 
de compatibilitat d’usos definides per a cada 
zona.
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TÍTOL III
LES NORMES D’EDIFICACIÓ

Capítol I
De les obres

Art. 13.
En cap cas poden reduir-se, totalment o parcialment, 
les condicions mínimes d’habitabilitat existents, per 
raó de les obres d’edificació que comporta una actu-
ació de rehabilitació.

Art. 14.
1. Les actuacions de rehabilitació que comporten 

augment de volum, increment del nombre d’ha-
bitatges o canvi d’ús, i pel que fa a la part de 
l’actuació considerada de nova edificació, se sub-
jectaran a les condicions d’habitabilitat que s’as-
senyalen a les Ordenances Metropolitanes d’Edi-
ficació amb les excepcions que dicta aquesta 
Ordenança. La resta de l’objecte de l’actuació es 
regira pels nivells mínims d’habitabilitat que s’es-
tableixen en aquesta Ordenança.

2. Les actuacions de rehabilitació no incloses en el 
paràgraf anterior se subjectaran als nivells mínims 
d’habitabilitat definits a l’article 6b, i amb les limi-
tacions assenyalades a l’arti cle 13b.

Art. 15.
1. Els patis existents, inclosos en una actuació de re-

habilitació, poden mantenir les seves dimen-sions 
i s’hi permet la realització de noves obertures per 
millorar les condicions d’habitabili tat dels habi-
tatges existents.

2. Les noves obertures corresponents a peces prin-
cipals, resultants d’una redistribució gene ralitzada 
de l’edifici amb increment del nombre d’habi-
tatges, poden realitzar-se mentre la llum recta da-
vant l’obertura sigui igual o més gran de 2 m.

Art. 16.
1. Quan l’actuació de rehabilitació comporta aug-

ment de volum en un edifici d’habitatges, els nous 
patis no coincidents amb els existents es dimensi-
onaran d’acord amb les determinacions del PGM, 
prenent, com a alçària i nombre de plantes, el de 
les afegides.

2. Pel que fa als casos de prolongació de patis exis-
tents que pel seu nombre total de plantes no com-
pleixi les determinacions del PGM, la prolongació 
es dimensionarà en funció de l’alçària i el nombre 
total de plantes, incloent-hi les afegides, de ma-

nera que, pel cap baix, permeti la inscripció d’un 
cercle de diàmetre igual a la sisena part de l’alçària 
útil total del pati, amb un mínim de 3 m. i que no 
produeixi en cap punt de la seva planta estrangu-
laments de menys de 2 m.

Art. 17.
En una actuació de rehabilitació que comporti aug-
ment de volum, no s’exigirà que la superfície mínima 
conjunta de patis s’ajusti a allò que determina l’article 
235.1 de les Normes Urbanísti ques del PGM.

Art. 18.
1. Les actuacions de rehabilitació que no comportin 

augment de volum, increment del nom bre d’ha-
bitatges o canvi d’ús poden mantenir les dimen-
sions del buc ¡ I’escala existents.

2. Quan l’actuació comporti augment del volum edi-
ficable, I’amplaria lliure dels trams i replans exis-
tents serà de 0,80 m. d’acord amb els següents 
criteris:

 a. Aquesta norma serà d’aplicació als casos de 
prolongació d’escales generals d’ús comú a l’in-
terior d’edificis.

 b. En les escales generals existents, s’admetran 
reduccions puntuals de les dimensions esmen-
tades que tinguin per causa condicionaments de 
l’estructura o les instal·lacions de l’edifici.

 c. Aquesta norma no serà d’aplicació en habi-
tatges unifamiliars els quals podran mantenir les 
dimensions existents.

Art. 19.
En actuacions de rehabilitació que no comporten aug-
ment de volum ni canvi d’ús, realitzades en edificis 
d’habitatges que per la seva alçària estiguin obligats 
a disposar d’ascensors segons les determinacions 
del PGM, no és obligatòria la dotació de servei d’as-
censor.

Art. 20. 1

1. En el marc d’una actuació de rehabilitació, I’as-
censor es podrà instal·lar en un pati de par cel·la 
o dins l’ull d’escala, si no hi ha cap més solució 
alternativa viable, a causa de l’estat d’ocu pació de 
l’edifici o a raons de tipus constructiu, estructural o 
compositiu, d’acord amb les següents condicions:

2. Dintre del pati de parcel·la.
 a. Quan el recorregut de l’ascensor es faci dins un 

1. Veure modificació per al Municipi de Cerdanyola del Vallès a 
la pàg. 495

 Veure modificació per al Municipi de Pallejà a la pàg. 495
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buc tancat per parets cegues, no s’han de produir 
estrangulaments en el pati menors d’1 m. per a 
parets cegues o de 2 m. si existeixen obertures. 
No s’admetrà que la superfície mínima del pati 
existent quedi disminuïda més d’un 25 per 100, 
llevat que encara compleixi les disposicions pel 
que fa a la seva superfície.

 b. Quan no sigui possible complir les determi-
nacions anteriors, o bé si un cop complides, per 
raó del seu emplaçament, poden afectar les con-
dicions d’il·luminació, obertura visual o ventilació 
de l’espai, podrà construir-se el buc mitjançant els 
materials i disposicions assenyalades en el Regla-
ment d’Aparells Elevadors i d’altres disposicions 
que siguin d’aplicació, sempre que es garanteixin 
les condicions de seguretat i bon ús de l’aparell.

3. Dintre de l’ull d’escala.
 a. El recorregut de l’ascensor podrà desenvolu-

par-se dins un buc tancat dins l’ull d’escala que 
mantindrà les dimensions dels trams i replans 
existents, i no podrà disminuir-se l’amplària útil 
excepte que l’escala resultant compleixi les con-
dicions assenyalades en l’article 18.2 d’aquesta 
Ordenança.

 b. El recorregut de l’ascensor es farà de forma 
que es garanteixin les condicions de segure tat i 
bon ús de l’aparell assenyalades en les disposi-
cions legals d’aplicació.

 c. Quan al buc de l’escala hi ventilin peces prin-
cipals dels habitatges existents, no s’autoritzarà 
aquesta solució excepte que, per les dimensions 
de l’escala, es compleixin les dis posicions sobre 
ventilació de l’apartat anterior d’aquest article.

4. Sigui quina sigui la solució adoptada, respecte a 
la cambra de maquinària de l’ascensor, no es pro-
duirà una ocupació en planta del pati més gran 
que la del buc de l’ascensor, assegu rant-ne la cor-
recta ventilació zenital.

Capítol II
De les instal·lacions

Art. 21.
En les actuacions de rehabilitació, les noves instal-
lacions o l’adequació de les existents es regiran per 
les determinacions de les respectives normes bàsi-
ques i reglaments que siguin d’obligat compliment en 
aquelles actuacions.

Capítol III
Dels serveis

Art. 22.
1. Les actuacions de rehabilitació que comporten aug-

ment de volum, augment del nombre d’habitatges o 
canvi d’ús, en les quals no es donen les circumstàn-
cies de l’article 299.5 de les Normes Urbanístiques 
del PGM no queden obligades a la provisió de places 
d’aparcament o a l’augment de les existents en l’ob-
jecte de l’actuació, sempre que sigui materialment 
impossible d’encabir-les. En aquest cas la previsió 
de places es garantirà d’acord amb l’article 299.6, 
només quan el nombre resultant de noves places 
sigui superior a quatre.

2. En les actuacions de rehabilitació, quan es doti 
d’aparcament l’objecte de l’actuació, enca ra que 
no resulti obligat segons l’apartat anterior, aquest 
s’ajustarà a les determinacions del PGM, encara 
que poden ésser admeses variacions justificades pel 
que fa a accessos, passadis sos, rampes i ventilació 
sempre que es garanteixi el correcte funcionament i 
s’assoleixin els nivells mínims de seguretat exigibles.

Art. 23.
Als efectes d’obligatorietat de dotació d’aparcament tal 
com queda definida a l’article 22, s’estén per impossibi-
litats d’encabir-les les següents.
a. Si la planta destinable a aparcament té ja un ús 

abans de l’actuació de rehabilitació, i amb una anti-
guitat de 3 anys.

b. Si l’amplària i el nombre d’accessos necessaris, se-
gons les normes, no poden assolir-se amb les consi-
deracions assenyalades a l’article 22.2.

c. Si les obres estructurals que s’han d’executar són 
molt desproporcionades amb la finali tat d’assolir el 
correcte funcionament amb els nivells mínims de se-
guretat exigibles.

d. Si no pot dotar-se el local de mitjans de seguretat 
exigibles, pel que fa a sortides d’emergència, venti-
lació, escales i vestíbuls independents, ni solucions 
alternatives que comportin anàlegs nivells de segu-
retat.

e. Si l’edifici es troba inclòs al catàleg i/o les obres ne-
cessàries poden malmetre els valors compositius 
dignes d’ésser conservats.

f. Si per raons del context en que es troba l’edificació 
(insuficiència vial de la trama urbana, dificultats 
d’accés de vehicles i/o vianants, distinció de circula-
cions, illes de vianants, tipologia dels edificis i motius 
similars) s’estima improcedent, per part dels serveis 
tècnics de la Corporació actuant, d’exigir la reserva 
d’aparcaments.



491

Art. 24.
L’actuació de rehabilitació d’un edifici d’habitatges no 
comporta l’obligatorietat del compli ment d’allò que es-
tableixin les Ordenances Metropolitanes d’Edificació pel 
que fa a la recollida d’escombraries, si no es disposa 
d’espai material a la planta baixa per al seu emplaça-
ment, o si la implantació comporta destrucció d’ele-
ments considerats de valor artístic.
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TÍTOL V
LES LLICÈNCIES I LA 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Capítol I

Art. 25.
1. Qualsevol actuació de rehabilitació, excepte les de 

grau baix realitzades a l’interior d’un habitatge o 
local, quan no es tracti d’edificis inclosos en ca-
tàleg, està subjecte a prèvia llicència municipal 
d’obres.

2. En els casos assenyalats com a excepció en el 
paràgraf anterior, el promotor només comunicarà 
a l’Ajuntament l’inici, la naturalesa de les obres i 
la seva durada als efectes de constància com a 
actuació de rehabilitació.

3. Qualsevol tipus d’actuació de rehabilitació en edi-
ficis catalogats requerirà la prèvia llicència muni-
cipal.

Art. 26.
Les actuacions de rehabilitació que inclouen augment 
de volum, augment del nombre d’habi tatges o canvi 
d’ús, tenen consideració d’obres majors i com a tals 
es regiran, pel que fa a la llicència municipal d’obres, 
segons el que determinen les Ordenances del PGM.

Art. 27.
Les actuacions de rehabilitació no incloses a l’article 
anterior tenen consideració d’obres menors i com a 
tals es regiran, sense perjudici del que determinan les 
Ordenances del PGM, pel que fa a la llicència muni-
cipal d’obres.

Art. 28.
1. En la sol·licitud de llicència municipal d’obres en 

actuacions de rehabilitació, conjuntament amb les 
dades que es detallen a les Ordenances del PGM, 
es determinarà:

 a. El tipus d’actuació (operació de rehabilitació o 
obra de millora específica).

 b. Grau d’intervenció (alt, mitjà, baix).
 c. El canvi d’ús.

Art. 29.
Si en el transcurs de les obres es produeixen varia-
cions en qualsevol dels tres conceptes de l’apartat 
anterior que obliguin a la modificació del projecte, 
aquest s’ajustarà al que determina l’article 45 de les 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació del PGM.

Art. 30.
Les actuacions de grau alt incorporaran a la docu-
mentació per a l’obtenció de la llicència municipal 
d’obres el projecte signat pel facultatiu competent i 
visat pel col·legi professional res pectiu i I’acceptació 
de la direcció de les obres, també visada.

Art. 31.
1. Les actuacions de grau mitjà que comporten re-

distribució d’espais, o en les quals les obres que 
cal realitzar estan sotmeses a determinacions de 
normativa tècnica d’obligat compli ment, incor-
poraran a la documentació per a l’obtenció de la 
llicència municipal d’obres els plànols signats pel 
facultatiu competent i visats pel col·legi professi-
onal respectiu i I’acceptació de la direcció de les 
obres, també visada.

2. En altres casos, incorporaran a la documentació 
l’acceptació de la direcció d’obres per part del fa-
cultatiu competent, visat pel col·legi professional 
respectiu.

Art. 32.
1. Les actuacions de grau baix, subjectes a prèvia 

llicència municipal d’obres, incorporan a la docu-
mentació necessària per conèixer la naturalesa de 
les obres o instal·lacions sol·licitades, l’acceptació 
de la direcció d’obres per part del facultatiu com-
petent, visada pel col·legi professio nal respectiu.

Disposició final:

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia 
de la publicació de la seva aprovació definitiva al BOP 
i tindrà un període de vigència de tres anys, prorro-
gables automàticament o s’haurà de modificar, si 
s’escau i a la fi d’aquest període, si, del fruit de l’expe-
riència en la seva aplicació, se’n derivés la necessitat.



493

Modificacions
de l’Ordenança

Metropolitana
de rehabilitació 





495

Cerdanyola del Vallès

• Ordenança complementària: Modifi-
cació de l’article 20è (instal·lació d’as-
censor en edificis existents) a Cerdanyola 
del Vallès. Aprovada definitivament per Acord de 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 6 de no-
vembre de 1996 (DOGC núm. 2289 de 04/12/96).

Art. 20. (s’hi afegeix l’apartat 5)
5.  En el cas d’instal·lació d’aparells elevadors en edi-

ficis ja existents, en l’espai destinat a zona d’espera 
de l’ascensor en el vestíbul d’entrada a l’edifici, 
haurà d’ésser possible la inscripció enfront de la 
porta de l’ascensor, d’un cercle de diàmetre mínim 
de 100 cm.

Pallejà

• Modificació puntual de l’Ordenança Me-
tropolitana de Rehabilitació per a la instal-
lació d’ascensors i aparells elevadors a 
determinats edificis del municipi de Pa-
llejà.  Aprovada definitivament per Acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 17 de 
desembre de 2003 (DOGC núm. 4063 de 04/02/04).

Art. 20bis. (s’hi afegeix aquest article)
La instal·lació d’ascensors i aparells elevadors en edi-
ficis construïts abans de l’entrada en vigor del Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòni-
ques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat, es podrà 
fer ocupant part de la superfície dels patis de venti-
lació o celoberts, sempre que tècnicament no sigui 
possible situar-los al pati de parcel·la, a l’ull d’escala o 
a cap altre lloc, garantint, en qualsevol cas, el compli-
ment de l’establert a l’article 20.4.

Cerdanyola del Vallès / Pallejà
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Preàmbul

La redacció de l’Ordenança metropolitana de pu-
blicitat respon a la necessitat d’establir uns criteris 
mínimament uniformes en el control i fiscalització de 
l’activitat publicitària en l’àmbit dels municipis que 
conformen la CMB.
Aquesta voluntat, a la que respon l’ordenança, ja venia 
determinada per la consideració urbanística que en fa 
la Llei del Sol, en el seu art. 178, d’una part impor-
tant de les activitats publicitàries, ampliada per l’art. 
43 del Reglament per al desplegament i l’aplicació de 
la Llei 9/1981 sobre Protecció de la Legalitat Urbanís-
tica (decret núm. 308/82) i tanmateix la Llei 61/64 de 
l’Estatut de la Publicitat i especialment del Decret de 
20 d’abril de 1967 (núm. 917/67) es remeten a la ne-
cessitat de l’existència de les ordenances municipals 
a la vegada que establei xen criteris de tràmit i de con-
dicions que, juntament amb les servituds al respecte 
contingudes en la legislació de carreteres, ferrocarrils, 
ens emmarca unes condicions tècnico-jurídiques ini-
cials a tenir en compte.
A més d’aquest marc inicial, I’ordenança ha de con-
vertir-se en un instrument regulador, que no limitador, 
de l’activitat publicitària, essent a la vegada respec-
tuosa amb aquells aspectes de desenvolupament mu-
nicipal sense que es deixi de vincular la col·laboració 
de la iniciativa priva da en el constant manteniment i 
millora de l’habitat i de l’entorn.
En aquest sentit doncs, el desenvolupament de l’or-
denança es planteja segons els següents aspectes 
bàsics:
– Definició i classificació dels conceptes a utilitzar.
– Llicencies, tràmit i procediment.
– Protecció de l’entorn i del medi ambient.
– Les activitats publicitàries en el Marc Urbanístic 

concret del PGM.
– Regulació específica de les activitats i les seves 

instal·lacions.
– Mesures de protecció de la legalitat urbanística i 

dels drets del consumidor.
 Cal assenyalar no obstant, que aquest últim as-

pecte de regulació ha de limitar-se a aspectes 
generals, establint-se un regim subsidiari per als 
aspectes concrets i en tant no es redactin les Or-
denances municipals.

Barcelona, novembre del 1986

Capítol I
Definició. Classificació

Art. 1. Significa t dels conceptes utilitzats.
Sempre que s’usin en aquestes Ordenances els con-
ceptes que s’indiquen tot seguit, tindran el següent 
significat:
1. Publicitat o activitat publicitària: S’entén per 

publicitat o activitat publicitària tot el conjunt d’ac-
cions encaminades a fer arribar el contingut d’un 
missatge publicitari al públic en general.

2. Missatge publicitari: S’entén per missatge publi-
citari tot tipus d’informació dirigida a donar conei-
xement de l’existència de qualsevol activitat o de 
productes i de serveis que s’ofereixin al públic.

3. Llenguatge publicitari: S’entén com a llenguatge 
publicitari al medi sensorial utilizat per a trametre 
el missatge.

4. Subjecte actiu: S’entén com a subjecte actiu de 
l’activitat publicitària tot el conjunt d’elements o 
accions transmissores del missatge publicitari.

5. Subjecte passiu: S’entén com a subjecte passiu 
de l’activitat publicitària tot el conjunt de la soci-
etat o part de la mateixa a la qual es destina el 
missatge publicitari essent-ne receptors.

6. Mobiliari urbà: S’entén per mobiliari urbà tota 
construcció o instal·lació d’ús públic, col·lec tiu o 
comunitari que es troba a la via pública, tals com 
papereres, bústies, semàfors, fanals, tobo gans, 
gronxadors, baranes, marquesines de transports 
públics, pirulís, etc; s’inclouen en aquest con-
cepte, per les seves característiques, els vehicles 
públics de transports de viatgers.

7. Construccions a la via pública: S’entén per 
construccions a la via pública aquelles ins-
tal·lacions subjectes generalment a llicencies tem-
porals a règim especial, tal com quioscs, xurre ries, 
barraques de fira, terrasses de bars i restaurants, 
etc.

8. Elements sortints no permanents: S’inclouen en 
aquest apartat aquells elements acces soris a una 
construcció o instal·lació que no romanen fixos o 
estàtics, tals com les veles, persia nes, tendals, 
para-sols, etc.

9. Objecte publicitari: L’objecte publicitari ve de-
terminat pel conjunt d’elements físics dis senyats, 
construïts, fabricats o utilitzats expressament per 
contenir el medi transmissor del mis satge publici-
tari.

 S’inclouen dins d’aquest apartat, sense ànims ex-
clusivistes, les cartelleres, el mobiliari urbà espe-
cífic (pirulís), pantalles de cinema, etc.

10. Medi transmissor: S’entén per medi transmissor 
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del missatge publicitari a aquell ele ments físic que 
conté o materialitza per si mateix el missatge pu-
blicitari.

 S’inclouen dins d’aquest apartat, sense ànims 
exclusivistes, els cartells, fotografies, bande res i 
banderoles, fullets, pancartes, adhesius, pintades, 
grafitis, plaques, escuts, gravats, escul tures, ob-
jectes, figures, rètols, holografies, etc.

11. Suport publicitari: S’entén per suport publicitari 
aquell elements, constructiu o no, que sosté o 
conté el medi transmissor del missatge publicitari, 
directament o mitjançant l’objecte publicitari.

 Els suports publicitaris poden ésser fixos o movi-
bles.

 S’inclouen com a suports fixos, sense ànims ex-
clusivistes, els solars i edificis en general i qual-
sevol dels seus paraments, les tanques provisio-
nals o definitives de solars, el mobiliari urbà i les 
edificacions situades a l’espai públic, els elements 
arquitectònics, pantalles de cinema, pla fons llumi-
nosos, etc.

 Es consideren suports movibles, sense ànims exclu-
sivistes, els automòbils, camions, autobu sos, ferro-
carrils i similars, avions, helicòpters, globus, etc.

Art. 2. Classificació de les activitats 
publicitàries.

L’activitat publicitària definida a l’article anterior es 
classificarà:
1. Pel que fa el seu contingut, en propaganda i infor-

mació.
 Als efectes d’aplicació d’aquesta ordenança, 

s’entén com a propaganda aquella activitat pu-
blicitària el contingut de la qual tingui una finalitat 
lucrativa, i com a informació aquella que estigui 
exempta d’aquesta finalitat.

2. Pel que fa la titularitat, es considera com a titular 
de l’activitat a l’ens personal o jurídic beneficiat pel 
desenvolupament de l’activitat, i a aquests efectes, 
es distingiran les activitats pri vades, públiques o 
institucionals i comunitàries o col·lectives.

3. Pel que fa a la relació entre el subjecte actiu i el 
subjecte passiu, l’activitat publicitària podrà ésser 
estàtica o mòbil.

 S’entén per publicitat estàtica quan el subjecte 
actiu esta localitzat en un lloc determinat i el sub-
jecte passiu s’hi ha de desplaçar per a rebre el 
missatge publicitari.

 S’entén per publicitat mòbil quan el missatge pu-
blicitari arriba o pot arribar al subjecte passiu en-
cara que aquest modifiqui el seu emplaçament, 
essent el subjecte actiu qui és susceptible d’a-
quest desplaçaments.

4. Pel que fa al llenguatge, l’activitat publicitària es clas-
sificarà en sonora, visual, o mixta (sonora i visual).

Capítol II
Llicències per activitats publicitàries

Art. 3. Subjecció a llicència.
Les activitats publicitàries que s’emplacin a la via pú-
blica o siguin perceptibles des de la matei xa estaran 
subjectes a llicencia prèvia, llevat de les excepcions 
contingudes en aquesta ordenança.

Art. 4. Caràcter de les llicències d’activitats 
publicitàries.

Les llicències per a la instal·lació i funcionament d’ac-
tivitats publicitàries seran temporals, de caire limitat o 
indeterminat.
Perque una activitat publicitària sigui considerada de 
caire limitat serà imprescindible que tin gui aquest caire 
l’activitat, el producte o el servei que s’ofereix al públic 
mitjançant el missatge publicitari; les altres activitats 
es consideren indeterminades.

Art. 5. Activitats sobre béns de naturalesa 
pública.

1. Informació urbana: que comporta la utilització 
de mobiliari urbà, dissenyat específica ment, com 
a suport permanent d’informació (senyals indica-
tives, esdeveniments públics, etc.).

2. Publicitat viaria: que comporta la utilització de 
mobiliari urbà com a suport temporal i circums-
tancial de publicitat (banderes, banderoles, pan-
cartes, etc., suspeses de fanals, baranes. etc.).

3. Publicitat convinguda: que contempla aquelles 
activitats publicitàries que mitjançant convenis 
específics que les autoritzin expressament poden 
incorporar-se al mobiliari urbà (tal és el cas de pu-
blicitat a les papereres o autobusos a canvi d’una 
taxa o del seu finançament).

Art. 6. Terminis de la llicència.
Les llicències d’activitats publicitàries de caire limitat 
no tindran una durada superior a un any, prorrogable 
per un any més i per una sola vegada; s’exceptuen 
d’aquesta limitació les activi tats publicitàries lligades 
a l’execució d’obres la durada de les quals serà igual 
a la prevista a la llicència d’obres, i les regulades a 
l’apartat 4 de l’art. 18 d’aquesta Ordenança. Les lli-
cències d’activitats publicitàries de caire indeterminat 
tindran la durada que se sol·liciti a la llicència, amb un 
màxim de 5 anys prorrogables per períodes màxims 
de dos anys.
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Art. 7. Contingut de la llicència.
La llicència per activitats publicitàries haurà de constar 
de la documentació, contingut i exten sió que s’espe-
cifiqui a les ordenances municipals, i en tot cas i com 
a mínim la determinada en els arts. 20.1 i 29 de les Or-
denances Metropolitanes, sense perjudici de la consi-
deració d’obres majors quan siguin activitats determi-
nades com a tals a l’apartat e. de l’art. 29.4 de les OM 
o quan les especials condicions de desenvolupament 
ho determinin.

Art. 8. Condicions especials de la llicència.
1. L’incompliment de les condicions contingudes en 

aquesta Ordenança, les Ordenances municipals i 
la legislació vigent, com també les particulars que 
s’hagin pogut fixar en la llicència, produiran la seva 
anul·lació, havent-se de concloure l’activitat publi-
citària en el termini que l’Ajuntament fixi amb un 
màxim d’un mes.

2. L’incompliment del termini fixat facultaria l’Ajunta-
ment a procedir a l’eliminació de l’activitat publici-
tària sense perjudici de la imposició dels costos i 
de les responsabilitats que se’n derivin.

3. A més del que s’exposa a l’apartat anterior, l’Ajun-
tament directament o a instància de l’administració 
actuant, podrà ordenar la cessió de l’activitat publi-
citària incompatible amb l’execució d’obres públi-
ques sense que això generi dret a indemnització.

4. La modificació de les condicions de l’entorn que 
possibilitaren la concessió de la llicència segons el 
que es determina en aquesta Ordenança, les Or-
denances municipals i la legislació vigent, àdhuc 
les condicions particulars de la llicencia, donaran 
lloc a la revisió de la mateixa al final del seu termini 
de vigència.

Art. 9. Procediment especial; la Comissió 
Tècnica Assessora de Publicitat.

Les sol·licituds de llicencies per a l’exercici d’activitats 
publicitàries hauran de sometres, prèviament a la seva 
resolució definitiva, a l’informe de la Comissió Tècnica 
Assessora de Publicitat.
Els ajuntaments integrats a la CMB procediran en el 
termini màxim de sis mesos a crear la dita Comissió; 
la creació, composició i competències específiques 
es determinaran per decret d’Alcaldia i hauran d’en-
tendre com a mínim els següents aspectes:
– Informar la viabilitat dels projectes presentats pel 

que fa tant als seus aspectes tècnic constructius i 
de seguretat, com a la integració al seu entorn.

– Informar els recursos de reposició que es pre-
sentin contra denegacions de llicències d’activi-
tats publicitàries.

– Proposar la realització de convenis globals refe-
rits a activitats publicitàries amb persones físi-
ques o jurídiques que hi tinguin interès.

– Proposar l’adopció de mesures disciplinàries en 
matèria de protecció de la legalitat urba nística pel 
que fa a les activitats publicitàries.

– Proposar la sol·licitud d’intervenció d’altres ad-
ministracions pel que fa a la protecció del consu-
midor seguretat vial, etc.

Capítol III
Del règim del sòl i de les zones de 
PGM

Art. 10. Àmbit urbà de l’Ordenança.
La present Ordenança és d’aplicació general al sòl 
urbà i al sòl urbanitzable que s’hi incorpori.
L’autorització d’activitats publicitàries en sol urbà se 
subjectarà al contingut de la mateixa, les ordenances 
municipals que les regulin i la legislació urbanística 
general, sens perjudici de les autoritzacions que es 
precisin d’altres organismes i de la reglamentació es-
pecífica.

Art. 11. Activitats publicitàries en sòl no 
urbanitzable.

1. No s’autoritzaran activitats publicitàries en 
aquest tipus de sol, llevat de les de contingut ins-
titucional o informatiu que facin referència a usos 
públics, comunitaris o col·lectius que es desen-
volupin en aquest sòl.

2. Les llicències per activitats publicitàries en aquest 
tipus de sòl tindran el caire de «a preca ri», i es 
trametran, a més del que es disposa en aquesta 
ordenança, d’acord amb el que disposa l’art. 6 
de les Normes Urbanístiques del PGM.

 Les autoritzacions preceptives d’altres orga-
nismes de l’administració pública no eximeixen 
de l’obligació de l’obtenció de la correspondent 
llicencia municipal.

Art. 12. Activitats publicitàries en sòl 
urbanitzable.

1. En aquest tipus de sòl, les activitats publicitàries 
estaran subjectes a les mateixes limita cions de 
l’article anterior fins que es produeixi la transfor-
mació legal del sol urbà.

2. L’aprovació definitiva dels instruments de pla-
nejament que produeixin la dita transformació 
determina la caducitat automàtica de les llicèn-
cies existents que siguin incompatibles amb les 
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característiques del sol urbà o amb les previ-
sions normatives o transitòries del planejament 
aprovat.

Capítol IV
Protecció de l’entorn i del medi 
ambient

Art. 13. Adaptació física i estètica de les 
instal·lacions.

1. Les instal·lacions publicitàries, tant pel seu con-
tingut com per la seva configuració, no desento-
narà de l’ambient del sector.

2. En les àrees protegides, edificis i conjunts catalo-
gats i en els seus entorns serà preceptiu l’informe 
previ dels serveis tècnics que entenen la matèria.

3. Els ajuntaments podran exigir la utilització de ma-
terials i sistemes constructius determinats per tal 
de conservar o establir un caire arquitectònic o 
urbanístic específic.

4. Les activitats publicitaries se subjectaran a les li-
mitacions establertes als arts. 94 i 95 de les OME 
per aquelles àrees que els ajuntaments defineixin 
en les respectives ordenances.

5. No s’autoritzaran activitats publicitàries que com-
portin la utilització de suports que no esti guin en 
les degudes condicions estètiques i ambientals o 
siguin iI.legals.

Art. 14. Protecció de l’entorn i del medi ambient.
1. Els arbres situats a la via pública, aïllats o no, els 

situats a les zones verdes, incloses les plantes 
ornamentals i altres elements vegetals que les 
conformen, i en general els elements vegetals de 
titularitat pública tindran la condició de protegibles 
als efectes del que disposa l’art. 43 del Reglament 
per al desplegament i l’aplicació de la Llei 9/81, de 
18 de novembre, sobre Protecció de la Legalitat 
Urbanística (Decret 308/82).

 Igual consideració tindran, als efectes d’aplicació 
d’aquesta Ordenança, les àrees vegetals de titu-
laritat privada que la Comissió Tècnica Assessora 
de Publicitat consideri subjectes a pro tecció, les 
qualificades com a 8a -verd privat protegit- i 6 
-parcs i jardins urbans- i les situades en sòl urba-
nitzable i no urbanitzable segons el PGM.

2. No s’autoritzaran activitats publicitàries que per 
les instal·lacions o mecanismes que incor porin o 
les característiques dels materials utilitzats siguin 
susceptibles de provocar incendis a una distancia 
menor de 25 m. de qualsevol zona verda o forestal.

 En tot cas, s’haurà de donar compliment a la 
Norma Bàsica de condicions de protecció con tra 
incendis en els edificis (NBE. CP1.82) i les condi-
cions que en aquest aspecte estableixin els ajun-
taments.

3. Les activitats publicitàries que utilitzin llenguatge 
sonor tindran les següents limitacions:

 3.1. L’horari de l’activitat no ultrapassarà el que 
s’estableixi amb caire general per l’ús comer cial, 
sens perjudici de les majors limitacions que esta-
bleixin els ajuntaments en les seves ordenances o 
en la pròpia llicencia.

 3.2. La utilització del llenguatge sonor en activitats 
publicitàries sobre suports fixos no comportarà un 
increment de més de 3 dBA respecte al nivell de 
fons, sempre que aquest nivell no sigui considerat 
sorollós, no ultrapassant en cap cas el límit de 80 
dBA.

 No s’autoritzaran a menys de 50 m., amidats 
en línia recta, d’equipaments docents, sani tari-
assistencials, socio-culturals i religiosos, ni podran 
incrementar el nivell de fons res pecte als dits equi-
paments.

 3.3. La utilització del llenguatge sonor en activi-
tats publicitaries sobre suports movibles no podrà 
ultrapassar el límit màxim de 80 dBA, i hauran 
de respectar el nivell de fons exis tent als equipa-
ments determinats a l’apartat anterior.

4. Les activitats publicitàries que utilitzin llenguatge 
visual tindran les següents limitacions:

 4.1. No s’utilitzaran grafismes, dibuixos, dissenys, 
colors o llums inapropiats respecte l’entorn on se 
situïn, ni donaran lloc a confusions amb els se-
nyals de tràfic.

 En aquest sentit queden especialment prohibides 
les llums situades a una distància menor de 10 m. 
de qualsevol senyal de tràfic o semàfor que pu-
guin desvirtuar la seva percepció.

 4.2. Les instal·lacions publicitàries no podran im-
pedir la visibilitat normal del paisatge ni la ventilació 
o il·luminació de dependències d’edificacions, a 
menys que ocu pin volum, efectivament edificable, 
amb excepció de les expressament autoritzades 
per la regulació continguda en aquesta ordenança 
o les ordenances municipals que s’aprovin.

 4.3. Les instal·lacions publicitàries susceptibles 
d’emetre llum, sempre que no causin molèsties 
als usuaris de les edificacions pròximes o als via-
nants i conductors de vehicles, només seran au-
toritzades en horaris compresos entre les 8 i les 
22 hores del dia.

 Fora de l’àmbit horari establert al paràgraf ante-
rior, en hores nocturnes, només podran ésser au-
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toritzades les instal·lacions publicitaries lluminoses 
informatives o indicatives de serveis públics, col-
lectius o comunitaris i les situades en planta baixa 
o per sobre de la coberta dels edificis, sempre 
que sobre els paraments d’edificis pròxims que 
continguin forats de ventilació i il·luminació d’habi-
tatges o usos residencials, sanitaris o similars, no 
es produeixi un increment de lluminositat equiva-
lent al 10 per 100 de la de fons existent en hores 
nocturnes, amb un màxim de 10 lux. d’increment.

 4.4. Els horaris esmentats podran ésser modifi-
cats, previ informe favorable a la junta asseso ra 
de publicitat o a proposta de la mateixa, per a dies 
senyalats i de forma excepcional.

Capítol V
Regulació de les activitats 
publicitàries i de les seves 
instal·lacions

Art. 15. Activitats publicitàries en el mobiliari 
urbà.

1. Els ajuntaments de la comarca regularan la publi-
citat que utilitzi mobiliari urbà com a suport.

2. En el mobiliari urbà només s’autoritzaran les ac-
tivitats publicitàries de contingut informatiu d’ac-
tivitats públiques institucionals, comunitàries o 
col·lectives, i en el seu cas les incloses com a pu-
blicitat convinguda.

Art. 16. Activitats publicitàries a les 
construccions a la via pública.

Les activitats publicitàries en aquest tipus de cons-
truccions tindran les mateixes limitacions que les 
instal·lacions publicitàries en el mobiliari urbà.
Podran però, incorporar publicitat relacionada amb els 
serveis propis de la construcció.

Art. 17. Activitats publicitàries en elements 
sortints no permanents.

Es poden autoritzar activitats publicitàries en elements 
sortints no permanents sempre que aquests elements 
es constitueixin com a objectes publicitaris i el medi 
transmissor del missatge publicitari estigui integrat 
plenament en l’element.
Serà condició indispensable que hi hagi una corres-
pondència clara entre l’element, I’activitat publicitària 
i I’activitat del local, i que els tres contin amb les cor-
responents llicències reglamen tàries.

Art. 18. Condicions dels objectes publicitaris.
Els ajuntaments de la comarca regularan en les seves 

Ordenances les condicions tècniques i d’utilització 
d’aquest tipus d’instal·lacions, havent-se de complir, 
per a cada objecte i en relació a cada suport, en qual-
sevol cas, les següents limitacions específiques:

1. De les cartelleres
 1.1. Les cartelleres, d’acord amb el que s’esta-

bleix a les ordenances municipals hauran d’incor-
porar la informació mínima referent a la llicencia, al 
seu titular i a la data de con cessió.

 1.2. Les seves dimensions i situació seran tals 
que en cap cas se superi l’alçada reguladora cor-
responent al lloc on se situa, o la més baixa cas 
d’haver-n’hi més d’una; tampoc se situaran a una 
alçada inferior a 2,50 m. per sobre de la rasant 
de la voravia, i el seu vol en relació al plànol ver-
tical situat sobre l’alineació de l’edificació o de la 
tanca en el cas d’ordenació aïllada no superarà els  
15 cm.

 1.3. La seva construcció serà resistent a l’acció 
dels agents atmosfèrics i geofísics, especial ment 
pel que fa al vent; haurà de quedar tapada a la 
vista o integració estèticament en el conjunt se-
gons projecte que es presenti, integració que 
haurà de complir-se amb els elements auxiliars de 
l’estructura com són les passarel·les.

 1.4. Les cartelleres només podran autoritzar-se 
sobre els següents suports, tots ells referits a fin-
ques urbanes edificables amb edificació privada:

 – tanques provisionals de solars sense edificar o 
parcialment edificats

 – parets mitgeres
 – en interior de solars.
 La instal·lació de cartelleres serà incompatible 

amb l’existència d’edificació acabada.
 

Excepcionalment podran autoritzar-se cartelleres 
al damunt de cobertes d’edificis sempre que no 
se superi l’alçada reguladora d’acord amb el que 
s’estableix a l’apartat 1.2 d’aquest article.

 1.5. Les cartelleres que incorporin il·luminació a 
més de limitacions pròpies de les cartelle res, tin-
dran les corresponents a rètols lluminosos.

2. Dels rètols
 2.1. Els rètols en planta baixa hauran de situar-se 

de forma que cap dels seus punts no es trobi a 
una alçada inferior als 2,50 m. per sobre de la ra-
sant de la voravia, amb un vol màxim de 0,45 m. 
per a carrers de menys de 20 m. i de 0,90 m. per 
als carrers de 20 m. o més metres.

 Els rètols bandera podran volar amb un màxim 
d’1,50 m., l’amplada de la voravia menys 0,60 m.; 
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en carrers de 4 o menys metres o amb voravies 
menors d’100 m. no s’admetrà la instal·lació de 
rètols bandera.

 Els rètols lluminosos se subjectaran al que dis-
posa l’art. 18 d’aquesta Ordenança.

 En plantes pis només s’autoritzaran quan respon-
guin a l’ús comercial de la totalitat de l’edifi ci, i 
sigui aprovat segons projecte específic.

 Per sobre de la coberta, serà imprescindible que 
se situï per sobre de l’alçada reguladora màxima 
que correspongui a l’entorn i de les edificacions 
existents en aquest entorns; tanmateix, no podrà 
ultrapassar l’alçada màxima corresponent a la 
possible coberta inclinada definida per les Normes 
Urbanístiques del PGM. L’entorn considerat és el 
definit per una distància de 30 m. mesurada des 
de qualsevol punt del rètol.

3. Pancartes i cartells de venda o lloguer de lo‑
cals i/o habitatges o similars.

 3.1. Les activitats publicitàries enunciades en 
aquest article tindran el caire limitat definit a l’art. 4 
d’aquesta Ordenança amb les limitacions senya-
lades a l’art. 6 de la mateixa.

 3.2. Malgrat el que disposa l’art. 6, les llicencies 
per aquestes activitats podran prorrogar-se més 
vegades, per períodes anyals, sempre que es de-
mostri fefaentment la persistència del motiu del 
missatge publicitari.

 3.3. L’acompliment dels objectius del missatge 
publicitari produirà la caducitat automàtica de la 
llicencia; la prolongació injustificada de l’activitat 
determinarà la incoació del corresponent expe-
dient d’infracció com si no hagués tingut mai lli-
cència.

 3.4. Les condicions de desenvolupament de l’acti-
vitat i de les seves instal·lacions vindran regulades 
per les corresponents Ordenances municipals.

4. Condicions referides al suport.
 4.1. Per a l’autorització de cartelleres o rètols 

sobre tanques provisionals de solars o situa des a 
l’interior dels mateixos serà imprescindible el man-
teniment de les seves condicions ambientals.

 4.2. No s’admetran activitats publicitaries en mit-
geres consolidades d’edificis construïts o en cons-
trucció d’acord amb les previsions del PGM quan 
estiguin subjectes a l’obligació de tracta ment de 
façana. En canvi, podran ésser autoritzades aque-
lles activitats que millorin l’aspecte de les mitgeres 
existents en edificis fora d’ordenació, i en aquelles 
que quedin vistes en motiu d’ac tuacions públi-
ques o de desenvolupament del PGM. En aquest 

sentit, seran considerats de domini públic els pa-
raments de mitjanes vistes que recaiguin a espais 
verds i públics en gene ral, podent autoritzar-s’hi 
activitats publicitàries convingudes similars, a les 
definides a l’art. 5.3. d’aquesta Ordenança va-
lorant-se especialment l’aspecte exterior de les 
edificacions i l’integració a l’entorn, com també la 
utilització cultural d’aquests paraments.

Art. 19. Ordenances Municipals.
Els ajuntaments de la comarca, en les seves orde-
nances procediran a desenvolupar espe cialment la 
regulació de les activitats publicitàries i de les seves 
instal·lacions amb subjecció als criteris generals 
d’aquesta ordenança.

Art. 20. Instal·lacions especials.
Les banderes representatives de països, estats, es-
taments oficials, organismes públics, partits polítics, 
centres culturals i religiosos, clubs esportius i recre-
atius i similars, es regula ran com a publicitat institu-
cional i no tindran altres limitacions que les que s’im-
posin en la lli cència.

Capítol VI
Mesures de protecció de la legalitat 
urbanística i del consumidor

Art. 21. Del contingut del missatge publicitari.
A més del que preveu l’art. 43 del Reglament per al 
desplegament i I’aplicació de la Llei 9/1981 de 18 de 
novembre sobre protecció de la Legalitat Urbanística 
(decret 308/82) de Cata lunya, si del contingut del mis-
satge publicitari se’n deduís la possibilitat de delicte o 
falta, espe cialment pel que fa a la protecció del con-
sumidor, la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat 
podrà proposar, d’acord amb el que disposa l’art. 56 
del Reglament de Disciplina Urbanística, que se sol-
liciti per part de l’Ajuntament la intervenció dels tribu-
nals competents en la matèria, sense perjudici de la 
suspensió del tràmit de la llicencia o dels seus efectes.
Els ajuntaments podran confeccionar una relació 
d’activitats o continguts publicitaris objecte de sus-
pensió o de limitacions per la seva especial incidència 
negativa en la societat.

Art. 22. Circumstàncies agreujants, registre 
municipal d’infraccions.

Les circumstancies agreujants d’una infracció urba-
nística són les determinades a l’art. 55 del Reglament 
de Disciplina Urbanística; en el supòsit de reiteració 
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o reincidència, donades les característiques de les 
llicències d’activitats publicitàries, la circumstancia 
agravant es produirà encara que es tracti de múltiples 
emplaçaments.
Els ajuntaments de la CMB portaran un registre mu-
nicipal d’infraccions que comptin amb cir cumstàncies 
agrenjants. Aquesta anotació produirà la suspensió de 
la concessió de llicències similars, per al responsable 
d’infraccions reiterades.
La publicitat, el contingut de la qual pretengui l’intro-
ducció en el mercat d’edificacions o simi lars, objectes 
d’infracció urbanística, no seran autoritzades; I’exis-
tència d’aquesta publicitat donarà lloc, si s’escau, 
de forma automàtica a l’aplicació del que preveuen 
els arts. 59 a 63 del Reglament per al desplegament 
i I’aplicació de la Llei 9/81 de 18 de novembre, sobre 
Protecció de la Legalitat Urbanística (Decret 308/82).

Art. 23. Responsabilitat.
1. Seran responsables per les infraccions comeses 

del que disposa la present Ordenança, de les Or-
denances municipals i de la legislació vigent, com 
també de les condicions particulars de la llicència.

 – De forma solidària, les persones físiques o ju-
rídiques que hagin sol·licitat la llicència, el titular 
del contingut del missatge publicitari, i el titular del 
suport publicitari.

 – De forma subsidiària, el titular de drets reals de 
l’emplaçament del suport publicitari que hagués 
prestat explícita o implícitament la seva confor-
mitat a l’activitat publicitària.

2. L’administració municipal, en el seu cas, podrà, 
d’acord amb el que estableix a l’art. 50.2 del Re-
glament de Disciplina Urbanística, notificar al col-
legi professional que correspongui les circumstàn-
cies de la infracció per tal que aquest estament 
adopti les mesures disciplinàries adients sense 
perjudici de les altres responsabilitats que es de-
terminin i s’escaiguin.

Disposicions transitòries

Transitòria 1a.
1. Les activitats o instal·lacions publicitàries no con-

templades expressament en aquesta Ordenança 
o les Ordenances municipals que s’aprovin, es 
regularan seguint criteris similars als exposats i a 
les condicions que determini la Comissió Tècnica 
Assessora de Publicitat.

Transitòria 2a.
1. En tant no es redactin i s’aprovin les Ordenances 

municipals que corresponguin, les activi tats publi-

citàries i les seves instal·lacions estaran subjectes, 
a més del que s’expresa en el text d’aquesta Or-
denança i amb caràcter subsidiari, a la següent 
regulació:

 A. Prohibicions
	 A.1.	No s’autoritzarà publicitat a aquells vehicles 

que incompleixin el Codi de Circulació en les 
normes reguladores de la visibilitat, etc. o que no 
compleixin amb la regulació vigent.

	 A.2.	Resta prohibit el llançament de propaganda 
escrita, objectes o mostres publicitàries, per qual-
sevol mitjà.

	 B.1.	Publicitat mitjançant cartelleres
	 B.1.1.	En tanques provisionals de solars
 Pel que fa a la coexistència de cartelleres publici-

tàries en tanques provisionals de solars i en pa-
rets mitgeres, s’autoritzaran en aquella situació o 
suport quan se situïn a una distancia mínima de 
4 m., respecte de la paret mitgera. Aquest espai 
haurà de tenir el tractament que es regu la en 
l’apartat f. següent.

 La publicitat mitjançant cartelleres s’admetrà en 
tanques provisionals de solars independent ment 
del seu destí urbanístic en el planejament vigent, 
amb excepció dels casos que es trobin qualificats 
com Protecció de Sistemes Generals (clau 9), 
Parcs Forestals (claus 27, 28 i 29) o zones 6, 8a 
i 15, amb subjecció a les següents condicions i 
sempre que no coexisteixin amb car telleres situ-
ades a les parets mitgeres que recaiguin sobre el 
solar en qüestió.

 a. La tanca haurà d’estar construïda amb mate-
rials que ofereixen seguretat i conservació deco-
rosa amb acabats tals com obra vista, arrebossats 
pintats o estucats, o plafons de formigó tractat.

 b.	Les cartelleres se situaran sobre la tanca, aline-
ades sobre el seu plànol sense sobresor tir en cap 
cas del mateix.

 c.	 Es permetrà únicament una línia o bateria de 
cartelleres col·locades sobre una franja situada 
entre 1,8 i 6,5 m. de la rasant del carrer o espai 
públic. La línia o bateria de cartelleres haurà de 
guardar unes proporcions regulars. En qualsevol 
cas, la cartellera publicitària no excedirà d’una al-
çada de 2,5 m. des de la base.

	 d. No es permetrà que els elements de suport i 
estructurals de les cartelleres siguin visibles des 
de les vies o espais públics i, en conseqüència, 
quan es pugui percebre la part late ral o posterior 
d’aquestes instal·lacions, hauran de revestir-se de 
forma que resultin uni formes i homogènies.

	 e.	En el cas de disposar d’il·luminació, els aparells, 
quan siguin exteriors a la instal·lació, se situaran a 
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la coronació de les cartelleres i respondran a una 
solució uniforme i homogènia pel conjunt dels 
instal·lats al solar i podran sobressortir del pla de 
la tanca un màxim de 0,60 m. sense que se situï 
en cap punt sobre la via o espai públic a menys de 
3,50 m. de la rasant.

	 f. Les cartelleres hauran de situar-se separades 
amb espais intermedis regulars. Aquests espais 
hauran d’ésser amb obra, taulers, planxes, tires, 
bandes, lames o elements simi lars que donin al 
conjunt un aspecte homogeni, regular i ordenat, 
com també un resultat formal harmònic i coherent 
amb l’entorn. La proporció d’espais intermedis 
haurà d’ésser com a mínim un 15 per 100 i la de 
cartelleres com a màxim un 85 per 100 de la línia o 
banda total. Aquesta proporció no cal mantenir-la 
en solars de dimensions iguals o inferiors a 13,20 
m.

	 g.	El conjunt de les cartelleres i elements de suport i 
estructurals hauran d’oferir la resistència i seguretat 
necessaris per tal d’evitar la seva caiguda, amb es-
pecial atenció a l’efecte del vent.

	 B.1.2.	En tanques de protecció d’obres
 La publicitat mitjançant cartelleres s’admetra en 

les tanques de precaució d’obres de nova planta, 
reforma o rehabilitació d’edificis, com també d’en-
derroc, durant el transcurs de les obres, d’acord 
amb les següents regles:

	 a.	Les cartelleres se situaran sobre la tanca regla-
mentaria podent sobresortir del pla de la mateixa 
un màxim de 10 cm.

	 b.	S’admetran varies fileres o bateries de cartelleres 
enrasades en la seva coronació de forma que la 
part superior se situï com a màxim a l’altura regula-
dora determinada com a límit d’altura per a les edi-
ficacions per al planejament aprovat per a la finca 
en el cas de tractar-se d’obres de nova planta o bé 
fins a l’altura de l’edifici existent en cas de reforma 
total del mateix o d’enderroc.

 Quan les obres de reforma o rehabilitació es refe-
reixin a una part de l’edifici coberta, façanes, etc., o 
algun dels seus locals o dependències, estant l’edi-
fici ocupat total o par cialment, s’autoritzarà l’acti-
vitat publicitària mitjançant aquestes instal·lacions 
sempre i quan no causi molèsties ni cegui vistes a 
la resta de dependències habitades de l’edifici, es-
sent necessària la conformitat dels seus ocupants.

	 c.	En el cas de disposar d’il·luminació se subjec-
taran a les prescripcions assenyalades en la regla 
e. de l’apartat anterior.

 d.	En el que fa referència a la seguretat i solidesa se 
subjectaran a les prescripcions asse nyalades en la 
regla g. de l’apartat anterior.

	 e.	Les cartelleres i elements de sustentació hauran 
de retirar-se al mateix temps que la tanca de pro-
tecció.

	 B.1.3.	En l’interior de solars
 Únicament en casos en que la publicitat vagi adre-

çada exclusivament a l’interior del solar, les carte-
lleres no sobresortiran l’alçada de la tanca. En el 
cas que la tanca sigui transparent o sigui visible 
la part posterior o lateral de cartelleres, aquesta 
haurà de tenir un tractament ade quat.

	 B.1.4.	En les façanes d’edificis
 Resta expressament prohibit.
	 B.1.5.	En tanques definitives de finques
 Resta expressament prohibit.
	 B.1.6. En la via pública
 Resta expressament prohibit.
	 B.2.	Publicitat mitjançant rètols, plaques o escuts
 B.2.1.	En parets mitgeres d’edificis
 S’autoritzaran rètols de tot tipus en les mitgeres 

no consolidades en les mateixes circumstàn cies 
i amb les mateixes limitacions que les establertes 
per a les cartelleres, autoritzant-se en aquest cas 
un sortint màxim de 0,40 m.

 En la part de la mitgera consolidada s’autoritzarà 
únicament els rètols de lletres o signes retallats 
sense fons o amb fons no opac sense sobresortir 
dels límits de la mitgera, amb un sor tint màxim de 
0,30 m. sempre que correspongui a la denomi-
nació genèrica de l’edifici, local o establiment o 
l’activitat de qualsevol tipus que en el mateix s’hi 
desenvolupi sempre que l’edifi ci, local o establi-
ment estigui dedicat a l’activitat de referència. La 
part ocupada pel rètol no depassarà el 5 per 100 
de la superfície de mitgera consolidada.

	 B.2.2.	En les tanques provisionals de solars
 Els rètols en les tanques provisionals de solars 

s’admetran en les mateixes condicions que les as-
senyalades per les cartelleres i amb les mateixes 
restriccions compositives dimensionals i d’ubi-
cació.

	 B.2.3.	En les tanques de protecció d’obres
 Els rètols en tanques de protecció de tot tipus 

d’obres s’autoritzaran en les mateixes condi cions 
i restriccions que les assenyalades per les carte-
lleres.

	 B.2.4.	En l’interior de solars
 Es regirà per les mateixes normes que les carte-

lleres (apartat B.1.3.).
	 B.2.5.	En les façanes dels edificis
 Als efectes de la present Ordenança es distin-

geixen dues situacions:
	 2.5.1.a. En la planta baixa. S’entén per planta 

baixa d’una façana la part de superfície d’aques ta 
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que estigui en aquesta situació d’acord amb la 
normativa del planejament vigent a cada zona.

 Les façanes de les plantes soterrànies que degut 
al desnivell dels vials o dels terrenys puguin 
quedar descobertes o les façanes de plantes se-
misoterranies construïdes a l’empara ment de dis-
posicions anteriors al planejament actual vigent, 
se subjectarà a les mateixes restric cions que per a 
la planta baixa.

 S’autoritzaran rètols en plantes baixes amb un 
sortint màxim de 0,20 m. sobre el pla de la fa-
çana, sempre que la seva implantació no trenqui 
la continuïtat de la façana, no ocultant ele ments 
d’interès o significatius de l’edifici.

 En els fronts i laterals de les marquesines i ele-
ments sortints autoritzats per les Normes Urba-
nístiques vigents, es permetrà l’aparició de rètols 
de forma que amb la seva instal·lació no se su-
perin els sortints màxims previstos per a aquests 
elements i que el gruix o altura dels mateixos no 
excedeixi de 0,50 m.

 Així mateix s’admetran rètols de lletres o signes 
retallats sense fons o amb fons no opac, sobre 
marquesines i elements, similars, de forma que 
no sobresurtin del perímetre d’aquests i el gruix 
o altura total del conjunt format per marquesines i 
rètol no superi els 0,70 m.

 De forma anàloga, s’admetra amb les mateixes li-
mitacions que els rètols o signes se situïn per sota 
de la marquesina, penjant d’ella, sempre que la 
part inferior se situï sobre el nivell de la vorera o 
espai públic a una altura màxima de 2,50 m.

 Pel que fa referència a la composició, es tindran 
en compte les mateixes consideracions generals 
que s’han assenyalat en apartats anteriors.

	 2.5.1.b.	En plantes pis. S’entendrà per planta pis 
d’una façana la part de superfície de la matei xa 
corresponent a les plantes que tinguin aquest 
concepte d’acord amb el plantejament vigent.

 Les plantes entresolades construïdes a l’empa-
rament de disposicions anteriors a les vigents 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità 
tindran la consideració de planta pis en la part que 
ultrapassi l’alçaria màxima que per la zona cor-
respon a la planta baixa.

	 2.5.2.a.	Aquestes limitacions podran flexibilitzar-se 
en àrees específiques o edificis exclusius quan 
vinguin determinades per l’Ajuntament, previ in-
forme de la Comissió Assessora, i amb sub jecció 
als criteris generals de l’Ordenança.

	 B.2.6.	En tanques definitives de finques
 S’admetran únicament rètols de lletres o signes 

retallats sense fons o amb fons no opac en les 

mateixes condicions que les assenyalades en 
l’apartat 2.5.1.a) relatiu a plantes baixes de fa-
çana, sempre que es refereixi únicament a la 
denominació genèrica de l’edifici, finca o establi-
ment, o a l’activitat que en el mateix s’hi realitzi.

	 B.2.7.	En la via pública
 Els rètols situats directament en la via pública 

s’autoritzaran quan tinguin per finalitat senya litzar 
l’existència o els accessos a serveis de I’Adminis-
tració a tots els seus nivells, quan resulti impres-
cindible senyalitzar establiments privats destinats 
a aparcaments farmàcies, clíniques dispensaris i 
similars, quan per la seva afluència de gent i la 
seva difícil localització ho requerei xi, i quan tinguin 
per objecte senyalitzar de forma comuna polígons 
industrials o àrees comer cials.

 La seva ubicació estarà subjecte a informe dels 
serveis de transports i circulació o similar i el seu 
disseny estarà d’acord amb les normes munici-
pals al respecte.

 L’Administració podrà establir models normalit-
zats pels diferents emplaçaments i activitats.

	 B.3.	Publicitat mitjançant tendals
 

Limitacions generals per a la publicitat mitjançant 
aquest suport en totes les situacions en que s’admet 
independentment de les limitacions particulars per a 
cada una d’elles:

	 a.	El missatge publicitari difós mitjançant aquest su-
port correspondrà únicament a la deno minació genè-
rica de l’edifici, establiment o local de que es tracti.

	 b.	El color, textura i forma no podrà trencar la com-
posició general de l’edifici façana o ele ment sobre 
el que se suporti o introduir efectes discordants 
estranys o ridículs sobre els mateixos o en el seu 
entorn.

	 c.	El resultat formal del conjunt de tendals instal-
lats en la façana d’un edifici serà objecte d’es-
pecial fiscalització, qual els instal·lats i/o els que 
es pretenguin col·locar correspon guin a formes, 
textures i colors també diferents no sols en quant 
als possibles efectes discordants entre ells, sinó 
també per l’ordre d’ubicació.

 Únicament seran autoritzades aquestes instal-
lacions en les següents situacions i en les con-
dicions que s’especifiquen:

	 B.3.1.	En façanes d’edificis
	 3.1.1.	 En planta baixa. (Segons definició de 

l’apartat 2.5.1.a).
 S’admetran tendals en les plantes baixes dels 

edificis, sense peus drets que recolzin en la via 
pública amb subjecció a les següents regles parti-
culars:
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	 a.	Les barres tensores i els altres elements de la 
instal·lació se situaran a una altura mínima sobre el 
nivell de la vorera o espai públic, de 2,30 m. sense 
que cap punt del tendal, serrells o laterals estiguin 
situats a una altura inferior a 2 m.

	 b. El seu vol no podrà ésser superior en cap punt 
a l’amplada de la vorera menys de 0,60 m. amb 
un màxim d’1,50 m. quan siguin opacs i 3 m. 
quan siguin translúcids.

	 3.1.2.	En plantes pis. (Segons definició de l’apartat 
2.5.1.b).

 S’admetran els tendals en les plantes pis dels edi-
ficis amb subjecció als criteris assenyalats essent 
el vol autoritzat el màxim permès per la norma-
tiva urbanística pels cossos sortints en aquestes 
plantes.

	 B.3.2.	En la via pública
 Els tendals en aquesta situació corresponen als 

situats directament en les voreres i espais públics, 
destinats a terrasses de bars, restaurants i establi-
ments similars.

 B.4.	Publicitat mitjançant elements arquitectònics
 Els missatges publicitaris difosos mitjançant 

aquests suport hauran de subjectar-se a les se-
güents regles:

	 a.	El missatge publicitari correspondrà únicament 
a la denominació genèrica de l’edifici, establiment 
o local de que es tracti o de l’activitat que en el 
mateix s’hi desenvolupin.

	 b.	 El color, textura i forma no podrà trencar la 
composició general de l’edifici, façana o ele ments 
sobre els que aparegui, o introduir efectes discor-
dants, estranys o ridículs sobre els mateixos i el 
seu entorn, essent objecte d’especial fiscalització.

	 c.	La implantació d’aquest tipus de suports publi-
citaris no podrà suposar la destrucció o ocultació 
d’elements arquitectònics compositius, significa-
tius o d’interès de l’edifici o construcció.

	 B.5.	Publicitat mitjançant objectes
 

Limitacions generals per a la publicitat mitjan-
çant aquest suport en totes les situacions en que 
s’admet, independentment de les condicions par-
ticulars per a cada situació.

	 a.	Els motius o figures com també el seu color i 
forma no introduiran efectes discordants, es-
tranys, ridículs o de mal gust sobre l’entorn on se 
situïn.

	 b.	La documentació necessària pel tràmit de la lli-
cència detallarà l’estructura de suport de l’objecte 
o figura i la forma d’anclatge del mateix i justificarà 
la deguda solidesa del conjunt.

	 c.	 S’assegurarà el tractament compositiu de la 

part posterior o lateral d’aquests objectes quan 
aquesta sigui visible.

 S’admetrà publicitat mitjançant objectes única-
ment en les següents situacions:

	 B.5.1.	En parets mitgeres d’edificis
 S’admetrà la publicitat mitjançant objectes o fi-

gures planes o corpòries, sobre parets mitge res 
no consolidades dels edificis en les mateixes con-
dicions i restriccions que les assenyalades per les 
cartelleres en aquesta situació amb salvetat del 
sortint màxim que s’estableix en aquest cas en 
0,50 m.

	 B.5.2.	En tanques provisionals de solars
 La publicitat mitjançant objectes o figures col-

locats sobre tanques provisionals, s’autoritzarà en 
les mateixes condicions i restriccions que les as-
senyalades per les cartelleres en aquesta situació.

	 B.5.3.	En tanques de protecció d’obres
 S’autoritzarà en les mateixes condicions i restric-

cions que les assenyalades per les cartelle res en 
aquesta situació.

	 B.6.	Publicitat mitjançant banderes, banderoles i 
pancartes

 S’admetra la publicitat mitjançant aquest tipus 
d’objecte únicament en les següents situa cions o 
suports:

	 B.6.1.	En façanes d’edificis
 S’admetrà la col·locació de banderes, bande-

roles i pancartes com activitats publicitàries en les 
plantes baixes i plantes pis dels edificis amb sub-
jecció a les següents regles:

	 a.	 El missatge publicitari haurà de correspondre 
a la difusió de les activitats que amb caràcter 
circumstancial, estacionari o periòdic es desen-
volupin en l’edifici o emplaçament i, en conse-
qüència, en l’atorgament de la llicencia es farà 
constar expressament el termini pel que s’atorga.

 b.	 La instal·lació garantitzarà la solidesa neces-
sària per evitar la seva caiguda sobre la via pública 
i no ocultarà elements arquitectònics d’interès o 
significatius de l’edifici.

	 c.	L’ús de la totalitat de les dependències i locals 
de l’edifici haurà d’ésser algun dels següents: co-
mercial, industrial, esportiu o recreatiu.

	 d.	Els elements de l’objecte i les pròpies banderes, 
banderoles o pancartes es disposaran de tal 
forma que no sobresurtin del vol màxim autoritzat 
en cada cas pels elements sor tints d’acord amb el 
plantejament vigent. En el cas de banderes, el vol 
podrà ésser el doble de l’assenyalat.

	 e.	Caldrà garantir que les banderes, banderoles o 
pancartes, tant objectes com la tela o materials 
que els conforma no perjudiquin a l’onejar, ele-
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ments arboris, de mobiliari urbà o d’altres a la via 
pública.

	 f.	No s’admetrà que els instal·lats davant els buits 
de les façanes en restringeixin o en dis minueixin 
l’accés, la il·luminació o la ventilació.

	 B.6.2.	Damunt terrats o coberts d’edificis
 S’autoritzaran en aquesta situació d’acord amb 

l’assenyalat en les punts a., b., c., i e. de l’apartat 
anterior sempre que l’altura de la instal·lació no 
superi la dimensió d’1,80 m. mesu rada sobre el 
nivell del terrat o coberta, amb l’excepció que es 
tracti de banderes en el qual cas s’autoritzaran a 
una altura màxima de 3,50 m.

	 B.6.3.	En tanques provisionals de solars
 S’admetran en les tanques provisionals de solars, 

subjectes a les mateixes condicions i res triccions 
que les establertes per a les cartelleres en la ma-
teixa situació (apartat B.1.) i admetent -se que so-
lament sobresurtin del plànol de la tanca la tela 
o material que conformen la bandera o pancarta, 
sense que en cap cas sobresurti més d’1 m. i I’ex-
trem inferior se situï a una altura mínima de 3 m. 
sobre el nivell de la vorera.

	 B.6.4.	En tanques de protecció d’obres
 S’admetran en les tanques de protecció d’obres 

amb subjecció a les mateixes condicions i restric-
cions a les assenyalades per a cartelleres en la 
mateixa situació (apartat B.2.), admetent -se les 
mateixes condicions de vol a les assenyalades en 
l’apartat 6.3.

	 B.6.5.	En la via pública
 La instal·lació d’aquests objectes publicitaris en la 

via pública s’autoritzarà d’acord amb les disposi-
cions relatives a aquesta matèria que es trobin vi-
gents en el moment de la seva concreta aplicació.

	 B.7.	Publicitat mitjançant elements electrònics
 Serà susceptible d’admissió en qualsevol situació 

previ informe favorable de la Comissió Assessora 
de Publicitat.

 Les activitats publicitàries desenvolupades per 
aquests sistemes se subjectaran a les pres-
cripcions generals d’aquesta Ordenança i a més 
a les següents:

	 a.	 Quan es precisi pantalla o element similar per 
produir els efectes lluminosos, aquests se subjec-
taran en quant a la seva ubicació, dimensions i resta 
de les característiques a les assenyalades per a car-
telleres i rètols segons el cas que es tracti.

 b.	Quan es desenvolupin en l’interior de solars, les 
pantalles i la resta d’elements necessa ris, s’ubi-
caran ocupant el volum virtual edificable en la 
parcel·la segons la seva qualifica ció urbanística.

 En tots els casos s’assegurarà un tractament ade-

quat de les parts posteriors o laterals dels suports 
quan aquestes siguin visibles.

 Si per necessitats tecnològiques degudament jus-
tificades es precisessin dimensions o sortints su-
periors o fos inviable el compliment de les condi-
cions imposades, es considerarà en cada supòsit 
les limitacions que s’hagin d’aplicar, i previ informe 
dels serveis tècnics competents i de la Comissió 
Assessora de Publicitat.

	 c.	Els equips de reproducció, enginys electrònics 
o mecànics necessaris per produir aques tes ac-
tivitats i altres elements, se situaran de tal forma 
que no causin molèsties, ni perill pels vianants, els 
ocupants de l’immoble o immobles contigus.

	 d.	No s’ademetrà que aquest tipus d’activitat pu-
blicitària provoqui impactes distorsionants, per a 
l’entorn o efectes extravagants, discordants o de 
mal gust sobre el mateix.

	 B.8.	Publicitat mitjançant globus captius
 Únicament s’admetra la seva instal·lació en l’inte-

rior de solars, de forma que els elements de sus-
tentació i anclatge no ultrapassin el perímetre de 
la finca. El globus tampoc no ultrapassarà el perí-
metre de la finca per dessota d’una alçada mínima 
del doble de la que existeix o corres pongui a les 
edificacions de l’entorn.

 El projecte que acompanya la petició contindrà 
una detallada descripció de la instal·lació, del seu 
emplaçament, ombra projectada, sistema d’an-
clatge, element que garanteixi la no mobilitat de 
l’artifici, i haurà de justificar la deguda solidesa del 
conjunt, en especial davant dels efectes del vent.

 No s’admetrà la instal·lació d’aquest suport pu-
blicitari coexistint amb cartelleres en la tanca  
provisional del solar. Així mateix, per autoritzar la 
instal·lació, el solar haurà de trobar-se net d’edifi-
cacions, net i tancat adequadament; i si existissin 
mitgeres al descobert en els seus límits, estaran 
degudament tractades a nivell formal.

 Les llicències es concediran per un termini deter-
minat que es farà constar expressament, trans-
corregut el qual la instal·lació haurà d’ésser com-
pletament retirada.

 Previ a l’atorgament de la llicencia serà necessari 
el previ informe favorable de la Comissió Asses-
sora de Publicitat que evaluarà l’impacte que el 
suport pugui significar pel seu entorn.

 No s’admetrà la instal·lació del globus captius a 
una distància de línies elèctriques aèries menor a 
la màxima alçada que pugui assolir.

 B.9.	Damunt vehicles
 Els vehicles destinats a publicitat no excediran de 

les següents mesures, inclòs el material publicitari: 
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5 m. de llarg per 2,50 m. d’ample i 3,50 m. d’al-
çada, tot això sens perju dici del que disposin al-
tres reglamentacions de caràcter general relatives a 
tràfic i seguretat vial.

 No obstant això, I’incompliment d’aquestes regla-
mentacions o l’informe negatiu al respecte dels ser-
veis municipals competents, podrà donar lloc a la 
denegació de la llicència.

 La publicitat realitzada per vehicles públics s’ajus-
tarà a més a les disposicions que se senya lin ex-
pressament en la concessió i reunirà les condicions 
i característiques que en ells es deter minin.

	 B.10.	Repartiment individualitzat de propaganda es-
crita, mostres o objectes

 El desenvolupament de l’activitat publicitària, a 
més de subjectar-se a les disposicions gene rals 
d’aquesta Ordenança, en especial en l’apartat A.2., 
se supeditarà al previst en les Ordenan ces Munici-
pals de Neteja i quantes disposicions la regulin.

	 C.1.	 Sense perjudici del que disposin normes de 
jerarquia superior, I’Alcaldia, a proposta de la Co-
missió Tècnica Assessora de Publicitat o dels ser-
veis tècnics municipals, podrà dictar dis posicions 
especials que consideri oportunes per facilitar la 
propaganda en les eleccions a càrrecs públics, 
festes populars, actes culturals, ciutadans i similars 
de manera que causin els mínims inconvenients als 
interessos dels ciutadans. En tot cas, cada can-
didatura o organitzador vindrà obligat a retirar els 
elements publicitaris subsistents un cop conclòs 
el període electoral, festiu, cultural o similar; de no 
fer-ho en el termini de 10 dies ho faran els serveis 
municipals, previ l’oportú requeriment a costa del 
titular.

 Per excepció, en període d’eleccions i també en 
festes populars i tradicionals de barri, I’Alcaldia 
podrà autoritzar la fixació, en aqueixes vies públi-
ques que s’assenyalin, de banderes, banderoles i 
pancartes amb propaganda o anunciadores d’actes 
relatius a campanyes electorals o les esmentades 
festes. En aquests casos, seran d’aplicació les se-
güents normes:

	 a.	En la sol·licitud de llicencia haurà d’expressar-se 
l’emplaçament pretès, I’alçada mínima damunt la 
calçada, el suport en que haurà de fixar-se i el pro-
cediment de subjecció del mateix.

	 b. Les pancartes hauran de col·locar-se de forma 
que no molestin la lliure circulació de via nants i vehi-
cles, ni puguin ocasionar danys a les persones, a la 
via pública, als arbres o a les instal·lacions existents 
en la mateixa. En tot, la part inferior de la pancarta 
no podrà situar-se a menys de 5 m. d’alçada da-
munt la calçada.

 c.	La sol·licitud serà informada per la Conselleria 
Municipal corresponent a l’emplaçament.

 d.	Si se sol·licités la col·locació de les pancartes 
suspeses des dels fanals, els peticionaris hauran 
d’acreditar que ho seran en condicions tals que 
garantitzin a judici de l’Adminis tració municipal 
que no podrà produir-se cap dany dels assenya-
lats en l’apartat b. ante rior com a conseqüència 
de la seva col·locació.

	 D.1.	No precisaran de l’esmentada llicencia, ex-
cepte quan per motius concrets especificats en 
la normativa vigent sigui obligatòria:

l. Les plaques o escuts indicatius de dependèn-
cies públiques.

2. Les banderes o banderoles, senyeres i elements 
similars, representatius dels diferents països, es-
tats, organismes oficials, centres culturals, religi-
osos, esportius o polítics.

3. Els anuncis col·locats en les portes, vitrines o 
aparadors d’establiments comercials, limi tats a 
indicar horaris en que es trobin oberts al públic, 
preus dels articles oferts, els motius del seu tan-
cament temporal, de trasllat, liquidacions o re-
baixes i d’altres similars.

4. Els que es limitin a indicar la situació de venda 
o lloguer d’un immoble, col·locats en el mateix, 
durant un període de 18 mesos des de l’acaba-
ment de l’obra.

5. Els indicadors o anagrames col·locats en vehi-
cles, sempre que corresponguin al nom o acti-
vitat del propietari o arrendatari.

	 E.1. L’Ajuntament podrà exigir en els casos que 
estimi adient, la col·locació en lloc visible de la 
instal·lació publicitària d’una placa numerada 
que contingui la informació que s’estableixi amb 
caràcter general o segons les diferents moda-
litats, i que a tal efecte lliurarà l’Administració 
muni cipal.

 En particular s’estableix amb caràcter obligatori 
per la publicitat mitjançant cartelleres, la fixa ció 
d’una placa en la part inferior del marc, en lloc vi-
sible, en la que s’indiqui l’empresa anuncia dora, 
el núm. d’expedient de llicència d’instal·lació i la 
data de concessió.

	 F.1.	Les instal·lacions publicitàries existents que 
no tinguessin l’oportuna llicència, hauran d’ésser 
legalitzades en el termini de 6 mesos comptats 
des de la data en que entri en vigor la present 
Ordenança, entenent-se que el corresponent 
anunci, és requeriment suficient a aquests 
efectes.

 Les que no fossin legalitzades segons les deter-
minacions d’aquesta Ordenança podran pror-
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rogar-se 6 mesos més amb caire provisional i 
subjecte al que disposa l’art. 6 de les Normes 
Urbanístiques del PGM.

	 G.1.	Les instal·lacions publicitàries que tinguessin 
llicencia atorgada a l’entrar en vigor la pre sent 
Ordenança, quan estiguessin emplaçats en els 
llocs que prohibeix o limita aquesta Orde nança, 
hauran d’adaptar-se en l’especificat en aquesta 
com a molt, a la seva renovació o en el termini 
d’un any, prorrogable per un any més, amb caire 
provisional, si les determinacions de l’Ordenança 
impliquen la seva supressió.

	 H.1.	 Les instal·lacions que aqueixes suposin 
hauran d’ésser retirades en finalitzar els termi nis 
atorgats segons el que disposen els dos apartats 
anteriors.

 






