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Títol 1er
DISPOSICIONS GENERALS
Capítol 1
OBJECTE, ÀMBIT TERRITORIAL I PRINCIPIS GENERALS
Article 1.
Objecte i àmbit territorial
L’objecte del present PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) és la
regulació urbanística integral del terme municipal d’Amer, d’acord amb la legislació
urbanística i el planejament supramunicipal.
L’àmbit territorial comprèn tots el els sòls situats dins del terme municipal d’Amer.
Article 2.
Principis de l’actuació urbanística d’aquest POUM.
Els principis que regiran l’actuació urbanística d’aquest POUM són els basats en el
desenvolupament urbanístic sostenible, definit a la Llei d’urbanisme com la utilització
racional del territori i el medi ambient, i comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics,
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions
presents i futures.
El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta
també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió, en el
territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en el sòl
urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees
rurals i consolidin un model territorial globalment eficient.

Capítol 2
ASPECTES LEGALS I JERARQUIA NORMATIVA
Article 3.
Marc legal
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amer s’ha redactat d’acord amb la legislació
urbanística i sectorial vigent i també, d’acord amb les restants disposicions aplicables.
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La referència a la legislació urbanística vigent feta en aquest article, com en les
preceptes successius, s’entén que remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya,
consistents en les lleis i els reglaments i disposicions que les desenvolupen o
posteriors que els modifiquin d’acord amb el règim transitori que s’estableixi, així com
la legislació urbanística de l’estat en allò que sigui d’aplicació bàsica, i amb caràcter
supletòria en allò que no sigui contradictori, modifiqui ni vulneri les competències de a
Comunitat Autònoma de Catalunya en matèria d’ordenació del territori, urbanisme,
habitatge i medi ambient.
La legislació urbanística principal considerada en la redacció d’aquesta normativa és:
Legislació i normativa Catalana:
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC núm. 5686 de 05.08.2010) modificat per la Llei 3/2012 (DOGC núm. 6077 de
29.02.2012). (D’ara en endavant TRLUC)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682 de 24.07.06). (D’ara en endavant RLUC)
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (DOGC 5735 de 15.10.2010). (D’ara en
endavant PTPCG)
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (DOGC núm. 5044 de 09.01.2008).
(D’ara en endavant LDH)

Legislació i normativa Estatal:
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl
(BOE núm. 154 de 26.06.2008). (D’ara en endavant LS)
Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de
la Llei del Sòl. (D’ara en endavant RLS)

La referència a la legislació sectorial vigent que es fa en aquestes Normes
urbanístiques s’entén que remet a l’ordenament jurídic vigent a Catalunya en la matèria
que es tracti i en cada moment (legislació comunitària, estatal, autonòmica o local).
Article 4.
Jerarquia normativa
En l’aplicació d’aquesta normativa cal observar el principi de jerarquia normativa entre
els diversos instruments de planejament urbanístic en els termes regulats a la TRLUC.
Els instruments de gestió urbanística no poden vulnerar les determinacions del
planejament urbanístic.
Els plans urbanístics han d’ésser coherents amb les determinacions del planejament
territorial i sectorial i facilitar-ne l’acompliment.
El Pla d’ordenació urbanística és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions
tenen caràcter prioritari sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant
i la seva interpretació no podrà contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin de
la legislació urbanística.
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Article 5.
El planejament territorial
Aquest POUM s’ajusta a les disposicions del Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines. A la Memòria d’aquest Pla es justifica la seva coherència amb el
planejament territorial.
Article 6.
Compliment del POUM
Tant l’administració com els particulars estan obligats a complir les determinacions i
disposicions del POUM, d’acord amb el contingut d’aquestes Normes i dels plànols
d’ordenació. Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui caràcter definitiu o
provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, s’ajustarà a les disposicions d’aquest
Pla, d’acord amb el que preveu l’article 106 de la TRLUC.
Article 7.
Iniciativa i competències
El desenvolupament d’aquest Pla general correspon a l'Ajuntament d’Amer.
Les determinacions dels plans directors urbanístics i dels plans especials autònoms
d’iniciativa i competència de la Generalitat poden modificar determinacions del POUM,
fet que obligarà a la seva adaptació.
L’administració actuant en el desenvolupament i la gestió del POUM també correspon a
l’ajuntament amb les variants que el planejament pot determinar mitjançant els
convenis corresponents amb les entitats competents que el TRLUC determina.
Tanmateix, els particulars poden proposar i realitzar la redacció de plans derivats i
projectes urbanístics dintre de les competències que estableix la legislació urbanística
vigent i aquest Pla.
Correspon als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de
l'Administració de l'Estat, Diputació Provincial o altres òrgans d'administració local
supramunicipal que es puguin crear, el desenvolupament de les actuacions de la seva
competència, per a la progressiva execució de les determinacions del Pla.
Article 8.
Vigència i revisió del POUM
Aquest POUM entrarà en vigor el dia següent de la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de les Normes
urbanístiques, i mantindrà la seva vigència de forma indefinida mentre no es produeixi
la seva revisió.
Són circumstàncies que justifiquen l’adopció de l’acord de revisió d’un pla d’ordenació
urbanística municipal, sens perjudici de la tramitació d’una modificació puntual quan
s’escaigui, les disfuncions entre les disposicions del pla d’ordenació urbanística
municipal i les necessitats reals de sòl per crear habitatges o per establir activitats
econòmiques; i també, si es donen els casos contemplats a l’article 95.5 del TRLUC.
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Capítol 3
CONTINGUT I SEGUIMENT DEL POUM
Article 9.
Contingut del POUM
El treballs del POUM estan integrats pels documents següents:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Memòria
Memòria social
Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
Informe de Sostenibilitat Ambiental
Agenda i Avaluació Econòmica i Financera
Normativa. Estructurada en Títols, Capítols i Seccions
Plànols
Annexes, catàlegs i convenis

Article 10.
Interpretació dels documents
Les normes i els plànols d’ordenació del POUM constitueixen el cos normatiu en
matèria urbanística del municipi d’Amer, en cas que hi hagi aspectes no previstos dins
la present normativa es regiran per la legislació urbanística en vigor.
Les diverses memòries que formen part del POUM (ambiental, social, urbanística,...)
donen justificació al contingut del planejament general. Hi ha altres documents (gràfics i
escrits) que tenen caràcter informatiu, indicatiu o orientatiu.
Prevaldran alhora de reglamentar, els plànols amb l’escala amb major detall. En cas de
conflicte entre la documentació gràfica i la documentació escrita prevaldrà l’escrita,
excepte en els casos de determinacions de caràcter territorial (superfícies, volums,
alçades, etc) on la realitat prevaldrà.
Els documents d’aquest planejament general s’interpretaran sempre atenent el seu
contingut i d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria. En casos
de contradicció entre documents o d’imprecisió s’haurà de resoldre conforme es
disposa a l’article 10 del TRLUC, i prevaldrà sempre el criteri de major dotació d’espais
públics i de major protecció ambiental, menor densitat o un índex d’aprofitament menor.
Article 11.
Seguiment del POUM
D’acord amb el que preveu l’article 59.4 del TRLUC i l’article 76.2 del RLU, l’agenda i
l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, atès que el POUM
no incorpora el programa d’actuació urbanística municipal, s’actualitzarà cada sis anys
d’acord amb el procediment establert a l’esmentat article.
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En el marc del procediment d’actualització de l’agenda únicament es podran alterar les
determinacions que li són pròpies i en cap cas es podrà classificar i qualificar sòl.
Article 12.
Modificació i adaptació
L’alteració del contingut del Pla, quan no es tracti dels supòsits objecte de la seva
revisió, es farà mitjançant la modificació d’algun dels elements que el constitueixen,
encara que comportin variacions aïllades en la classificació i qualificació del sòl.
En les modificacions que es formulin per adaptar aquest POUM als planejaments de
rang superior o per incorporar infraestructures supramunicipals, cal tenir en compte que
aquestes modificacions s’hauran de formular en els terminis establerts en aquests
planejaments de rang superior.
Les propostes de modificació han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa,
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.
L’òrgan competent per a la seva aprovació ha de valorar adequadament la justificació
de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.
Les modificacions del Pla ha de contenir el mateix grau de precisió propi del POUM, i
es regirà pel mateix procediment i disposicions establert per a la seva formulació.
Si la modificació altera la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les zones
verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a
sistemes urbanístics generals o locals, aquesta es tramitarà d’acord amb el
procediment establert a l’article 98 del TRLUC.
Les modificacions que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat d’ús
residencial o de la intensitat d’usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten
subjectes a les particularitat que estableixen els articles 99 i 100 del TRLUC.
La previsió mitjançant el planejament derivat de major superfície de sòl destinat a
sistemes, respecte als estàndards o percentatges mínims fixats per la legislació
urbanística o aquest POUM, no requerirà la seva modificació.
Article 13.
Actualització i informació urbanística
Davant del requeriment de la informació telemàtica del planejament vigent, caldrà
actualitzar el POUM com a mínim cada 6 anys, a partir de la seva executivitat. El text
refós del POUM és necessari per una endreçada i eficient informació urbanística, que
es pot tramitar com a modificació del Pla, aprofitant per esmenar els desajustos
produïts al llarg de la seva vigència, o de millores puntuals.
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Títol 2on
DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL POUM
Capítol 1
FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATÀLEGS
Article 14.
Desenvolupament del POUM en relació amb la classificació del sòl
Amb l’objecte de complementar les determinacions del POUM, s’elaboraran, d’acord
amb allò que preveu la legislació urbanística vigent, diferents figures de planejament
derivat en funció de la classificació del sòl:
-

Plans de Millora Urbana (PMU) en sòl urbà
Plans Parcials Urbanístics (PPU) en sòl urbanitzable delimitat
Plans Parcials de Delimitació (PPD) en sòl urbanitzable no delimitat
Plans Especials Urbanístics (PEU) en qualsevol classe de sòl
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA)

Article 15.
Plans de millora urbana
El POUM preveu plans de millora urbana en sòl urbà, tant en sòl urbà consolidat com
no consolidat, d’acord amb les determinacions i objectius previstos a l’article 70 de la
TRLUC.
Els plans de millora urbana tenen per objecte entre altres:
a) En el sòl urbà consolidat:
- Completar o acabar la urbanització, en els termes assenyalats per la lletra “b”
de l’article 30 del TRLUC.
- Regular la composició volumètrica i de façanes, sense nova ordenació de
zones i sistemes.
- Preveure operacions de rehabilitació o de revitalització del teixit urbà sense la
seva transformació ni dels usos existents.
- Ordenació del subsòl, regulant la possibilitat d’aprofitaments privats, o vinculats
a l’ús públic i a la prestació de serveis públics.
b) En el sòl urbà no consolidat:
-

Completar el teixit urbà en un àmbit que no tenia la condició de sòl urbà
anteriorment.
Transformació d’usos, reformes interiors o remodelació integral de teixits
existents.
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-

-

La reurbanització d’un àmbit, consistent en la substitució integral o parcial de
les infraestructures d’urbanització i/o la implantació de noves infraestructures,
per raons d’obsolescència o d’insuficiència manifesta de les existents o per les
exigències del desenvolupament econòmic.
Ordenació del subsòl, regulant la possibilitat d’aprofitaments privats, o vinculats
a l’ús públic i a la prestació de serveis públics.

Els plans de millora urbana que no comportin la transformació del teixit urbà ni els usos
existents no han de preveure la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector
per a l’Administració actuant.
Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’acompliment d’operacions de
millora urbana no contingudes en el POUM requereixen la modificació d’aquest,
prèviament o simultàniament, a excepció dels supòsits en què no s’alterin ni els usos
principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental
del POUM.
La documentació dels plans de millora urbana s’ajustaran a la establerta a l’article 66
del TRLUC, per referència de l’apartat 7 de l’article 70 del TRLUC.
Article 16.
Plans parcials urbanístics
Per la transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable delimitat, cal la
formulació, tramitació, aprovació definitiva i publicació d’un pla parcial urbanístic (PPU).
El seu àmbit territorial s’haurà de correspondre necessàriament amb els sectors de
planejament delimitats per aquest Pla en els plànols d’ordenació.
Els Plans parcials s’elaboraran d’acord amb allò que disposen els articles 65 del
TRLUC i contindran els documents previstos al seu articles 66. Hauran de donar
compliment a les determinacions d’aquest POUM respecte a la delimitació dels sectors
i, per a cadascun d’aquests, els índexs d’edificabilitat bruta, la densitat màxima, i els
usos principals i compatibles.
El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme si es fa
d’acord amb allò que estableix l’article 93 del TRLUC.
Article 17.
Plans parcials de delimitació
En el sòl urbanitzable no delimitat el Pla es desplega obligatòriament mitjançant la
formulació, tramitació, aprovació definitiva i publicació d’un pla parcial urbanístic de
delimitació (PPD).
El pla parcial urbanístic de delimitació ha d’acreditar que l’actuació sigui coherent amb
els paràmetres determinats per aquest POUM, d’acord amb els apartats 1.d), 1.e) i 7
de l’article 58 del TRLUC:
-

Els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i
social del sistema urbà que hagin d’ésser considerats per a decidir l’oportunitat i la
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-

conveniència de cada actuació, d’acord amb els interessos públics derivats de
l’imperatiu d’utilització racional del territori.
Les previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics.
Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són
permeses, en funció dels diferents usos.
Les intensitats màximes dels usos urbanístics.
Les connexions amb les infraestructures exteriors.
Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta.

Mentre no es desenvolupin els corresponents plans parcials urbanístics de delimitació
els terrenys que constitueixen el sòl urbanitzable no delimitat s’ajustaran al règim
d’utilització, gaudi i disposició establert pel sòl no urbanitzable.
Article 18.
Plans especials en tota classe de sol en el desenvolupament del POUM
En el desenvolupament de les previsions del POUM, es poden aprovar plans especials
urbanístics, de conformitat amb l’article 67 del TRLUC, si són necessaris per assolir les
finalitats següents:
-

La protecció de medi rural i del medi natural.
La protecció de béns catalogats.
El desenvolupament dels sistema urbanístic i les seves zones de protecció.
El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Quan el
POUM no ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament i els seus paràmetres
urbanístics.
El desenvolupament del sistema d’espais lliures públics.
L’ordenació del subsòl.
Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4
del TRLUC.
La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb
l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament
en el POUM.
La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals.
Qualsevol altra finalitat anàloga.

Els plans especials urbanístics autònoms són plans no previstos expressament en el
POUM, aquests plans derivats es regulen pels articles 67.3 i 68 del TRLUC.
Article 19.
Catàleg de bens històrics, arquitectònics i naturals a protegir.
La relació de bens amb interès històric, arquitectònic, arqueològic o natural situats en el
terme municipal d’Amer venen relacionats en el Títol 9è d’aquestes normes.
Per regular la seva protecció caldrà redactar Plans especials de protecció específics
per a cada tipus.
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Article 20.
Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable
El Text refós del Pla especial urbanístic i Catàleg específic de masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable del municipi d’Amer (Data aprov.: 11.02.2010; Data publicació:
DOGC 5682 de 30.07.2010), és d’aplicació a totes les edificacions que apareixen a les
fitxes del catàleg i les que es puguin anar afegint o modificant.

Capítol 2
INSTRUMENTS DE GESTIÓ URBANÍSTICA
Article 21.
Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada
S’entén per gestió urbanística integrada del planejament urbanístic el conjunt
d’actuacions per al repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de
l’ordenació urbanística i l’execució de les obres i serveis urbanístics necessaris. La
gestió urbanística integrada es duu a terme per polígons d’actuació urbanística (PAU)
complerts.
Quan no calgui o no sigui possible la delimitació d’un polígon per al repartiment
equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, se’n pot fer
l’execució de manera puntual i aïllada, especialment en sòl urbà. Si d’aquest actuació
se’n deriven beneficis especials per als sectors confrontants o propers, es podran
repercutir les despeses mitjançant la imposició de contribucions especials, als
propietaris beneficiats.
Article 22.
Polígons d’actuació urbanística
Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme
la gestió urbanística integrada i han de complir els requisits establerts a l’article 118 del
TRLUC.
Els polígons d’actuació poden ser físicament discontinus.
La delimitació dels polígons d’actuació urbanística, amb caràcter general, l’efectua el
POUM i el planejament urbanístic derivat. Aquests plans derivats poden constituir un o
varis polígons d’actuació urbanístic.
Per a la delimitació de nous polígons d’actuació no previstos en aquest POUM es
requerirà la tramitació prevista a l’article 119 del TRLUC
Article 23.
Sistemes d’actuació urbanística

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
16

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Normativa

El present POUM determina pels polígons i sectors de planejament el sistema
d’actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar en funció de les necessitats, els
mitjans econòmics i financers amb què es compti, la col·laboració de la iniciativa
privada i altres circumstàncies que hi concorrin; amb independència que es pugui
modificar seguint la tramitació establerta a l’article 119 del TRLUC.
L’execució o gestió del planejament urbanístic s’efectua mitjançant qualsevol del
sistemes d’actuació urbanística següents:
Reparcel·lació, que té per objecte el repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues
derivades de l’ordenació urbanística entre totes les persones afectades incloses a
l’àmbit de gestió. El sistema de reparcel·lació es pot gestionar amb les següents
modalitats:
-

Compensació bàsica
Compensació per concertació
Cooperació
Sectors d’urbanització prioritària
Expropiació, s’aplica per polígons d’actuació complets i comprès tots els béns i
drets que siguin inclosos, i el seu objecte és l’execució integral del planejament
en l’àmbit d’actuació. En tots els supòsits en què no calgui o no sigui possible la
delimitació d’un polígon d’actuació urbanística, se’n pot fer l’execució de manera
puntual o aïllada. Les actuacions aïllades solen referir-se a l’execució de
sistemes urbanístics públics i a l’ampliació de patrimoni públic de sòl i habitatge.

Article 24.
Projectes de reparcel·lació i expropiació
El projecte de reparcel·lació és el document tècnic fonamental per a fer efectius els
objectius que el mecanisme de la reparcel·lació planteja, que bàsicament són:
-

La redistribució de la titularitat del sòl, adequant-la a les qualificacions
determinades pel planejament que s’executa.
La transformació qualitativa del sòl, assignant a cada una de les finques resultants
el nou valor que li correspon d’acord amb l’aprofitament que el planejament que
s’executa assigna.
La distribució equitativa de càrregues i beneficis urbanístics.
L’extinció dels drets incompatibles amb el planejament i la indemnització
corresponent als titulars.

El projecte d’expropiació és el document tècnic necessari per dur a terme el
procediment de taxació conjunta que s’utilitza en les expropiacions de polígons
d’actuació complerts.
Article 25.
Projectes d’urbanització
Els projectes d’urbanització són projectes d’obres per a l’execució material de les
determinacions dels plans urbanístics pel que fa a les obres d’urbanització dels àmbits
d’actuació urbanística.
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Quan el POUM no fixa una gestió urbanística integrada, les obres d’urbanització tenen
la consideració d’obres ordinàries, els projectes dels quals es tramiten d’acord amb la
legislació sobre règim local.
En sòl urbà consolidat no inclòs en polígons d’actuació urbanística, per a l’execució de
les obres d’urbanització no considerades bàsiques, d’acord amb l’article 72.2 del
TRLUC, serà suficient amb la presentació d’un annex al projecte d’edificació que
determini i valori les obres d’urbanització que manquen per executar, d’acord amb allò
que estableix l’article 237.2 del RLU. Aquestes obres tenen la consideració d’obres
d’urbanització puntuals i seran motiu d’atorgament de llicència urbanística.
En sòl urbà no consolidat no inclòs en polígons d’actuació urbanística per raó que dita
categoria de sòl li atorga el fet d’haver de cedir terrenys per destinar-los a carrers o
vials, però, que les obres d’urbanització que li manquen són considerades
complementàries, també li és d’aplicació allò exposat a l’apartat anterior d’aquest
article.
Article 26.
Unitats mínimes d’adjudicació dels aprofitaments (UMAA)
En el desenvolupament dels sectors de planejament, delimitats pel Pla, es podran

definir Unitats mínimes d’adjudicació d’aprofitament (UMAA), enteses com la porció
mínima de sòl sobre la qual es poden adjudicar aprofitaments o drets resultants del
projecte de reparcel·lació. Les UMAA podran ser divisibles en parcel·les de dimensió
inferior d’acord amb la superfície de parcel·la mínima que normativament s’estableixi.
Article 27.
Delimitació de projecte unitari (dPU)
En el desenvolupament dels sectors de planejament, delimitats pel Pla, es podran
delimitar àmbits de projecte unitari, per tal de garantir la concepció unitària que
caracteritza l’ordenació, evitant que l’execució parcial d’alguna de les seves
determinacions desvirtuï el seu caràcter homogeni.
Article 28.
Contribucions especials en l’obtenció i/o execució de sistemes
1. Quan no sigui possible delimitar polígons o unitats d’actuació, o integrar la
realització en aquests, l’execució dels sistemes generals i les actuacions aïllades en
sòl urbà, es farà seguint el procediment expropiador.
2. Si d’aquesta execució se’n deriven beneficis per als sectors confrontants o propers,
es podrà repercutir les despeses, inclosa la indemnització expropiadora, en la
mesura del benefici, mitjançant contribucions especials a càrrec dels propietaris
beneficiats. La delimitació de l’àrea per l’obra, amb la relació de propietaris afectats,
es farà al pla o al projecte d’urbanització o d’obres.
Article 29.
Ocupació directa per a l’execució de sistemes
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1. En aquells casos que l’administració actuant requereixi l’obtenció de terrenys
afectats per aquest POUM o per qualsevol planejament derivat a qualsevol tipus de
sistema urbanístic general o local, aquesta podrà tramitar l’ocupació directe
d’aquests terrenys, a partir de la publicació de l’aprovació definitiva del planejament
conforme el que determinen els articles 156 del TRLU i 215 i següents del RLU.
2. Es podrà tramitar l’ocupació directa quan la qualificació de sistema estigui
clarament definida, bé per l’aprovació definitiva del planejament derivat, o bé per
manca d’aquest que l’ordenació del Pla estableixi de manera vinculant que un espai
estigui destinat a sistema urbanístic encara que estigui adscrit a un sector
urbanitzable o de sòl urbà no consolidat.
Article 30.
Concessions administratives i gestió de les expropiacions a càrrec dels
concessionaris
Sobre el sòl destinat a equipaments, que en execució del POUM sigui de titularitat
pública, l’administració competent podrà atorgar concessions administratives o altres
instruments jurídics admesos en dret per a la construcció i explotació de l’equipament
corresponent.
Article 31.
Convenis urbanístics
D’acord amb la legislació urbanística vigent l’Ajuntament podrà subscriure convenis
urbanístics amb els propietaris individuals o associats a empreses urbanitzadores.
Aquests convenis podran establir, d’acord amb les determinacions d’aquest POUM, el
marc d’actuació per a l’ordenació, el desenvolupament i l’execució del planejament en
qualsevol tipus de sòl, com també l’adquisició de diferents compromisos i obligacions
respecte a cessions de sòl, càrregues d’urbanització i qualsevol altre aspecte que les
parts creguin convenient, sempre que no siguin contraris a la llei i a l’interès públic.
Qualsevol conveni urbanístic haurà de justificar la seva conveniència per a l’interès
públic. En aquest sentit, seran objectius prioritaris dels convenis urbanístics l’obtenció
de majors espais públics per la ciutat i el compliment del principi constitucional (art. 47
de la Constitució) pel qual la comunitat participarà en les plusvàlues generades per
l’acció urbanística.
El contingut dels convenis serà incorporat a les figures de planejament o execució
urbanística més adients. Les obligacions que s’hagin establert i que afectin a drets
reals sobre finques, causaran la corresponent anotació o inscripció en el Registre de la
Propietat.
Per tenir plena validesa, els convenis urbanístics s’hauran de sotmetre a informació
pública i requeriran l’aprovació o ratificació de l’òrgan de govern municipal que en tingui
legalment atribuïda la facultat.
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Capítol 3
INSTRUMENTS DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE
Article 32.
Patrimoni públic de sòl i habitatge
1. El patrimoni públic de sòl i d’habitatge és constituït pels edificis i pel sòl susceptibles
de complir les finalitats especificades a la TRLUC, article 160.5, tant si n’és titular
una administració territorial com si en són les entitats urbanístiques especials.
2. Atenent a les previsions contemplades en aquest POUM d’àmbits d’actuació
urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb
aprofitament, l’Ajuntament ha de constituir llur patrimoni municipal de sòl i
d’habitatge amb les següents finalitats:
-

Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnica i econòmicament, l’expansió de
les poblacions i la millora de la qualitat de vida.

-

Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat.

-

Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i
facilitat l’adquisició de sistemes urbanístics.

-

Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.

3. Els béns que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge constitueixen un
patrimoni separat de la resta de béns municipals.
4. El volum del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge derivat d’aquest POUM s’ajusta
tant a les necessitats previstes com als mitjans econòmics de l’Ajuntament.
Article 33.
Plans locals d’habitatge
L’Ajuntament d’Amer podrà potestativament formular un Pla Local d’Habitatge en base
al contingut de la Memòria Social que acompanya aquest POUM, instrument de
planificació i programació que fixa propostes i compromisos municipals en política
d’habitatge i que permet concertar polítiques d’habitatge amb l’administració de la
Generalitat.
Article 34.
Indicadors socials
Els indicadors socials considerats són:
- Sobre la població:
Anàlisi del padró municipal de població posant èmfasi en l’estructura d’edats (infants,
joves i persones grans) i la distribució de gènere per a tal de detectar possibles
desequilibris així com l’anàlisi dels fluxos migratoris.
Indicadors: Augment/decreixement de la població, estructura segons sexe i edat,
població estrangera segons nacionalitat, creixement natural, saldo migratori, ràtio
home/dona, índex de dependència juvenil, índex de dependència senil, índex
d’envelliment.
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- Sobre les llars:
Anàlisi dels principals perfils i col·lectius de demanda d’habitatge en el municipi amb
especial atenció als joves en edat d’emancipació, les llars unipersonals i
monoparentals i les llars formades per persones grans.
Anàlisi de la demanda exclosa del mercat de l’habitatge en funció de la distribució de
la renda per llars i els preus de l’oferta existent i aproximació a les necessitats
d’habitatge protegit.
Indicadors: tipologies de llars, nombre mitjà de persones per llar, llars segons trams
d’ingressos, percentatge de llars excloses del mercat lliure de l’habitatge, esforç
econòmic per l’accés a l’habitatge.
- Sobre la població en situació o risc d’exclusió social:
Explotació de la informació proporcionada pels serveis socials municipals, amb
atenció especial a les problemàtiques relacionades amb l’habitatge.
Indicadors: nombre de persones que viuen en situació d’amuntegament,
barraquisme,
desnonaments, manca d’habitatge, habitatge deficient, manca de serveis i
subministraments.
- Sobre la capacitat econòmica de la població:
Anàlisi de l’evolució de la renda i l’ocupació de les persones del municipi.
Indicadors: taxa d’activitat, taxa d’atur, població ocupada, taxa d’autocontenció, taxa
d’autosuficiència.
- Sobre l’habitatge:
Anàlisi del parc d’habitatges existent.
Anàlisi de l’oferta i les característiques del mercat d’habitatge lliure de compra i de
lloguer, tant d’obra nova com de segona mà.
Anàlisi del mercat d’habitatge amb protecció oficial i altres tipologies d’habitatge
social.
Indicadors: ús dels habitatges existents (principal, secundari, vacant), nombre,
tipologia, antiguitat, estat de conservació; volum de l’oferta del mercat lliure i protegit,
tipologies, preus i distribució en el territori.
S’hauran de desenvolupar les eines necessàries de seguiment i avaluació dels
diferents indicadors socials i caldrà, com a mínim, elaborar un informe anual que
permeti observar el grau de desenvolupament i determinar les accions a realitzar.
Alhora, es proposa una revisió amb més profunditat del document cada sexenni
coincidint amb el moment de la revisió de l’agenda del POUM establert per la Llei
d’urbanisme, per tal d’adequar i reformular, si s’escau, les polítiques d’habitatge a la
realitat canviant del municipi i del context general.
Article 35.
Instruments urbanístics per a l’obtenció de sòl per a habitatge de protecció
pública
L’obtenció de sòl per a l’habitatge de protecció pública es determina en aquest POUM
a partir de:
Les reserves de sòl destinat a habitatge de protecció que s’estableixen en els diferents
polígons i sectors que en aquest Pla es delimiten.
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Per la gestió econòmica dels recursos obtinguts de l’alienació del sòl obtingut per
cessió gratuïta corresponents a l’aprofitament urbanístic que contempla la legislació
vigent en els polígons i sectors de planejament destinats a usos residencials d’aquest
POUM.
Article 36.
Projecte de delimitació per a l’adquisició de patrimoni públic
L’adquisició per expropiació de les reserves de sòl previstes per l’article 161 del TRLU,
es durà a terme prèvia la tramitació d’un projecte de delimitació per al patrimoni públic
del sòl, per a la consecució de les finalitats previstes a l’article 160.5 del TRLU.
El procediment per a l’aprovació del projecte esmentat, s’ajustarà al procediment
establert per a l’aprovació dels plans d’ordenació municipal, sent també aplicable allò
previst a l’article 152 del TRLU.
El Projecte de delimitació es podrà tramitar simultàniament amb el de taxació conjunta,
si escau, seguint cadascun la seva tramitació respectiva. També es podrà tramitar
simultàniament amb el Programa d’actuació urbanística.
Article 37.
Delimitació d’àrees de tempteig i retracte
A l’efecte de constituir o incrementar el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge i de
facilitar el compliment dels seus objectius, els ajuntaments podran delimitar àrees en
les quals les transmissions oneroses quedaran subjectes a l’exercici dels drets de
tempteig i retracte d’acord amb el que estableix l’article 172 del TRLU.
Article 38.
Gestió de l’habitatge protegit
D’acord amb el que determinen els articles 68.2h) i 83.2e) del RLU el planejament ha
de fixar els terminis obligatoris per a l’inici i l’acabament de les obres de construcció
dels habitatges en règim de protecció. En cada fitxa normativa d’aquest POUM
s’estableix el termini corresponent per a l’inici de les obres, a comptar des de que la
parcel·la tingui condició de solar.
Les promocions d’habitatge protegit sobre terrenys de titularitat privada seran
desenvolupades pels promotors d’acord amb els plans d’habitatge vigents en el
moment de la seva execució. Els habitatges protegits a desenvolupar sobre terrenys
adjudicats a l’Ajuntament podran ser executades directament per l’administració local,
per altres organismes públics, o per altres agents d’acord amb el que estableixen els
articles 165 a 171 del TRLU.
El càlcul del sostre residencial de nova implantació es realitzarà segons les
determinacions de l’article 57.4 de la LUC.
En els àmbits que per la seva dimensió el sòl destinat a emplaçar l’habitatge amb
protecció oficial no tingui la suficient entitat per una qualificació específica, el projecte
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de gestió afectarà les parcel·les on s’ubiqui aquest sostre amb protecció oficial, i dita
afectació s’haurà d’inscriure en el Registre de la Propietat.

Capítol 4
INSTRUMENTS I MESURES AMBIENTALS: MOBILITAT, MEDI NATURAL I
PAISATGE
Article 39.
Instruments normatius ambientals del POUM
A) El PTPCG
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines se centra en la regulació dels
tres sistemes bàsics de la realitat territorial: els espais oberts, els assentaments
urbans i les infraestructures de mobilitat. La proposta reguladora del Pla es basa en
un seguit de criteris de planejament, en les hipòtesis d’evolució econòmica i
demogràfica i en la situació actual del territori, en especial, pel que fa a les
infraestructures i les implantacions urbanes.
En el cas d’Amer el Pla determina aspectes essencials del municipi pel que fa als
espais oberts i als assentaments urbans i resten en fase d’estudi aspectes sobre les
infraestructures de mobilitat.
En el desenvolupament urbanístic del POUM s’observaran, en general, les
condicions generals i específiques relacionades en el PTPCG establertes mitjançant
normes, directrius i recomanacions i, de forma especial les determinacions que
regulen les actuacions en el sistema d’espais oberts, que comprèn tot el sòl
classificat com a no urbanitzable i que són d’aplicació directa.
B) La legislació urbanística
El concepte de desenvolupament sostenible es defineix com la utilització racional
del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement
amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics,
històrics i culturals.
Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè
les determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en
benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs
naturals i tecnològics.
El RLU assenyala les finalitats a conjuminar en el desenvolupament urbanístic (art.
3) així com un seguit de directrius encaminades a garantir la seguretat de les
persones i evitar la pèrdua de valors forestals, agrícoles, paisatgístics, culturals i
d’identitat dels municipis.
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C) La legislació sectorial
El planejament urbanístic es materialitza a traves de la implantació de les
infraestructures i de la implementació dels usos sobre el territori, l’execució de les
obres d’urbanització i d’edificació. Els diferents processos de disseny i execució
s’han de regir bàsicament per la següent legislació, que incorporen aspectes que
incideixen en la mobilitat, el medi ambient i en el paisatge:
Infraestructures i Urbanització:
- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de carreteres.
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de carreteres.
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
- Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005,
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge
- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’aigües.
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
- Llei 6/2001, de 31-05-2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn.
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
- Decret 176/2009, de 10 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos.
- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 241/1994, del 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de
protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91.
- Reial decret 505/2007. de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat
per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
Usos i Edificació:
- Llei 38/1999, del 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
- Reial decret 314/2006, del 17 de març, pel qual s’aprova el CTE.
- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Reial decret 2267/2004, del 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de seguretat contra incendis en els establiments industrials
- Reial decret 1942 /1993, del 5 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de les instal·lacions de protecció contra incendis.
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-

-

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de foment
per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus.
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
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Article 40.
Indicadors ambientals
Els indicadors ambientals en el marc de l’avaluació ambiental d’aquest POUM són els
indicats en el document “Indicadors per l’avaluació ambiental dels Plans d’Ordenació
Urbanística Municipal. Model territorial i ocupació del sòl” (Direcció General de
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, juliol de 2011).
Article 41.
Riscos en el planejament i la seva execució
El planejament urbanístic i la seva execució tindran en compte l’existència dels riscos
naturals presents al municipi, fet pel qual s’adaptaran a allò disposat en aquestes
normes en referència al risc d’inundació, al risc d’incendi i als riscos geològics.
Article 42.
Estudis ambientals en el desenvolupament del POUM
En el desenvolupament del POUM s’hauran de sotmetre a avaluació ambiental els
plans i programes que estableix la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes, amb les condicions, continguts i procediments que s’especifiquen.
Article 43.
Cartes, catàlegs i directrius de paisatge
En el desenvolupament del POUM, s’hauran de considerar i integrar, si escau en el seu
contingut, aquells criteris i determinacions que s’estableixin en els instruments de
protecció, gestió i ordenació del paisatge que siguin vigents i d’aplicació d’acord amb el
que estableix la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge:
Catàlegs del paisatge
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Els catàlegs del paisatge són els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que
determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen llurs valors i llur estat
de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir. En aquest
sentit, serà d’aplicació allò disposat per a la unitat de paisatge Rocacorba al Catàleg de
paisatge de les Comarques Gironines, aprovat definitivament al novembre de 2010.
Directrius del paisatge.
Les directrius del paisatge són les determinacions que, basant-se en els catàlegs del
paisatge, precisen i incorporen normativament les propostes d’objectius de qualitat
paisatgística en els plans territorials parcials o en els plans directors territorials.
Els plans territorials parcials i els plans directors territorials determinen els supòsits en
els quals les directrius són d’aplicació directa, els supòsits en els quals són
d’incorporació obligatòria quan es produeixi la modificació o la revisió del planejament
urbanístic i els supòsits en els quals les actuacions requereixen un informe preceptiu
de l’òrgan competent en matèria de paisatge.
Els plans territorials parcials i els plans directors territorials també poden determinar
quan les directrius del paisatge són recomanacions per al planejament urbanístic, per a
les cartes del paisatge i per a altres plans o programes derivats de les polítiques
sectorials que afectin el paisatge. En aquest darrer supòsit, els plans o els programes
que s’aprovin han d’ésser congruents amb les recomanacions de les directrius del
paisatge.
Cartes del paisatge
Les cartes del paisatge són els instruments de concertació d’estratègies entre els
agents públics i els privats per acomplir actuacions de protecció, gestió i ordenació del
paisatge que tinguin per objectiu mantenir-ne els valors.
El Govern, els consells comarcals, els ajuntaments i les altres administracions locals
poden impulsar l’elaboració de les cartes del paisatge.
El contingut de les cartes del paisatge ha de tenir en compte el que estableixen els
catàlegs del paisatge que incideixen en llur àmbit.
El contingut de les cartes del paisatge que s’hagin formalitzat en absència de catàlegs
del paisatge s’ha de tenir en compte en els catàlegs del paisatge que s’elaborin
posteriorment.
Les cartes del paisatge han de tenir en compte els catàlegs del patrimoni cultural,
artístic i natural d’àmbit municipal en els casos en què estiguin aprovats.
Article 44.
Estudis d’impacte i integració paisatgística
L’Estudi d’impacte i integració paisatgística, d’acord amb el Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per
la Llei 3/2012 de 22 de febrer i la Llei 2/2007, i el Reglament de la Llei de protecció,
gestió i ordenació del paisatge, aprovat mitjançant el Decret 343/2006 (Veure nota 1 al
final de l’article), és preceptiu en els següents supòsits:
-

Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable als quals
fa referència l’apartat 4 de l’article 47 del TRLU.
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-

Projectes de construccions i dependències pròpies d’una activitat agrícola,
ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica a què fa
referència l’apartat 6, lletra a) de l’article 47 del TRLU, quan superin algun dels
següents paràmetres:
Ocupació en planta: 500 m2.
Sostre: 1.000 m2.
Alçada total: 7 m.

-

Les destinades a habitatge familiar o a allotjament de treballadors temporers a què
fan referència els apartats 6.a i 6.b de l’article 47 del TRLU.
L’obertura i recuperació de vies d’accés, camins i dreceres i les estacions de
subministrament de carburants i de prestació de serveis a la xarxa viària a què fan
referència els apartats d i e de l’article 49 del TRLU.
Plans especials urbanístics per a la ubicació de construccions de noves planta
destinades a activitats de turisme rural o de càmping a què fa referència l’apartat 6
lletra e de l’article 47 del TRLU.
En els supòsits en què així es requereixi pel planejament territorial o urbanístic:
article 4.1 de les Directrius de Paisatge del Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines.
En tots aquells altres supòsits en què així ho estableixi qualsevol llei o disposició de
caràcter general.

En qualsevol cas, aquest estudi ha d’integrar la documentació tècnica necessària per a
la sol·licitud de llicència en el supòsit de:
-

Infraestructures i instal·lacions que hagin de tenir una presència visual significativa
en el territori.
Edificacions aïllades en el territori, ja sigui en sòl no urbanitzable (edificacions
agrícoles, ramaderes i activitats primàries en general) o en peces de sòl urbà que
hagin de romandre aïllades.
Edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir
una presència important en la imatge exterior d’aquests.
Transformacions de sòl que hagin d’afectar substancialment el paisatge rural.

Aquest estudi ha de ser informat preceptivament, d’acord amb el que estableix l’article
22.2 del Decret 343/2006 (Veure nota 1 al final de l’article).
El promotor o promotora del projecte és la persona obligada a presentar l’estudi
d’impacte i integració paisatgística que haurà de ser elaborat per personal tècnicament
competent.
Els estudis d’impacte i integració paisatgística hauran de tenir el contingut que es
detalla a l’article 21 del Decret 343/2006, o el corresponent de la normativa que el
substitueixi.
Nota 1: Veure la la Disposició final única del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanístic, que modifica els articles 20 i 22 del
Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
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Article 45.
Plans i estudis de mobilitat urbana i estudis de mobilitat generada
Amb l’objecte d’integrar el concepte de la mobilitat sostenible en l’ordenació dels
instruments de desenvolupament del POUM, en aquests requerirà incorporar els
estudis de mobilitat que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el
Decret 244/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.
Article 46.
Ordenances ambientals i de paisatge
1. En el moment de redactar el present document l’Ajuntament d’Amer no disposa
d’ordenances de caire ambiental.
2. En la disposició addicional cinquena d’aquestes normes se citen les ordenances i
instruments que l’Ajuntament haurà d’aprovar amb posterioritat a l’aprovació definitiva
d’aquest Pla com complement d’aquest.

Capítol 5
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 47.
Actes subjectes a llicència urbanística
Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes descrits als articles 187.2 de
la LUC i 5 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística; i amb caràcter general, qualsevol activitat que suposi la
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. Les autoritzacions per instal·lacions i estacions
radioelèctriques s’ajustaran a la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents
de liberalització del comerç i de determinats serveis.
Resta subjecte al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el
procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació
dels edificis i les construccions.
La necessitat d’obtenir l’autorització d’altres administracions públiques no deixarà
sense efecte l’exigència de la llicència municipal.
Els actes als quals fa referència l’apartat primer d’aquest articles promoguts per òrgans
de l’Estat o de la Generalitat o entitats de dret públic estan igualment subjectes a
llicència.
Article 48.
Innecessarietat de la llicència urbanística
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No estan subjectes a llicència urbanística els actes regulats per l’article 187.4 de la
LUC, que són:
Les obres d’urbanització que consten en els plànols i els projectes degudament
aprovats.
Les parcel·lacions o la divisió de finques incloses en un projecte de reparcel·lació.
Les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració en els supòsits que la legislació de règim local o la legislació urbanística
eximeixen de llicència prèvia.
Les obres i les actuacions que les ordenances municipals subjecten al règim de
comunicació prèvia.
Article 49.
Llicències en sòl urbà
Condicions bàsiques:
Les llicències s’atorgaran amb subjecció a allò que disposa aquest POUM i si s’escau,
els plans derivats que el desenvolupin, respecte a la classe de sòl, al seu destí i a les
condicions d’aprofitament urbanístic establertes d’acord amb la seva qualificació.
Els terrenys situats en sòl urbà on se sol·liciti edificar-hi, hauran de fer façana a la via
pública, oberta en tota la seva extensió, que compti com a mínim amb els serveis de
xarxa d’aigües potables, evacuació d’aigües residuals, explanació del vial, encintat de
les voravies i subministrament d’energia elèctrica.
En els sòls que reuneixin els serveis relacionats a l’apartat anterior i els que hi falti la
pavimentació del carrer, l’enllumenat públic, l’enjardinament o qualsevol altre requisit
exigible als propietaris, es podrà sol·licitar llicència de conformitat amb l’article 40 del
RPLU. Si el terreny donés a més d’una via, els compromisos als quals es refereix
aquest article s’estendran a tots els carrers que el terreny hi faci façana.
Això no obstant, es podrà atorgar llicència d’edificació condicionada a la realització
simultània de les obres d’urbanització o de reurbanització quan concorrin les
circumstàncies exposades a l’article 39 RPLU.
En el sòl urbà no consolidat, no es podran atorgar llicències d’edificació, fins que
aquest hagi obtingut la consideració de consolidat i, en qualsevol cas, un cop s’hagin
formalitzat les cessions obligatòries i gratuïtes determinades d’acord amb el
planejament, procedint a la distribució equitativa de beneficis i càrregues entre els
propietaris del sector i executant o assegurant l’execució simultània o successiva de
l’obra d’urbanització conforme al planejament aprovat i/o projecte d’urbanització.
Ordenació de volums i reajustament d’alineacions i rasants.
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En el cas que la llicència urbanística estableixi un reajustament d’alineacions i rasants,
no es poden alterar les característiques físiques de les parcel·les ni els aprofitaments
urbanístics d’aquestes.
Aquest reajustament s’ha de fer mitjançant una acta de replantejament, a la qual han
d’ésser citades totes les persones propietaris afectades, d’acord amb el que disposa
l’article 188.4 de la LUC.
L’ordenació de volums, d’acord amb els paràmetres fitxats pel planejament, pot
concretar-se amb la llicència urbanística, si no ha estat determinada pel planejament
urbanístic. En aquest cas, cal la documentació específica que determina l’article 45 del
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
Article 50.
Llicències en sòl urbanitzable
En el sòl urbanitzable delimitat o no delimitat, no podran ésser atorgades llicències
d’edificació mentre no s’aprovin els corresponents plans derivats i l’Administració
actuant hagi rebut els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta i les obres d’urbanització,
en el cas de que l’execució del Pla hagi estat realitzat en la modalitat de compensació.
Quan la modalitat del sistema de gestió sigui cooperació o expropiació, les llicències
d’edificació no podran ésser atorgades fins que hagi estat acabada la urbanització de
l’àmbit.
Aquestes limitacions s’entenen sense perjudici del que preveu la legislació urbanística i
les ordenances municipals sobre l’atorgament de llicències d’edificació condicionades a
la urbanització simultània.
En sòl urbanitzable no delimitat mentre no s’aprova el corresponent pla parcial de
delimitació, serà d’aplicació l’article següent sobre llicències en sòl no urbanitzable i els
articles 46 i següents del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Article 51.
Llicències en sòl no urbanitzable
Qualsevol activitat, instal·lació o edificació en sòl no urbanitzable, s’haurà de subjectar
a les condicions, documents i procediments establerts en el TRLU i en aquest POUM
per a cada cas. Tot això sens perjudici de les autoritzacions de les altres
administracions competents per raó de la matèria que es tracti.
Per a l’obtenció de llicència en el sòl no urbanitzable, a més del compliment de les
determinacions fixades per la legislació urbanística i sectorial vigent en cadascuna de
les matèries, i les específiques determinades per a cada cas en aquestes Normes,
s’observaran, amb caràcter general, els requisits i procediments establerts als articles
47 a 51 del TRLU i els articles corresponents del RPLU.
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La documentació que acompanyi la sol·licitud de llicència d’obres justificarà la
disponibilitat dels serveis urbans adequats a l’activitat que es preveu desenvolupar
(captació d’aigua potable, sistema de depuració d’aigües residuals, subministrament
elèctric,...), les mesures preceptives contra incendis, la idoneïtat dels accessos i la
proposta de restauració de les masses arbrades si fos el cas. En cas de no justificar la
disponibilitat d’aquests serveis i l’execució de les actuacions l’Ajuntament denegarà la
llicència.
Article 52.
Llicències provisionals
Les llicències per a usos i obres de caràcter provisional, s’adequaran a allò que
estableixen els articles 53 i 54 de la LUC i els articles 65 i següents del Decret 64/2014,
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Article 53.
Llicències en construccions i usos fora d’ordenació
Resten en situació de fora d’ordenació, amb les limitacions assenyalades a l’article
següent, les construccions, les instal·lacions i els usos que per l’aprovació del
planejament quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, cessament o
enderrocament. També resten en aquesta situació les construccions, les instal·lacions i
els usos disconformes amb el planejament respecte dels quals no sigui possible
l’aplicació de les mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè del TRLU
1/2010.
Les tanques existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM, que no s’ajustin a
l’alineació definida per aquest Pla, es podran mantenir mentre no s’executin obres de
nova planta, addicions o ampliacions de l’edificació principal, o obres de reforma de
l’edificació existent en més d’un 50%, tant si es realitzen en una o en diverses fases.
En la resta de casos, les tanques hauran de ser enderrocades i situades en el lloc que
assenyala l’alineació d’aquest POUM i s’hauran de cedir i urbanitzar els sòls de
sistemes ocupats amb anterioritat.
En les construccions i instal·lacions en situació de fora d’ordenació serà d’aplicació el
que determina l’article 108.2 del TRLU.
El valor de les obres que s’autoritzin no serà, en cap cas compensat en els expedients
expropiadors, de reparcel·lació o de compensació.
L’eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà
condicionada a la anotació marginal corresponent de les condicions imposades en la
concessió de la llicència en la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat
corresponent, en els termes previstos per l’article 76 del Reial decret 1093/1997, de 4
de juliol, i aportarà la documentació gràfica necessària acreditativa de l’estat de la finca
abans de l’execució de les obres.
Els usos i activitats autoritzats per la corresponent llicència que s’exerceixin dins d’un
edifici o instal·lació en situació de fora d’ordenació, es podran continuar realitzant fins
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que no s’hagi de dur a terme l’expropiació, cessió gratuïta o enderroc, sempre que l’ús
no esdevingui incompatible amb el nou planejament.
Les modificacions de l’activitat existent amb llicència i la instal·lació d’una nova activitat,
sempre que no comporti la realització d’obres prohibides en la zona que es tracti, i no
dificulti l’execució del planejament, es podrà autoritzar mitjançant llicència a precari,
amb les condicions descrites en el darrer paràgraf del punt a anterior.
S’admetran els canvis de nom de l’activitat existent, sense més condicions, sempre que
no generin atorgament de nova llicència.
L’autorització per a la instal·lació d’un ús o activitat en un edifici o instal·lació fora
d’ordenació no serà, en cap cas, compensat en els expedients expropiadors, de
reparcel·lació o de compensació.
Article 54.
Llicències en construccions i usos amb volum disconforme amb el planejament
Els edificis i instal·lacions anteriors a la data d’entrada en vigor d’aquest POUM, o del
planejament que el desenvolupi, que no estiguin en situació de fora d’ordenació, però
que el seu volum o ús no sigui compatible o resulti disconforme amb la reglamentació
de les condicions bàsiques del nou planejament, estaran en situació de volum o ús
disconforme.
A l’efecte del que estableix el punt anterior, s’entenen per condicions bàsiques del nou
planejament les determinacions sobre alçada, volum, ocupació màxima permesa de les
parcel·les, situació de les edificacions, coeficient d’edificabilitat neta de la zona aplicada
a la parcel·la, l'ús compatible en la mesura que siguin aplicables per a la classe de sòl
que es tracti i la densitat d’ús (nombre d’habitatges en el cas residencial).
La situació de volum disconforme comportarà el règim jurídic següent:
-

Obres autoritzades:
En cas que l’edificació o instal·lació superi el volum i/o edificabilitat màxima del
solar:
o Es permeten obres de consolidació, rehabilitació i canvi d’ús, però no les
d’increment de volum i/o sostre.
o En cas que de preveure un enderroc parcial de forma que la part no
enderrocada no superi el volum i/o sostre permès, s’aplicarà la regulació de
l’apartat següent.
En cas que l’edificació o instal·lació no superi el volum i/o sostre màxim que el
planejament permet a la parcel·la:
o Es permeten les obres de consolidació, rehabilitació i canvi d’ús, respectant les
condicions del planejament.
o En el cas que no se superi un percentatge màxim del 20% de disconformitat, es
permet increment de volum i/o sostre fins al màxim d’aquesta disconformitat i
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sempre que no se superi el volum i/o edificabilitat màxima permesa. A les zones
urbanístiques qualificades com a clau R6, zona d’edificació unifamiliar aïllada, en
el cas que es produeixi la situació de volum disconforme per causa de
d’incompliment del paràmetre de separació a límits de parcel·la, el percentatge
màxim del 20% de disconformitat es calcularà dividint el sòl ocupat fora dels
límits edificables per la superfície total de parcel·la fora dels límits edificables.
-

Usos i activitats autoritzables
Quan la disconformitat radiqui en l’ús, es podrà mantenir l’existent mentre no
esdevingui incompatible amb el nou planejament. En el cas que aquest fos
industrial, s’haurà d’adaptar als límits de molèstia de nocivitat, d’insalubritat i de
perill que, per a cada zona, estableixi aquest POUM i les ordenances reguladores
corresponents.
En cas d’activitats en situació d’ús disconforme s’aplicaran les toleràncies que es
prevegin en les disposicions transitòries d’aquest POUM, planejament que el
desenvolupi o de les ordenances corresponents. En qualsevol cas, aquest ús
s’haurà d’adaptar als límits d’incidència sobre l’entorn que s’estableixin per a cada
zona en l’ordenança reguladora corresponent.
Pel que fa a la possible instal·lació de noves activitats en edificis en volum
disconforme però admesos a la zona, es podrà concedir llicència, sempre que no
es requereixi una llicència d’obres que no s’ajusti a les determinacions establertes
a l’apartat 1 d’aquest article, i que la nova activitat s’ajusti a les condicions
bàsiques definides per aquest POUM.

Article 55.
Llicències simultànies a la urbanització amb condicions prèvies a la llicència
Es podrà atorgar llicència d’edificació condicionada a la realització simultània de les
obres d’urbanització o de reurbanització quan concorrin les circumstàncies següents:
-

Quan sigui aprovat el planejament derivat corresponent i/o el projecte
d’urbanització.

-

Que s’asseguri l’execució simultània o successiva de la urbanització en un termini
que no excedeixi de tres mesos de l’acabament de l’edificació mitjançant la
constitució de caució en metàl·lic o en fons públics dipositats a la Caixa General de
Dipòsits o a la Corporació Municipal, aval 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’atorgament de la llicència,
segons informe dels tècnics municipals sobre aquests extrems.

-

Haurà de ser ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació, si
aquesta fos necessària.
Les condicions que estableixin les llicències municipals, al respecte, es poden fer
constar al Registre de la Propietat, d’acord amb la legislació hipotecària.
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En tot cas, no es permetrà l’ocupació dels edificis fins que no estigui completament
acabada l’obra urbanitzadora.
Les fiances que es constitueixin per garantir el compliment dels compromisos
assenyalats en l’article 40 del RPLU podran ésser presentats per entitats bancàries o
d’assegurances d’acord amb la legislació vigent.
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Títol 3er
PARÀMETRES URBANÍSTICS
Capítol 1
DISPOSICIONS GENERALS DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS
Article 56.
Estructura dels paràmetres urbanístics.
1. Els paràmetres urbanístics tenen dues naturaleses diferents:
a) Els paràmetres d’ordenació són paràmetres de components físiques, formals
i de mesura sobre el territori, per l’ordenació urbanística d’àmbits a
desenvolupar, o per l’ordenació del sòl, vol i subsòl associats a una qualificació
urbanística.
b) Els paràmetres d’ús són paràmetres que regulen i relacionen les funcions de
l’home amb els diversos elements i àmbits del territori, i s’associen a un àmbit
de planejament o a una qualificació urbanística.
2. Els paràmetres d’ordenació es defineixen i regulen en el següent Capítol II i
s’estructuren en quatre seccions:
-

La primera són els paràmetres per a l’ordenació dels sectors i la gestió dels
polígons.
Les altres tres seccions són els paràmetres per a l’ordenació de la qualificació
urbanística, referits als tres elements bàsics que configuren els teixits urbans:
la parcel·la, el carrer i l’edificació.

Secció 1ª: Paràmetres referits als sectors i polígons.
Són els paràmetres determinants per l’elaboració del projecte urbanístic del
planejament derivat i per l’elaboració del projecte de gestió corresponent als
polígons d’actuació urbanística, siguin delimitats directament en el sòl urbà o a
partir de l’elaboració de planejament derivat.
Secció 2ª: Paràmetres referits a la parcel·la, segons tres subseccions:
- Subsecció 1ª: paràmetres propis de la parcel·la, comuns per a totes les
zones.
- Subsecció 2ª: paràmetres d’edificació referits a la parcel·la, comuns per a
totes les zones.
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- Subsecció 3ª: paràmetres en relació amb la parcel·la, per a les zones on
l’edificació es situa en relació amb la parcel·la o conjunt de parcel·les, o illa si
s’escau.
Secció 3ª: Defineix els paràmetres referits al carrer, segons dues subseccions:
- Subsecció 1ª: paràmetres propis del carrer, són els paràmetres del sistema
viari que es poden relacionar amb la regulació de l’edificació.
- Subsecció 2ª: paràmetres en relació al carrer, són els paràmetres
d’ordenació de l’edificació per a les zones on aquesta es situa en relació amb
l’alineació del vial.
Secció 4ª: Defineix els paràmetres referits a l’edifici.
Són els paràmetres propis de l’edifici i comuns a tots els tipus d’edificació i
zones. La regulació de la situació de la planta baixa i de l’alçada reguladora
màxima en relació amb el seu punt d’aplicació, són els únics paràmetres que
es regulen diferent atenent a si l’edificació es situa en relació amb el carrer o
en relació amb la parcel·la (o illa), i alhora també s’estableixen criteris unitaris.
A aquests efectes, a cada zona i subzona s’especifica a quina secció i
subsecció relativa als paràmetres generals d’ordenació li són d’aplicació,
d’acord amb el que s’especifica al següent article 57.
3. Els paràmetres d’ús es defineixen i es regulen en el Capítol III que s’estructura
amb les seccions següents:
Secció 1ª: Usos segons la funció:
Es defineixen vuit usos generals, que contenen varis usos específics que
s’enumeren i es defineixen en el corresponent article i que són:
-

Residencial
Terciari i serveis
Industrial, logístic i tecnològic
Agrari i recursos naturals
Dotacions públiques
Serveis tècnics ambientals
Mobilitat
Lleure i ambiental

Secció 2ª: Usos segons el domini públic:
- Domini públic
- Domini privat: particular, comunitari o col·lectiu
Secció 3ª: Permissibilitat i limitacions generals dels usos:
- Usos admesos: Principals (o dominants) i compatibles.
- Usos prohibits.
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Secció 4ª: Usos i activitats ambientals.
Secció 5ª: Paràmetres específics de l’ús d’aparcament.
Article 57.
Relació entre els paràmetres d’ordenació, el tipus d’edificació i la zona
urbanística.
1. Als efectes de relacionar els paràmetres d’ordenació amb les zones urbanístiques
s’estableixen tres tipus bàsics de l’edificació, basats en la morfologia bàsica urbana
o pròpia de l’edificació:
L’edificació situada en relació amb el vial, on l’alineació de l’edificació té relació
amb l’alineació del vial, i per tant són en general ordenacions volumètriques
definides en el planejament.
L’edificació situada en relació amb la parcel·la, són edificacions aïllades amb
condicions de situació respecte dels límits de parcel·la, amb ordenacions
volumètriques definides o flexibles segons cada planejament.
L’edificació situada en relació amb l’illa o part d’aquesta, com una variant de
l’anterior amb gran parcel·la i amb un tipus d’edificació singular condicionada, en
algun cas, per usos específics. En aquest cas els paràmetres de l’ordenació
volumètrica venen regulats en detall per un planejament derivat, o directament pels
paràmetres bàsics d’ordenació en relació amb la gran parcel·la amb ordenació
volumètrica flexible.
2. Cada zona i subzona d’aquest POUM determina quin tipus bàsic d’edificació li
correspon, als efectes de l’aplicació dels paràmetres de caràcter general, d’acord
amb el apartat 3 següent. Independentment de l’aplicació d’aquests paràmetres,
cada zona o subzona haurà de precisar els seus paràmetres específics que la
identifiquen i la regulen en relació al tipus de regulació volumètrica definits en
l’article 61 “Tipus de regulació volumètrica en el planejament urbanístic” d’aquest
Capítol.
3. En relació amb els tres tipus bàsics de l’edificació són d’aplicació els següents
paràmetres de regulació general definits i regulats en el Capítol II:
a) Si l’edificació es situa en relació amb el vial, són d’aplicació tots els paràmetres
d’ordenació a excepció dels regulats en els quatre articles de la subsecció 3a
Paràmetres en relació amb la parcel·la de la secció 2a.
b) Si l’edificació es situa en relació amb la parcel·la, són d’aplicació tots els
paràmetres d’ordenació a excepció dels regulats en els set articles de la
subsecció 2a Paràmetres en relació amb el carrer de la secció 3a.
c) Si l’edificació es situa en relació amb l’illa:
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-

en el cas que no hi hagi planejament derivat, en general són d’aplicació els
de l’apartat b, i en el cas que alguna edificació s’alinea al vial els de
l’apartat a,
i en cas que hi hagi una ordenació volumètrica precisa (Vp), segons el que
determina l’article 61 “Tipus de regulació volumètrica en el planejament
urbanístic” d’aquest Capítol, el planejament derivat serà el que determinarà
quins paràmetres seran d’aplicació.

4. Les definicions i regulacions de caràcter general dels paràmetres d’ordenació i ús
que aquest POUM determina, són aplicables tant al planejament de
desenvolupament, derivat o modificació del planejament general, com en els
projectes sotmesos a llicència urbanística.
Article 58.
Jerarquia dels paràmetres urbanístics.
Als efectes del desenvolupament i de l’aplicació d’aquest POUM, i d’una millor gestió i
seguretat jurídica, d’acord amb el que determina la TRLUC, s’estableixen tres rangs en
la jerarquia dels paràmetres urbanístics:
a) Paràmetres bàsics, vinculats a l’aprofitament urbanístic que el planejament
determina en cada àmbit del territori municipal d’acord amb l’article 37 de la
TRLUC, i a la posició i la dimensió dels sistemes urbanístics públics.
b) Paràmetres propis de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica del
planejament, vinculats a l’ordenació urbanística de les zones i els seus
paràmetres associats.
c) Paràmetres propis de l’edifici a concretar en el tràmit de la llicència urbanística
a partir de la regulació definida en l’articulat corresponent a aquests
paràmetres.
Article 59.
Paràmetres bàsics d’un POUM.
1. Els paràmetres bàsics d’aquest POUM, són els que es relacionen directament amb
l’aprofitament urbanístic i el model de l’ordenació urbanística vinculada als
sistemes públics, d’acord amb el que determinen els articles 37 i 70.4 de la
TRLUC.
2. Es consideren paràmetres bàsics del POUM els següents:
-

El percentatge mínim global dels sistemes públics i l’específic dels espais
lliures dels sectors, admetent ajustos en el sistema viari i equipaments des
d’una projecció adequada dels interessos públics en el planejament derivat.
La posició i la dimensió dels espais lliures, equipaments i els sistemes generals
de comunicacions.
El sostre edificable màxim d’una parcel·la o àmbit de planejament.
Usos dominants i incompatibles d’una parcel·la o àmbit de planejament.
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Article 60.
Paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica.
1. Els paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica són els propis
associats a la qualificació urbanística i a l’ordenació detallada del sòl urbà d’un
POUM o la d’un planejament derivat.
2. Es consideren paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica els
següents:
-

-

Les alineacions dels vials que no formen part de la xarxa viària bàsica del
municipi, i els ajustos de les delimitacions dels altres sistemes públics sense
variació de la posició i la dimensió.
Alineació de l’edificació en relació amb el vial o regulats dins d’una zona.
Ocupació màxima de la parcel·la, en % o amb perímetre dibuixat en planta.
Espai lliure de parcel·la, dibuixat o resultant segons la regulació de paràmetres.
El nombre de plantes màxim i paràmetres associats a cada tipus de planta amb
la correspondència de l’alçada reguladora i punt d’aplicació, i si s’escau, en el
cas de volumetria definida precisa (Vp) del planejament derivat, la posició
altimètrica de cada planta en relació amb el pendent del carrer.
Fondària edificable màxima, patis d’illa i patis davanter i posterior, fronts
principals i secundaris.
Edificació principal i edificació auxiliar.
Envolupant màxima d’un edifici, resultat d’aplicar els anteriors paràmetres.

Article 61.
Tipus de regulació volumètrica en el planejament urbanístic.
1. Els paràmetres de l’ordenació volumètrica d’una edificació, estan vinculats a una
qualificació urbanística i poden estar definits mitjançant:
-

les condicions d’ordenació volumètrica detallades en els plànols d’ordenació i
completats amb la regulació dels paràmetres aplicables a cada zona, o
directament només a partir dels paràmetres alfanumèrics regulats en aquestes
Normes urbanístiques.

Així doncs, independentment del tipus bàsic de l’edificació regulat en l’article 38
“Relació entre els paràmetres d’ordenació, el tipus d’edificació i la zona urbanística”
d’aquest Capítol, en resulten dos tipus bàsics de regulació volumètrica:
- Vf: ordenació volumètrica flexible
- Vd: ordenació volumètrica definida
2. L’ordenació volumètrica flexible (Vf), parteix sempre del paràmetre bàsic del sostre
edificable màxim de parcel·la definit en m2, o que es dedueix de l’índex
d’edificabilitat neta, i es regula segons:
a) llindars màxims i perímetres reguladors, amb la variant possible de definir
alguna alineació o límit de l’edificació fix, segons l’ordenació detallada dels
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plànols i es complementa amb la regulació dels paràmetres definits en les
Normes urbanístiques o,
b) directament només pels paràmetres regulats en les Normes urbanístiques, amb
caràcter genèric i propis d’una zona.
L’ordenació volumètrica flexible permet diverses alternatives volumètriques en el
resultat final d’un projecte arquitectònic elaborat per la concessió de la llicència
urbanística.
3. L’ordenació volumètrica definida (Vd), parteix directament del dibuix en els plànols
d’ordenació amb dos nivells de concreció:
a) Volumetria bàsica (Vb): pròpia de l’ordenació detallada del sòl urbà del POUM i
del planejament derivat, que es defineix en els plànols amb el perímetre de
l’ocupació de l’edificació principal i el nombre de plantes, i es complementa la
seva regulació amb els paràmetres aplicables a cada zona.
b) Volumetria precisa (Vp): pròpia només del detall del planejament derivat que es
desenvoluparà a partir del POUM, on es defineix, a més de l’establert en
l’apartat anterior, la posició de les plantes en relació amb la topografia
modificada del sòl i el sostre edificable que li correspon a cada planta i parcel·la
indicativa, si s’escau.
4. Cada zona i subzona del sòl urbà del POUM i del planejament derivat que es
desenvolupi, ha d’especificar el tipus de regulació volumètrica que se li associa, als
efectes d’una correcta vinculació amb els paràmetres d’ordenació.
Article 62.
Paràmetres propis d’un edifici.
1. Els paràmetres propis d’un edifici són els que es concreten en el projecte
arquitectònic en el moment de la concessió de la llicència urbanística, i es regulen
en les Normes urbanístiques.
2. Es consideren paràmetres propis d’un edifici els següents:
- Sostre d’un edifici, el qual es calcula sobre un projecte per comprovar que no
sobrepassi el sostre edificable màxim d’una parcel·la.
- La façana d’un edifici, que el projecte de la llicència formalitzarà.
- Els cossos sortints oberts i tancats que concreti el projecte.
- El volum resultant final d’un edifici, diferent de l’envolupant màxima d’un edifici.
- Els espais oberts d’un edifici que concreti el projecte.
- Els patis de llum, que concreti el projecte.
- Els patis de ventilació.
- Els elements sortints i tècnics d’un edifici.
I relacionats i simultanis a l’edificació:
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- Modificacions de la topografia en una parcel·la (vinculat a la llicència
d’edificació).
- Tanques a espai públic i entre veïns (complement de l’edifici en la llicència).
3. El planejament urbanístic general o derivat pot introduir marges de flexibilitat
suficientment reglats per la concessió de la llicència urbanística, d’acord amb el
següent:
- Condicions gràfiques de flexibilitat o d’obligatorietat pel que fa a la volumetria en
els plànols d’ordenació, amb la corresponent llegenda en els plànols del
contingut regulador.
- Marges de flexibilitat regulats en les Normes urbanístiques en una zona o una
subzona sobre la variació d’algun paràmetre de l’ordenació volumètrica (art. 58.3
i 65.2.d de la TRLUC) sense alterar els paràmetres bàsics vinculats a
l’aprofitament de la zona o subzona. S’entén com a paràmetres bàsics els
elements que regula l’article 36.1 del RLU, i els que es concreten amb més detall
en l’article 40 “Paràmetres bàsics” d’aquest Capítol.
Capítol 2
PARÀMETRES D’ORDENACIÓ
Secció 1. Definició dels paràmetres referits a sectors o àmbits de planejament
Article 63.
Superfície del sector i del polígon
1. És la superfície de sòl de cada sector de planejament derivat o polígon d’actuació
urbanística que el Pla delimita en els plànols d’ordenació.
2. La superfície del sector o del polígon s’especifica en aquestes Normes
Urbanístiques. La superfície del sector pot ser ajustada en la formulació del
planejament derivat i, en el cas del polígon d’actuació urbanística, en la formulació
del projecte de reparcel·lació, d’acord amb la regulació de l’article 120 “Ajustos de
límits en els plànols d’ordenació i les superfícies corresponents” d’aquestes
Normes.
Article 64.
Superfície computable del sector i del polígon
1. La superfície computable d’un sector de planejament és la que s’ha de considerar a
efectes de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat bruta i de les intensitats dels usos.
2. S’han d’excloure de la superfície computable del sector o polígon, si s’escau, el
domini públic hidràulic, en aplicació de l’article 35.4 del RLU. Els sistemes
urbanístics executats que no es transformen ni s’integren a la funcionalitat del
projecte urbanístic del sector o polígon, tampoc formen part de la superfície
computable del sector.
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3. La superfície computable precisa del sector de planejament, s’establirà i es
justificarà en el projecte del planejament derivat corresponent, i la del polígon en el
projecte de reparcel·lació.
Article 65.
Índex d’edificabilitat bruta del sector i del polígon
1. És el quocient resultant entre el sostre edificable màxim d’un sector o d’un polígon
d’actuació urbanística i la seva superfície computable. S'expressa en metres
quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl (m2 sostre/ m2 sòl).
2. En els sectors de planejament derivat és una paràmetre bàsic normatiu i en els
polígons d’actuació urbanística és un índex informatiu i no normatiu, ja que el
sostre edificable màxim del polígon es determina a partir de l’ordenació establerta
pel planejament.
Article 66.
Sostre edificable màxim del sector i del polígon
1. És la superfície màxima de sostre edificable en un sector de planejament o polígon
d’actuació urbanística. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable (m2
sostre).
2. En els sectors pendents de planejament derivat és el producte entre l’índex
d’edificabilitat bruta i la superfície computable del sector.
3. En els polígons d’actuació urbanística que no provenen d’un planejament derivat, el
sostre edificable màxim del polígon s’ha de calcular sumant els diferents sostres
edificables de cada zona.
Article 67.
Percentatges de sòl mínim de sistemes en sectors i en polígons
1. És la relació en tant per cent entre les superfícies de sòl destinades als diferents
sistemes públics i la superfície del sector.
2. En l’ordenació del planejament derivat el percentatge mínim de sòl públic destinat a
qualsevol sistema és un paràmetre bàsic i invariable.
3. En el cas dels polígons d’actuació urbanística, el tant per cent entre la superfície de
sòl de sistemes públics definida per l’ordenació detallada en relació amb la
superfície del polígon, i per tant és un paràmetre deductiu de referència.
Article 68.
Densitat bruta màxima d’habitatges
1. És el nombre d’habitatges en relació amb la unitat de superfície d’un sector o
polígon. S’expressa en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha).
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2. En els sectors de planejament derivat és un paràmetre bàsic normatiu i s’aplica per
deduir-ne el nombre màxim d’habitatges del sector, que haurà de venir detallat i
mesurat en cada zona del planejament. Quan el resultat del nombre màxim
d’habitatges no sigui un nombre sencer, el resultat s’arrodonirà per defecte si els
dos primers decimals són inferiors o igual a 50, i per excés si els dos primers
decimals són superiors a 50.
3. En els polígons d’actuació urbanística es dedueix del nombre màxim d’habitatges
resultant de l’ordenació detallada, segons els paràmetres aplicats a cada zona.
Secció 2
Paràmetres referits a la parcel·la
Subsecció 1
Paràmetres propis de la parcel·la
Article 69.
Parcel·la i illa
1. Parcel·la és la porció de sòl, edificable o no, que constitueix o pot constituir una
unitat registral de propietat.
2. Depenent de la classe de sòl on es situa la parcel·la, pren el nomenclàtor següent:
-

Parcel·la urbana: parcel·la en sòl urbà
Finca inicial: parcel·la en sòl urbanitzable
Finca: parcel·la en sòl no urbanitzable.

3. S’anomena illa al conjunt de parcel·les urbanes incloses en un mateix perímetre
delimitat per les alineacions del vial i d’espais lliures públics. Per aquest motiu la
majoria de paràmetres referits a la parcel·la que aquestes Normes regulen, poden
ser aplicats i considerats en l’àmbit d’una illa o part d’aquesta, si hi ha més d’una
qualificació urbanística o zona en una illa.
Article 70.
Front, fons, fondària i laterals d’una parcel·la
1. Front de parcel·la és el límit de la parcel·la amb el carrer.
2. Fons de parcel·la és la línia contraposada a la del front. En el cas de no haver-hi
paral·lelisme entre front i fons es considerarà com a fons la línia que
geomètricament sigui assimilable.
3. Fondària de parcel·la és la dimensió mitjana entre front i fons, mesurada sobre un
segment perpendicular al front.
4. Laterals de parcel·la són els límits que formen una intersecció amb el front.
Article 71.
Parcel·la mínima
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1. És la porció de sòl mínima i indivisible que es determina en cada zona segons els
paràmetres de superfície i les dimensions lineals de les parts del seu perímetre. La
qualitat d’indivisible caldrà fer-se constar al Registre de la Propietat, en el moment
d’inscripció de la finca.
2. La condició de parcel·la mínima és bàsica per poder edificar segons la regulació de
cada zona.
3. Tanmateix, l’acompliment d’aquesta parcel·la mínima ve exceptuat en els casos
següents, sempre que siguin degudament acreditats:
a) En les parcel·les de superfície i/o dimensió del perímetre inferior a les que
estableix la normativa i que resultin de parcel·lacions aprovades legalment
abans de l’aprovació inicial d’aquest POUM o les transmeses abans de
l’esmentada data mitjançant document públic o altre que acompleixi els
supòsits
de l’article 1.227 del Codi Civil o aquelles la transmissió de les
quals hagi estat inscrita en el Registre de la Propietat amb anterioritat a
aquella data.
b) També tindran la consideració d’edificables les parcel·les existents, entre
d’altres construïdes, de superfície o dimensions inferiors a les que estableixi el
POUM per a la zona on s’emplacen, en les que no hi ha possibilitat física
d’obtenir la parcel·la mínima establerta en aquest POUM i siguin anterior a
l’aprovació de l’anterior planejament general.
c) En els supòsits de parcel·les parcialment afectades per un sistema viari, quan
es procedeixi a fer efectiva aquesta cessió la parcel·la mínima equivaldrà a la
parcel·la resultant després de la cessió.
d) En una parcel·lació, mai es podrà generar nous volums disconformes en les
parcel·les resultants, segons els paràmetres i les condicions aplicables a cada
zona, i hauran de complir els paràmetres de superfície, forma i perímetre que
es regulin per a cada zona.
Article 72.
Terreny i pendent de la parcel·la
1. Terreny natural d’una parcel·la és l’estat del terreny existent de la parcel·la segons
la cartografia dels plànols de menor escala d’aquest POUM.
Els pendents naturals del terreny són les diferents seccions del terreny natural.
En el cas que el terreny hagi estat alterat anteriorment a la cartografia de
referència, aquella parcel·la no tindrà terreny natural, i s’atendrà al que es regula
en la definició de terreny homogeni.
2.

Terreny homogeni d’una parcel·la és una superfície teòrica composada per plans
triangulars que es generen pel traçat de les línies entre els següents punts:
- entre les cotes de cada angle del perímetre de la parcel·la i les del punt mitjà
de cada costat que formen l’angle,
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- entre cotes del punt mitjà de cada costat de parcel·la que siguin contigus,
- entre cotes del punt mitjà de cada costat i les cotes dels punts d’intersecció de
les seccions del terreny entre els punts mitjos de cada costat no contigu.
El terreny homogeni d’un terreny que ha perdut la condició de natural és el
configurat pels triangles que es composen amb les línies de cada costat de la
parcel·la i la cota mitja en el punt de creuament en planta de les diagonals
possibles entre aquests angles. Els pendents homogenis del terreny seran les
diferents seccions del terreny homogeni resultant.

Figura 1.

Terreny i pendent d’una parcel·la

3. Terreny modificat d’una parcel·la és el terreny que resulta d’aplicar els paràmetres
definits en l’article 61 “Modificacions de la topografia del terreny d’una parcel·la per
edificar” d’aquest títol 3er, per a l’adaptació topogràfica d’una parcel·la per ser
edificada, a partir dels pendents del terreny natural o terreny homogeni, segons a
quin correspongui les cotes més baixes.
Les seccions del terreny modificat en relació amb l’edificació, en el tràmit de la
llicència, són documents essencials per la determinació de la posició de la planta
baixa i el punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima, i pel còmput del sostre
edificable urbanístic d’un projecte arquitectònic.
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Figura 2.

Esquema simplificat del terreny d’aplicació

4. En el cas de parcel·les, conjunt de parcel·les o illa, regulades amb edificació en
relació amb el vial, el terreny a modificar partirà de la definició i la regulació del
terreny homogeni resultant a partir dels pendents en els límits de l’illa i parcel·les
veïnes.
Article 73.
Solar
És la parcel·la urbana apte per a l’edificació, perquè compleix els paràmetres de
superfície mínima i de perímetre regulats en la zona, i que limita amb un vial amb
alineacions i rasants, pavimentat íntegrament, amb enllumenat públic i amb els serveis
bàsics definits en l’article 27.1 de la TRLUC, i no està inclosa en un pla de millora
urbana ni en un polígon d’actuació urbanística.
Una parcel·la pot esdevenir solar, en el procés del tràmit establert per la llicència
urbanística, al finalitzar les obres d’urbanització que s’han de completar per assolir la
condició de solar, simultàniament a la construcció de l’edificació.
Si el terreny dóna a més d’una via s’aplicarà el mateix tractament per a totes.
Subsecció 2
Paràmetres d’edificació referits a la parcel·la
Article 74.
Índex d’edificabilitat neta de la parcel·la
1. És el quocient entre el sostre edificable màxim d’una parcel·la i la seva superfície.
S’expressa amb m2st/ m2s.
2. En la regulació urbanística d’aquest POUM aquest índex s’usa per a les zones que
es regulen amb condicions de volumetria flexible i en tipus d’edificacions situades
en relació amb la parcel·la o en relació amb la illa.
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Article 75.
Sostre edificable màxim de la parcel·la
1. El sostre edificable màxim de la parcel·la és la superfície de sostre que pot assolir
l’edificació d’una parcel·la, com a resultat d’aplicar els paràmetres urbanístics
segons la regulació de cada zona. S’expressa en metres quadrats de sostre (m2st).
2. El sostre edificable màxim d’una parcel·la es determina en les diferents zones del
planejament de dues maneres:
-

Directament amb les unitats de m2 de sostre edificable màxim adjudicats en
una parcel·la, o deduït de l’índex d’edificabilitat neta, que es calcularà
multiplicant la superfície de la parcel·la per aquest índex.

-

A partir de l’ordenació detallada del planejament que es regula segons
volumetria definida, sigui una edificació situada en relació amb el vial o una
edificació situada en relació amb la parcel·la o illa. En aquest cas, el sostre
edificable màxim de la parcel·la es calcularà a partir de la planta geomètrica
definida i el nombre de plantes.

El sostre corresponent a les plantes sotateulada i edificacions auxiliars en el pati
d’illa o espais lliures de la parcel·la, en cas que les Normes de la zona definida en
el planejament els admeti, computaran com a sostre edificable de la parcel·la, però
no als efectes del càlcul del nombre màxim d’habitatges o d’establiments d’una
parcel·la.
Les plantes soterranis, excepte que s’indiqui el contrari, no computa com a sostre
edificable de la parcel·la ni als efectes del càlcul del nombre màxim d’habitatges o
d’establiments d’una parcel·la.
3. En relació amb els usos, el planejament pot regular percentatges màxims o mínims
del sostre edificable o directament amb unitats de m2, per destinar-lo a diferents
usos.
4. El sostre màxim de parcel·la és el paràmetre que cal aplicar en els documents
d’ordenació, gestió i execució següents del planejament urbanístic:
- En el càlcul d’un planejament derivat per la comprovació de no sobrepassar el
sostre edificable màxim del sector, a partir del sostre edificable de la parcel·la en
cada àmbit de zona, i segons els usos principals admesos en cada cas.
- En el càlcul del sostre edificable màxim d’un àmbit amb ordenació detallada en
sòl urbà, en el caso que s’opti per la seva reordenació mitjançant un pla de
millora urbana o una modificació del planejament general, tenint en compte els
usos inicials i la seva intensitat. Pel que fa al sostre corresponent a la planta
sotateulada i al pati d’illa inicials, aquests no computen per deduir-ne el nombre
màxim d’habitatges ni per ressituar-lo amb més aprofitament.
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- En el càlcul del sostre edificable màxim d’un polígon d’actuació urbanística que
resulta de l’ordenació detallada del planejament, tenint en compte els usos
definits o admesos pel planejament, i amb els mateixos criteris que l’apartat
anterior.
- En l’adjudicació del sostre edificable màxim d’una parcel·la en un projecte de
reparcel·lació d’acord amb el planejament que li correspongui, tenint en compte
els usos i l’aprofitament del subsòl, per a la seva correcte inscripció registral.
- En el tràmit de la concreció de volums en la llicència urbanística, d’acord amb
l’article 252 del RLU, en cas que s’estableixin o es regulin marges de flexibilitat
volumètrica.
- En el tràmit d’una llicència quan hi ha volums disconformes, i s’ha de calcular el
sostre de l’edificació existent en tota la parcel·la i el sostre màxim de la parcel·la
que li adjudica el planejament d’aplicació, per tal de no sobrepassar-lo.
5. En aquells edificis existents sotmesos al règim de la propietat horitzontal en què es
pretengui un augment del sostre de l’edifici, si aquest augment fos possible per
aplicació dels paràmetres especificats en aquestes Normes urbanístiques, caldrà
que el corresponent projecte vingui acompanyat d’un document que acrediti el
coneixement i l’acord de la resta de propietaris de l’immoble envers l’augment de
sostre, segons escaigui, adoptat a l’empara d’allò que disposa el Capítol II del Títol
V de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya,
relatiu als drets reals, o normativa substitutòria. Si l’augment de sostre no exigeix el
consentiment de la Junta de Propietaris segons allò que puguin disposar els
estatuts de la Comunitat o el títol de constitució, caldrà aportar el corresponent
certificat del secretari o secretària de la Comunitat que així ho acrediti.
Article 76.
Nombre màxim d’habitatges per parcel·la
1. És el nombre màxim d’habitatges que es permet construir en una parcel·la.
2. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la, segons la tipologia edificatòria de cada
zona, es pot determinar de les maneres següents:
-

Dividint el sostre edificable màxim de parcel·la, per la ràtio de la superfície de
sostre per habitatge, d’acord amb el que determina l’apartat següent. Quan el
resultat del nombre màxim d’habitatges no sigui un nombre sencer, el resultat
s’arrodonirà per defecte si els dos primers decimals són inferiors o igual a 50, i
per excés si els dos primers decimals són superiors a 50.

-

Establint en la zona corresponent el nombre absolut màxim d’habitatges en
cada parcel·la, bé sigui directament, o bé en funció de les condicions
d’ordenació o tipologia de l’edificació.

3. En el cas que el nombre màxim d’habitatges d’una parcel·la es dedueix a partir del
sostre edificable màxim d’una parcel·la, s’han excloure la corresponent a usos no
residencials, l’admesa en el pati d’illa i la de la planta sotateulada, si s’escauen, i el
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sostre resultant es divideix pels mòduls de metres quadrats construïts establerts
per habitatge, depenent del tipus del règim d’habitatge públic protegit, concertat o
lliure.
4. Amb aquesta finalitat es regula de forma genèrica en aquest POUM les ràtios de
superfície construïda per habitatge segons el tipus de règim d’habitatge, pel cas
que no estigui regulat expressament en l’articulat de la qualificació, del sector o del
polígon, o bé pel planejament derivat que els desenvolupi:
- Habitatge lliure i protecció pública concertat, en obra nova:
100 m2/hab.
- Habitatge lliure i protecció pública concertat, en reformes i/o rehabilitacions: 70m2/hab.
- Habitatge de protecció pública general i especial :
70m2/hab.

5. En aquells edificis existents sotmesos al règim de la propietat horitzontal en què es
pretengui un augment del nombre d’habitatges, si aquest augment fos possible per
aplicació dels paràmetres especificats en aquestes Normes urbanístiques, caldrà
que el corresponent projecte vingui acompanyat d’un document que acrediti el
coneixement i l’acord de la resta de propietaris de l’immoble envers l’augment del
nombre d’habitatges, segons escaigui, adoptat a l’empara d’allò que disposa el
Capítol II del Títol V de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil
de Catalunya, relatiu als drets reals, o normativa substitutòria. Si l’augment de
densitat no exigeix el consentiment de la Junta de Propietaris segons allò que
puguin disposar els estatuts de la Comunitat o el títol de constitució, caldrà aportar
el corresponent certificat del secretari o secretària de la Comunitat que així ho
acrediti.
Article 77.
Ocupació màxima de la parcel·la
1. L’ocupació màxima d’una parcel·la és la superfície màxima que pot ocupar
l’edificació, encloent-hi la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal, de tot el
volum de l'edificació, inclosos els soterranis i els cossos sortints.
2. En les zones sense ordenació volumètrica precisa, es regula directament pel
percentatge que relaciona la superfície màxima que pot ocupar l'edificació amb la
superfície de la parcel·la.
3. En les zones amb ordenació volumètrica definida, l’ocupació màxima de parcel·la
es calcula a partir de l’ocupació en planta de l’ordenació detallada proposada, i per
calcular el percentatge en relació amb la parcel·la, es divideix aquesta superfície
ocupada per l’edificació entre la superfície de la parcel·la.
4. Depenent de la naturalesa de la zona, es pot regular independentment l’ocupació
de l’edificació en vol i el de la de la planta soterrani, admetent variacions en el
còmput d’aquest paràmetre, segons es reguli en cada zona. No es comptabilitza a
efectes d'ocupació, els accessos no coberts al soterrani des de l'espai lliure
d'edificació, en el cas que la zona ho permeti.
Subsecció 3
Paràmetres en relació amb la parcel·la
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Article 78.
Espai lliure de la parcel·la
1. L’espai lliure de la parcel·la és l’espai no ocupat per l’edificació resultant, principal i
auxiliar regulades en l’article 92 “Edificació principal, auxiliar i instal·lacions”
d’aquestes Normes, a partir d’aplicar els paràmetres corresponents a cada zona.
Aquests espais no podran ésser objecte de cap altre aprofitament que el
corresponent a espais lliures al servei de l'edificació construïda a la parcel·la.
2. Els moviments de terres i instal·lacions de l’espai lliure de parcel·la venen regulats
en caràcter general en els articles 80 “Modificacions de la topografia d’una
parcel·la” i 92 “Edificació principal, auxiliar i instal·lacions” respectivament
d’aquestes Normes, independentment que zones o subzones regulin aspectes
específics o complementaris.
3. En el tipus d’edificació situada en relació amb el vial, els espais lliures de parcel·la
s’anomenen patis, i es regulen en els articles 89 “Pati d’illa” i 90 “Pati davanter i pati
posterior de la parcel·la”. Les edificacions permeses es regulen a l’article 91
“Edificacions en el pati d’illa” d’aquestes Normes.
Article 79.
Separacions mínimes als límits de la parcel·la
1. Les separacions mínimes als límits de parcel·la són les distàncies mínimes a què
poden situar-se les façanes de les edificacions, inclosos els cossos sortints,
respecte dels límits del front, laterals i fons de la parcel·la.
2. La separació mínima entre edificacions dins d’una mateixa parcel·la, són les
distàncies mínimes entre façanes, inclosos els cossos sortints, de les diferents
edificacions possibles en una parcel·la.
3. La separació fixa als límits de la parcel·la i entre edificacions és la que es regula de
forma precisa, en concepte d’alineació de l’edificació, en els plànols d’ordenació
detallada del planejament.
4. El perímetre regulador màxim d’edificació és el polígon configurat per les
separacions mínimes o fixes, i regula l’àmbit on es poden situar les noves
edificacions.
5. Les separacions mínimes aplicables s’estableixen en la normativa pròpia de cada
zona. No obstant l’anterior, en determinats casos, es defineixen en el plànols
d’ordenació del sòl urbà i del planejament derivat, condicions d’ordenació
volumètrica amb línies de separacions mínimes o fixes, amb marge de flexibilitat o
no, en relació amb el carrer, a la zona o a la parcel·la.
6. Amb caràcter general els ràfecs podran envair les franges de separació mínimes
als límits de parcel·la fins a una distància màxima de 45 cm.
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Article 80.
Modificacions de la topografia d’una parcel·la
1. Són les modificacions de la topografia del terreny admeses, vinculades amb el
projecte d’obres per una llicència urbanística d’edificació.
2. En els límits amb les parcel·les no es podran superar en cap cas el nivell natural
del terreny. En tot cas, en la franja de separació obligatòria es podrà modificar el
terreny amb un talús segons el perfil transversal amb un màxim de proporció 2/3,
sent 2 la dimensió vertical i 3 l’horitzontal.
3. En l’interior de la parcel·la podran disposar-se plataformes d’anivellament que
s’ajustaran a les següents limitacions:
a) El màxim desnivell entre el terreny modificats i el que pugui entendre’s com a
natural serà d’1,00 metre per sobre i 2,00 metres per sota d’aquell respecte a
aquest.
b) Els murs interiors de contenció de terres no podran depassar en la part vista
una altura de 3,00 metres.
4. S’autoritza un ampit o barana calada de fins a 0,90 m. d’alçada per sobre dels murs
de contenció.
5. La topografia del terreny natural, la resultant del terreny homogeni, i les
adaptacions topogràfiques del terreny d’una parcel·la per a ser edificada, ha de
presentar-se conjuntament amb la llicència d’edificació i en relació amb la totalitat
de la parcel·la.
Article 81.
Tanques a espai públic i entre veïns
1. Són els elements que delimiten els espais no edificats corresponents a parcel·les
contigües o la separació entre aquestes i els vials. Queden diferenciades en:
a) Tanques a via pública: les tanques a via pública es disposaran donant
compliment a les següents condicions:
-

-

-

Seguiran les alineacions que s’estableixen en els plànols d’ordenació.
Seran de material opac en una alçada màxima entre 1 m. i 0,80 m. sobre la
rasant de la vorera. La resta i fins a l’alçada màxima total d’1,80 m., serà
de reixat o vegetal. En el cas de terrenys amb desnivell la tanca s’haurà de
dividir en trams sense que es sobrepassi en cap punt l’alçada de 2,10
metres.
Aquestes tanques s’unificaran per a cada conjunt arquitectònic de forma
que la construcció de la tanca guardarà relació amb l’edificació. Per això, i
prèvia la llicència, es redactarà un projecte concret al que caldrà que s’hi
adaptin les altres construccions que hi confronten.
Queden prohibides específicament en el tractament de l’element reixat, les
gelosies ceràmiques o de formigó, així com altres materials similars.
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-

També es prohibeix la utilització de reixats metàl·lics elàstics (tela de
galliner) o semblant i les teles de senzilla, doble o triple torsió.
No s’admeten els acabats amb punxents, o que puguin provocar ferides a
les persones o als animals.

b) Tanques a les finques veïnes:
-

Seguiran la línia de separació entre parcel·les.
Seran d’idèntiques condicions que les abans descrites, llevat que aquí són
permesos els filats metàl·lics elàstics collats en pals també metàl·lics.

2. Les tanques de l’espai públic s’hauran de subjectar en tota la seva longitud a les
alineacions i rasants. Les de separació de partions entre veïns s’amidaran des de
la cota natural del terreny en aquest límit.

Secció 3.
Paràmetres referits al carrer
Subsecció 1.
Paràmetres propis del carrer
Article 82.
Alineació del vial
1. L’alineació del vial és el límit entre la qualificació de sistema viari i qualsevol altre
qualificació urbanística.
2. En sòl urbà, als efectes de la regulació dels paràmetres urbanístics, el vial
s’anomena carrer, i l’alineació del carrer és el límit en planta entre aquest i les
parcel·les urbanes o espais lliures públics.
Article 83.
Amplada del vial o carrer
1. L’amplada del vial o carrer és la distància mínima entre les alineacions enfrontades
del vial o carrer.
2. L’amplada de vial és la que resulta de l’afectació real del sistema viari en el
planejament urbanístic, als efectes d’aplicar els paràmetres relacionats amb
l’edificació. En cas d’algun desajust de precisió entre el planejament i una alineació
consolidada, l’edificació que tinguin a veure amb l’alineació, es situaran en relació o
en l’alineació consolidada existent.
3. En el cas d’alineacions de carrer enfrontades no paral·leles, l’amplada del vial
teòrica és la mitjana de les amplades en un tram de carrer entre travessies. Als
efectes d’aplicació de paràmetres que s’hi relacionin normativament, l’amplada de
vial serà la distància més petita entre fronts del tram.
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Article 84.
Rasants del vial i de l’alineació del vial
1. Rasant del vial és la línia que fixa l'altimetria de l'eix del vial.
2. La rasant de l’alineació del vial o carrer és la línia que fixa l’altimetria de l’alineació
sobre el pla de la vorera definitivament urbanitzada.
Subsecció 2.
Paràmetres d’edificació en relació amb el carrer
Article 85.
Alineació de l’edificació respecte del carrer
1. És la posició de la línia en planta de la façana de l’edificació que se situa en relació
amb el carrer, coincident amb l’alineació del vial o en situació reculada i paral·lela
respecte d’aquesta. En ambdós casos, coincident amb el límit del vial o bé
reculada, són obligatòries.
2. Les alineacions de les edificacions que se situen en relació amb el carrer, estan
totes definides en els plànols d’ordenació detallada de sòl urbà o del planejament
derivat.
3. En el cas que un edifici es projecti respecte de l’alineació d’un vial, a partir d’una
zona de regulació de volumetria flexible, en la llicència urbanística se li aplicaran
els paràmetres corresponents a l’edificació en relació amb el vial.
Article 86.
Front principal
1. El front principal d’edificació, coincidint o retirat de la línia del front de la parcel·la,
correspon a aquell que se li aplica la fondària edificable, i també els paràmetres
relacionats amb el carrer, com el punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima i
la situació de la planta baixa.
2. Quan una edificació té més d’un front donant a diferents carrers, es consideraran
fronts principals a efectes d’aplicació dels paràmetres relacionats amb el carrer.
Article 87.
Fondària edificable
1. La fondària edificable és la mesura perpendicular a l’alineació de l’edificació que se
situa en relació amb el vial, i que fixa l’alineació posterior d’aquesta edificació.
També s’utilitza aquest concepte de mesura, per blocs d’edificis amb fondàries
uniformes en l’àmbit d’una illa oberta.
2. Els dos plans de façana de l’edificació definits pels dos extrems de la fondària
edificable només es poden sobrepassar, per sobre de la planta baixa, amb cossos i
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elements sortints regulats en cada zona, independentment de la regulació de
l’edificació en planta baixa en els patis d’illa resultants.
3. La fondària edificable màxima es determina en els plànols d’ordenació detallada de
sòl urbà i en el planejament derivat corresponent.
4. Les parts de parcel·la que excedeixin de la profunditat edificable formaran part del
pati d’illa. No seran edificables encara que els correspongués més edificabilitat per
una altra alineació de vialitat si no tenen façana a aquest carrer. Tindran la mateixa
restricció les porcions de solar que, tot i estar contingudes dins del gàlib que en
resulta de les profunditats edificables, es trobin en les següents situacions:

Figura 3.

Fondaria edificable

5. En cas que les mitgeres no siguin ortogonals a l’alineació interior del pati d’illa,
aquesta es podrà redreçar ortogonal sense cap escreix de sostre edificable, i
sempre que no es produeixi una diferència superior a 1 m sobre la mitgera veïna,
entre la nova façana posterior redreçada i la que defineix el planejament.

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
54

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Normativa

Figura 4.

Pati d’illa

Article 88.
Paret mitgera
1. És la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les contigües, que s’eleva
des dels fonaments a la coberta, encara que la seva continuïtat s’interrompi amb
celoberts o patis de ventilació.
2. Les mitgeres d’un edifici s’ajustaran a les següents determinacions:
a) Totes les mitgeres vistes es tractaran amb materials i acabats propis de
façana. Es prohibeixen els envans pluvials vistos, així com l’aïllament
descobert.
b) En la creació d’una mitgera, sigui de nova edificació o d’una ja existent i que
quedi consolidada per les obres realitzades, el propietari que demani la
llicència que origina la creació de la mitgera, estarà obligat a donar-li
tractament de façana, a tots els casos i a càrrec seu.
c) En aquells casos en què la mitgera s’edifiqués de manera immediata, sigui
perquè s’ha sol·licitat el corresponent permís d’obres o es vagin a iniciar les
obres de la finca veïna, s’exonerà de donar acabat de façana a la mitgera que
no quedi vista. Les façanes i mitgeres es conservaran en condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic.
Article 89.
Pati d’illa
1. És l’espai delimitat entre les alineacions posteriors de l’edificació definides per les
diferents fondàries edificables màximes, i també entre els límits de l’illa en els
costats on no es preveu edificació.
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2. Atenent les diferents condicions dels patis d’illa s’estableix la següent classificació:
a) Pati d’illa lliure d’edificació. És aquell que no es permet cap tipus de
construcció. Si en els plànols d’ordenació no hi ha assenyalada cap clau, es
considera que no es edificable el pati interior d’illa.
b) Pati d’illa amb ocupació total o parcial de l’edificació. És aquell en el que es
permet una ocupació total o parcial del mateix en planta baixa. La normativa de
la zona pot permetre l’edificació en planta baixa del pati d’illa dintre del gàlib
que s’assenyali els plànols d’ordenació o bé donar un percentatge d’ocupació.
Article 90.
Pati davanter i pati posterior de la parcel·la
1. Pati davanter de parcel·la és l’espai definit entre l’alineació de vial i la línia
d’edificació, quan aquesta última està reculada respecte de l’alineació de vial. La
regulació de la situació de la planta baixa i del punt d’aplicació de l’alçada
reguladora màxima de l’edificació reculada s’aplicarà com si la façana estigués
alineada al vial, però traslladant les cotes al pla de la façana reculada.
2. Pati posterior de parcel·la és l’espai definit entre l’alineació posterior, definida per la
fondària edificable i el fons de parcel·la. El pati posterior de parcel·la, forma part del
pati d’illa i les condicions d’ocupació i edificació estan regulades en els plànols
d’ordenació detallada i en els paràmetres per a cada zona en aquestes Normes
urbanístiques, i en caràcter general li és d’aplicació directa el que es regula en
l’article anterior “Pati d’illa”.
Article 91.
Edificacions en els patis d’illa
1. En les parcel·les on els plànols d’ordenació assenyalen una profunditat edificable
de la planta baixa superior a la de les plantes pis, aquesta edificació en el pati d’illa
no podrà tenir una alçada superior a 4,50 metres, i en aquests casos ja no es
permetrà cap construcció auxiliar fora dels límits marcats per aquesta fondària.
L’acabament de coberta serà obligatòriament plana.
2. En aquelles qualificacions que es permet la construcció d’una edificació auxiliar en
el pati d’illa i els plànols d’ordenació no indiquen el seu gàlib, aquesta s’ubicarà
preferentment:
a) Adossada a la façana posterior que confronta amb el pati d’illa. En aquests
casos la coberta haurà de ser inclinada i/o plana. En el cas que la coberta sigui
inclinada podrà ocupar tot el front de l’edificació. En el cas que la coberta sigui
plana s’haurà de separar dels laterals de parcel·la un mínim d’1 metre. En el
cas d’una solució mixta, en una distància mínima d’1 metre respecte dels
laterals de la parcel·la, la coberta haurà de ser inclinada.
b) En el fons de parcel·la.

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
56

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Normativa

3. L’alçada de les edificacions auxiliars, incloent la coberta, no serà superior a 3,50
metres respecte al nivell del pati d’illa. Aquesta alçària màxima s’aplicarà en tot el
perímetre de l’edificació auxiliar.
4. Les edificacions auxiliars que es situïn en patis d’illa que confronten amb espais
públics (sistema viari, d’espais lliures, hidrogràfic, equipaments,...) o formin part
d’un conjunt de parcel·les on la normativa urbanística exigeix un projecte unitari del
conjunt de les edificacions, prèviament la concessió de llicència municipal, s’haurà
tramitar una concreció de l’ordenació de volums, segons els articles 188.5 de la
TRLUC i 252 del RLU, que ordeni de forma unitària la volumetria i els materials
emprats. Aquesta proposta requerirà l’acceptació de tots els propietaris afectats.
Les edificacions auxiliars es podran realitzar en diferents fases.
5. En casos de desnivell del pati d’illa entre parcel·les oposades o contigües, les
edificacions en el pati d’illa tant en planta baixa com en les plantes soterranis que
sobresurtin del nivell existent del pati d’illa de les parcel·les veïnes, s’ajustaran a la
següent disposició:
-

Si l’edificació en el pati d’illa té una alçada inferior a 3 metres respecte al nivell
existent en el pati de la finca veïna, es podrà adossar al límit de parcel·la.
Si l’edificació en el pati d’illa té en el límit de parcel·la una alçada superior a 3
metres respecte al nivell existent en el pati de la finca veïna, s’haurà de separar
del límit de manera que l’edificació a l’espai no ultrapassi un pla ideal traçat a
quaranta-cinc graus en el límit entre parcel·les a partir d’una alçada de 3
metres.
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Figura 5.

Edificacions en el pati d’illa

Secció 4.
Paràmetres referits a l’edifici
Article 92.
Edificació principal, edificació auxiliar i instal·lacions
1. Les edificacions principals són aquelles que acullen els usos principals definits per
la zona, i constitueixen el volum principal edificat de la parcel·la.
2. Les edificacions auxiliars són les construccions amb sostre edificable computable,
independents o adossades a l’edificació principal, i que acullen usos
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complementaris al principal. Com per exemple, garatges, casetes de serveis,
porxos independents, coberts per usos diversos, i altres similars.
3. La coberta de les edificacions auxiliars no seran accessibles, excepte per a treballs
de manteniment i conservació.
4. Les condicions de les edificacions principals i auxiliars venen regulades en cada
zona, i computen com a sostre màxim de l’edifici, la seva projecció en planta com a
ocupació d’una parcel·la i no podran ocupar les franges de separació mínimes
obligatòries a límits, excepte que la normativa de la zona indiqui una altra
determinació.
5. Les instal·lacions i altres elements, són les construccions de servei a les
edificacions principals sense sostre, i per tant sense sostre edificable que computi.
Com per exemple, piscines, pistes de tennis, frontons, barbacoes, pèrgoles,
casetes de maquinària sense accessibilitat, i altres similars.
6. Aquestes instal·lacions i elements descrits a l’apartat anterior, tampoc computen a
efectes del càlcul de l’ocupació màxima, però si que han de mantenir les
separacions mínimes a límits que determini l’articulat de la seva qualificació,
excepte els casos establerts a l’apartat següent.
7. Les piscines i les pistes esportives s’hauran de mantenir dintre de les plataformes
d’anivellament de l’espai lliure de la parcel·la. Les piscines que sobresurtin d’aquest
nivell computarà la seva superfície a efectes d’ocupació de la parcel·la. Les
piscines s’hauran de retirar dels límits de la parcel·la 1,00 metres, mesurats des de
la paret interior del vas. Les casetes de bombes seran soterrades i també hauran
de separar-se 1,00 metres dels límits de parcel·la.
Article 93.
Sostre d’un edifici
1. El sostre d’un edifici és la suma en m2 de les superfícies construïdes amb sostre de
les plantes d’una edificació, sigui principal o auxiliar, d’acord amb els paràmetres
referits a l’edifici regulats en aquestes Normes.
2. El sostre d’un edifici en el tràmit de la llicència, mai podrà superar el sostre
edificable màxim d’una parcel·la provinent d’un paràmetre absolut o deduït de
l’índex d’edificabilitat neta de la parcel·la.
3. El sostre edificable situat en relació amb un carrer o terreny de fort pendent, mai
superarà el que resultaria d’edificar en un terreny pla.
4. Les plantes soterranis, excepte que s’indiqui el contrari, no computa com a sostre
edificable de la parcel·la ni als efectes del càlcul del nombre màxim d’habitatges o
d’establiments d’una parcel·la.
Article 94.
Envolupant màxima d’un edifici i volum d’un edifici
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L’envolupant màxima d’un edifici en volumetries definides en el planejament és l’espai
volumètric màxim format pels plans que formen interseccions següents:
-

els de posició vertical situats sobre els límits del perímetre de l’ocupació
màxima o definida en planta, limitats per l’alçada reguladora màxima de les
façanes i les mitgeres, segons es determini en els paràmetres de cada zona;

-

i els plans de les cobertes definides i admissibles en cada zona.

El volum d’un edifici és el que configura el projecte arquitectònic a partir d’aplicar els
paràmetres vinculats a l’ordenació volumètrica corresponent:
-

En el cas de volumetries definides en els plànols d’ordenació, el volum d’un
edifici no sobrepassarà l’envolupant màxima resultant.

-

En el cas de volumetries flexibles, els paràmetres principals que condicionen el
volum d’un edifici, són el sostre edificable màxim de la parcel·la, el nombre
màxim de plantes, l’ocupació màxima de la parcel·la, i les distàncies mínimes
de separació de l’edificació als límits de la parcel·la.

Article 95.
Façanes
1. Les façanes d’un edifici són els plans verticals de l’edifici, incloses les parets
mitgeres, resultant d’aplicar els paràmetres urbanístics de posició en planta de
l’edificació i l’alçada reguladora corresponent, segons si l’edifici se situa en relació
amb el vial o amb la parcel·la.
2. Les façanes d’un edifici s’ajustaran a les següents determinacions:
a) Les façanes es tractaran amb acabats propis, es prohibeix deixar vista l’obra
aparellada per ser recoberta.
b) No es permeten tractament de façanes amb colors que no guardin relació
d’harmonia amb el cromatisme de les edificacions del teixit urbà on s’emplacin.
Mentre no s’aprovi una carta de colors es recomana la utilització de colors
situats dins la gama dels terrosos, ocres, mangres i sienes.
c) A la façana de cada edifici el propietari està obligat a col·locar el número
corresponent de carrer.
d) Les arestes de les obertures i finestres, sens perjudici del què disposa la
Compilació de Dret Civil Català en matèria de servituds, es separaran com a
mínim 0,50 metres del pla de la paret mitgera. Si les parets formen un angle
agut, la distància mínima entre les obertures i finestres i la línia d’unió
d’ambdues parets ha de ser d’un metre.
Article 96.
Nombre màxim de plantes
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1. El nombre màxim de plantes és el que comptabilitza conjuntament la planta baixa i
les plantes pisos admeses en una parcel·la. Aquells edificis en els quals la planta
baixa no es pot edificar per poder deixar un pas públic, aquest s’assenyala en els
plànols d’ordenació amb la lletra (V).
2. El nombre màxim de plantes es determina en cada zona o subzona i en els plànols
d’ordenació detallada, si així es remet des de la regulació de la zona. En casos
concrets d’un planejament derivat o en relació amb la protecció d’un subsòl, es pot
concretar també un nombre màxim de plantes soterrani o prohibir-les.
3. En els planejaments derivats que desenvolupin aquest Pla, el nombre màxim de
plantes estarà en funció de l’amplada de vial, de forma que l’alçada de les
edificacions a cada banda de vial serà inferior a la distància entre elles.
Article 97.
Alçaria reguladora màxima d’un edifici
1. L’alçària reguladora màxima (h) d’un edifici és la mesura vertical sobre el pla
exterior de la façana del front principal, des del seu punt d’aplicació fins a la
intersecció del pla superior del darrer forjat, tant si és pla com inclinat (o arrencada
de coberta).
2. La mesura de l’alçària reguladora màxima es defineix a partir del nombre de
plantes màxim.
3. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari l’alçària reguladora
màxima es correspon amb el nombre de plantes màxim segons les dimensions que
s’assenyalen en la següent taula:

Figura 6.

Alçades reguladores

En els edificis amb més plantes permeses s’incrementarà l’alçària reguladora
màxima en tres metres (3,00 metres) per cada planta.
4. En els dos articles següents d’aquesta normativa es regula el punt d’aplicació per a
cada tipus bàsic d’edificació, en relació amb el vial i amb la parcel·la.
Article 98.
Punt d’aplicació de l’alçaria reguladora màxima en edificis situats en relació a
vial
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1. El punt d’aplicació de l’alçada reguladora referida al carrer s’aplicarà a partir de la
cota topogràfica de la rasant de l’alineació de vial o carrer. Si les normes
específiques de cada zona no estableixen altres regles es seguiran les següents:
a) Edificis amb façana a una sola via amb rasant no horitzontal:
b.1) Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència
de nivells entre les cotes dels extrems i el seu centre, menor o igual de
0,60 metres, l'alçada reguladora s'amidarà al centre de la façana, a partir
de la rasant de la voravia en aquest punt.

Figura 7.

Punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima en edificis amb alineació a vial

b.2) Si la diferència anterior de nivells és més de 0,60 metres, l'alçada màxima
de l'edifici s'amidarà a partir d'un nivell situat a 0,60 metres per sota de la
cota de l'extrem de la línia de façana de cota més alta.

Figura 8.

Punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima en edificis no alineats a vial
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b.3) Quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc que, en determinats punts de la
façana, la rasant de la voravia se situí a més de 1,50 metres per sota del
punt d’aplicació de l’alçada reguladora, la façana s’haurà de dividir en els
trams que calguin perquè això no passi. A cadascun dels trams
resultants, l’alçada reguladora s’haurà d’amidar d’acord amb les regles
anteriors.

Figura 9.

Punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima en altres supòsits

b) Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà:
b.1) Si l’alçada fos la mateixa a cada cara de vial, s'aplicaran les condicions
del punt 1 operant amb el conjunt de les façanes desenvolupades com si
en fossin una de sola.
b.2) Si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es podran portar
cap als carrers adjacents més estrets, fins a una longitud màxima,
comptada a partir de l’alineació del vial més ample, igual a la fondària
edificable corresponent al carrer de més alçada. Aquesta dimensió podrà
arribar com a màxim fins a la meitat de la longitud del tram de carrer de
menor amplària. D’aquesta regla solament podrà beneficiar-se la primera
parcel·la que fa cantonada. Sobre aquesta determinació prevaldrà el que
s’assenyali expressament en els plànols.
2. Els edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà
regularan la seva alçada com si es tractés d'edificis independents. El canvi d'alçada
màxima es farà en el punt mig de la parcel·la.
Article 99.
Punt d’aplicació de l’alçària reguladora màxima per a edificacions situades en
relació amb la parcel·la
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El punt d’aplicació de l’alçada reguladora referida a la parcel·la s’aplicarà, en tot el
contorn de l’edificació, i se situarà en el punt més baix de la rasant definitiva del
terreny.
Article 100.
Planta Baixa
1. La planta baixa d’un edifici és la planta relacionada directament amb l’accés
principal de l’edifici, situada a la cota més pròxima a la rasant del carrer o a les
rasants del terreny de la parcel·la, amb les condicions i marges altimètrics regulats
en cada tipus d’edificació. No es permet el desdoblament de la planta baixa en
dues plantes d’accés independent, segons les modalitats de semisoterrani i/o
entresol, excepte que la normativa de la zona o els plànols d’ordenació indiquin el
contrari.
2. Quan la regulació de la zona no ho especifiqui, les alçàries útils mínimes permeses
de la planta baixa en obra nova seran les següents:
- 3,20 m en edificis plurifamiliars amb ordenació alineada a vial,
- 3,50 m en edificis plurifamiliars amb ordenació aïllada,
- 2,60 m en edificis unifamiliars aïllats i unifamiliars entre mitgeres
3. Es podran col·locar fals sostres i reduir aquesta alçada lliure mínima en
dependències de servei, sempre que no contradiguin la normativa sectorial
d’aplicació.
4. La planta altell és la planta útil entremig de les plantes principals d’un edifici, que
queda enretirada respecte d’algun costat o límit d’aquestes, creant àmbits de
dobles espais. No es permet la construcció d’altells de planta baixa, excepte que la
normativa de la qualificació indiqui explícitament el contrari. En aquest cas, les
plantes altells computen a efectes de càlcul del sostre edificable màxim d’una
parcel·la, i del càlcul del sostre d’un edifici.
5. La planta baixa d’un edifici es regula per a cada tipus bàsic d’edificació, en relació
amb el vial i amb la parcel·la segons els dos següents articles.
Article 101.
Situació de la planta baixa en les edificacions situades en relació amb el carrer
Com a norma genera dins d’uns marges de desnivells en carrers:
a) En el cas que la diferència entre les cotes dels extrems de l’alineació de
l’edificació sigui igual o inferior d’1,20 metres, el paviment de la planta baixa es
pot situar en qualsevol cota dins del marge definit entre 0,60 m per sobre i per
sota del punt mitjà altimètric de les rasants de la vorera en els extrems de
l’alineació de l’edificació, sigui en un front principal o en dos fronts principals
desplegats fent cantonada.
b) En el cas que la diferència de cotes dels extrems de l’alineació sigui superior a
1,20 metres, s’haurà de retranquejar la planta baixa.
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c) Si a conseqüència del pendent hi ha més d'una planta dintre dels límits
anteriors, s’entén per planta baixa, per a cada tram frontal de parcel·la, la de
posició inferior.
d) En els casos de parcel·les en front a dos carrers oposats, es referirà la cota de
la planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents de
profunditat meitat per a cada una d’elles.
Article 102.
Situació de la planta baixa en les edificacions situades en relació amb la parcel·la
Tindrà la consideració de planta baixa aquella amb nivell de paviment com a màxim un
metre per sobre del terreny definitiu.
La part de planta semisoterrada que sobresurti més d’un metre del nivell exterior del
terreny, tindrà en tota aquesta part, la consideració de planta baixa.
Article 103.
Planta Soterrani
1. Són les situades sota de la planta baixa.
2. No s'hi permet l’ús d’habitatge independent, però si espais vinculat a habitatges
situats a plantes superiors.
3. L'alçada lliure mínima de les plantes soterranis en obra nova és de 2,30 metres.
4. La planta soterrani d’un edifici es regula per a cada tipus bàsic d’edificació, en
relació amb el vial i amb la parcel·la segons els dos següents articles.
Article 104.
Situació de la planta soterrani en les edificacions situades en relació amb el
carrer
1. Si la normativa de la zona no diu el contrari, la fondària edificable màxima de la
planta soterrani serà igual a la fondària edificable màxima de la planta baixa.
2. En les edificacions que la planta soterrani ocupi el pati d’illa, es tindrà en compte
allò que determina l’article 91 “Edificacions en els patis d’illa” d’aquestes Normes.
Article 105.
Situació de la planta soterrani en les edificacions situades en relació amb la
parcel·la
Tindrà la consideració de planta soterrani referida a la cota de terreny, la que tingui el
sostre a menys d’un metre per sobre del nivell del sòl exterior definitiu.
Article 106.
Planta pis i planta àtic
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1. Les plantes pis d’un edifici són totes les situades per sobre la planta baixa,
exceptuant la planta sotateulada.
2. Les plantes pis tindran una alçada lliure interior mínima en obra nova de 2,60
metres.
3. Es podran col·locar fals sostres i reduir aquesta alçada lliure mínima en
dependències de servei, sempre que no contradiguin la normativa sectorial
d’aplicació.
4. La planta àtic és la darrera planta pis que es retira dels fronts de façana de l’edifici.
La planta àtic, per estar inclosa en el concepte de planta pis, està definida en els
plànols corresponents d’ordenació detallada amb un nombre de plantes més que el
que s’indica en la part de la terrassa vinculada a la planta àtic.
5. Totes les plantes pis inclosa la planta àtic computen a efectes del càlcul del sostre
edificable màxim de parcel·la, del sostre d’un edifici, i als efectes del càlcul del
nombre màxim d’habitatges
Article 107.
Planta sotateulada
1. La planta sotateulada és l’espai habitable creat entre la part superior del forjat del
sostre del darrer pis i la part inferior de la coberta inclinada.
2. L’espai computable de la planta sotateulada, pel que fa al sostre d’un edifici i del
sostre edificable màxim d’una parcel·la en el planejament derivat i en els àmbits de
gestió, és el que té una alçada lliure igual o superior a 1,90 metres.
El planejament derivat i el projecte de reparcel·lació dels polígon d’actuació
urbanística han de concretar la posició i dimensió d’aquest sostre edificable
computable, però no es pot tenir en compte als efectes de deduir-ne el nombre
màxim d’habitatges de l’àmbit de planejament o gestió.
3. Es destinarà a trasters o espais comunitaris al servei del conjunt de l’edificació, o
com ampliació de l’ús situat immediatament en la planta inferior. En cas de tractarse d’un habitatge, la seva superfície o destí no serà condició indispensable per
obtenir els nivells mínims d’habitabilitat de l’habitatge que ampliïn, admetent així,
situar estances principals d’un habitatge a la planta sotateulada.
4. Quan calgui disposar d’obertures d’il·luminació i ventilació de la planta sotateulada,
aquestes es podran tancar amb finestres integrades al pla de la coberta inclinada
que es separaran 1 metre de les façanes de l’edifici.
Article 108.
Coberta
DEFINICIÓ:
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Planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció de la pluja i altres agents
atmosfèrics ja sigui amb coberta plana o inclinada. La coberta dels edificis serà amb
coberta inclinada, lleugera i/o terrat pla.
EN EDIFICIS SITUATS EN ZONA RESIDENCIAL (Clau R):
1. Per a aquells edificis acabats amb coberta inclinada, la planta coberta comença a
comptar des del pla superior de la solera o del forjat inclinat que la formi. Per sobre
únicament podrà haver-hi l’aïllament tèrmic i la teula. Com a màxim la coberta
arrencarà des de l’alçada reguladora màxima i, també com a màxim, 70 cm per
sobre de l’últim forjat permès.
a) El pendent de la coberta no podrà ser superior del 30%, excepte que la
normativa específica de la zona indiqui un altre pendent màxim.
b) Per sobre dels plans definits per a la teulada, podran sobresortir:
-

elements de ventilació i xemeneies.
antenes i altres instal·lacions radio elèctriques.
claraboies dels celoberts i plaques fotovoltaiques, que hauran de ser
paral·leles als plans de teulada i no se separaran més de 50 cm d'aquesta
en cap punt.
Les caixes d’escala i la sala de màquines de l’ascensor. En els tres primers
metres a partir de la façana a carrer i a pati d’illa hauran de quedar per sota
dels pendents de la coberta.

Figura 10.

Coberta

2. Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d’arrencada de la planta
coberta, el pla superior dels elements resistents de la darrera planta pis.
a) Per sobre d’aquest pla es podrà situar:
-

les baranes i altres elements de coronament de façana de caràcter
exclusivament decoratiu, que tindran una alçada màxima d'1,40 metres per
sobre de l’últim element resistent.
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-

Els elements de separació entre terrats, que tindran una alçada màxima
per sobre del paviment d’1,80 m.

b) Dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats amb el pendent màxim permès a
la zona per cobertes inclinades, aplicats des de les arestes d’intersecció dels
plans de façana amb l'alçada reguladora màxima, es podran instal·lar:
-

cossos edificats que continguin els elements tècnics de l'ascensor.
les claraboies dels celoberts.
sortides d'escales.
plaques solars i fotovoltaiques.
Elements dels equips de climatització.

Els cossos sortints en coberta plana (sortides d’escala, volum d’ascensor ...)
hauran de tenir una composició volumètrica simple, no podent tenir un nombre
de façanes superior al que tingui l’edifici en les seves plantes inferiors.
En el cas d’edificacions ordenades segons alineació a vial, amb façana
coincident o reculada, tots els elements es separaran com a mínim 3 metres de
la façana al carrer o al pati d’illa, els cossos tindran una coberta plana i l’alçada
des de l’alçada reguladora (pla superior de l’últim forjat) no serà superior a 2,80
metres.
c) Per sobre del gàlib definit a l’apartat, anterior només es permet que
sobresurtin:
-

els elements de ventilació i xemeneies.
antenes i altres instal·lacions radio elèctriques.
Elements dels equips de climatització i similars.

d) Els materials d’acabat de les cobertes planes no podran desentonar amb
l’entorn, pel seu material o pel seu color.
3. Per als edificis amb coberta inclinada on s’admeten les terrasses integrades en les
cobertes, aquestes hauran de complir amb les següents condicions:
-

Al davant de les terrasses hi haurà d’haver com a mínim un tram de
teulada de tres metres comptat des del pla de façana, tant si és a via
pública com a pati d’illa.
S’hauran de separar com a mínim un metre de les finques veïnes o
mitgeres.
Cadascun de les pendents de les cobertes inclinades hauran de situar-se
en un sol pla.

EN EDIFICIS SITUATS EN ZONA D’ACTIVITAT ECONÒMICA (Clau A):
1. Els criteris per considerar la planta coberta són els mateixos explicitats per als
edificis situats en sòl residencial en aquest mateix article.
2. Per sobre del pla de la planta coberta s’admet:
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-

cossos edificats que continguin els elements tècnics de l'ascensor.
lluernes.
sortides d'escales, que tindran coberta plana i alçada des del pla superior
de l’últim forjat no superior a 2,80 metres.
plaques solars i fotovoltaiques.
Elements dels equips de climatització i ventilació.
Dipòsits.

3. Les baranes no superaran l’alçada 1’40 mts i en el cas de naus adossades la
barana de separació entre naus podrà arribar fins a 1’80 mts.
4. Els materials d’acabat de les cobertes planes, badalots i caixes d’ascensors no
podran desentonar amb l’entorn, pel seu material o pel seu color. Els equips de
climatització es protegiran de les vistes instal·lant al seu voltant gelosies.
Article 109.
Cossos sortints
1. Són cossos sortints els elements construïts, ocupables o transitables, que
sobresurten dels plans de les façanes d’un edifici a partir de la primera planta pis.
Els cossos sortints poden ser tancats o oberts.
2. Es considera cos sortint tancat la part de la superfície del vol que té el seu front i
els laterals tancats amb elements construïts o fixes. Els cossos sortints tancats
computen als efectes del càlcul del sostre d’un edifici.
3. Es considera cos sortint semitancat la part de la superfície del vol que té un dels
seus laterals o el front tancat amb elements construïts o fixes. Els cossos sortints
tancats computen el 50% de la seva superfície als efectes del càlcul del sostre d’un
edifici.
4. Són cossos sortints oberts els que no són tancats. Són cossos sortints oberts les
terrasses, balcons i altres voladissos amb baranes. Els cossos oberts no computen
a efectes del càlcul del sostre d’un edifici.
5. En el tipus bàsic d’edificació situats en relació amb el vial, excepte que la normativa
de la zona indiqui específicament el contrari, únicament s’admeten cossos sortints
oberts. Que s’ajustaran a les condicions següents:
a) Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa.
b) Únicament es permet cossos sortints oberts.
c) El vol màxim dels cossos sortints amidat normalment al pla de façana no podrà
excedir 1/20 part de l’amplada del vial o del pati d’illa amb un màxim d’1,00
metre. Si l’edificació és a diferents vies de diferent amplada, s’adaptarà
aquesta a cada tram, amb el límit màxim establert. En tots els casos, la volada
màxima haurà de retreure’s com a mínim 0,20 metres respecte al plànol
vertical determinat per la vora de la voravia.
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d) La longitud dels cossos sortints oberts, excepte que la normativa de la zona
indiqui una altra determinació, poden ocupar tota la longitud de façana
respectant la distància mínima a mitgeres.
e) El límit lateral del vol dels cossos sortints s’haurà de separar de la paret
mitgera una distància mínima d’1,00 metres.
Article 110.
Elements sortints
1. Són part integrant de l'edifici o elements constructius no habitables ni ocupables,
de caràcter fix, que sobresurten del pla de façana, del pati d’illa o de l'espai lliure de
la parcel·la. Són els ràfecs de teulada, cornises i sòcols, i també les viseres i
marquesines. Els elements no permanents (anuncis, rètols, elements de
senyalització, tendals, ...) no tenen la consideració d'elements sortints i es
regularan per les ordenances corresponents.
2. Els elements sortints no computen a efectes de càlcul del sostre d’un edifici.
3. En el tipus bàsic d’edificació situats en relació amb el vial s’ajustaran a les
condicions següents:
a) S’admeten els elements sortints que se situïn a planta baixa sempre i quan:
-

-

donin a un carrer de més de 6 metres d’amplada
no sobresurtin més d’una cinquena part de l’amplada del vial, sense
excedir la desena part de l’amplada de la vorera ni de 0,40 metres. Si
ocupen més d’una cinquena part de la façana només podran sobresortir
com a màxim 0,15 metres
Sempre que es situïn de forma que cap dels seus punts es trobi a una
alçada inferior als 2,50 metres per sobre de la rasant de la vorera

b) Els ràfecs tindran un vol màxim des de la línia de façana de 0,45 m.
Article 111.
Patis de llum o celoberts
1. Els patis de llum són espais no edificats oberts al medi exterior per la part superior,
destinats a il·luminar i a ventilar les dependències d’un edifici, creant noves façanes
internes de l’edifici.
2. Les dimensions mínimes dels patis de llum seran les regulades per a garantir les
condicions d’habitabilitat mínimes fixades en el decret d’habitabilitat vigent en el
moment, en relació amb les peces principals d’un habitatge i altres estances que
així es regulin.
3. Les parets dels patis de llum s’han de considerar com a façanes a tots els efectes.
4. Els patis de llum mancomunats quan pertanyin al volum edificable de dues o més
finques contigües, serà indispensable, als efectes d’aquestes Normes, que
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l’esmentada comunitat de pati s’estableixi per escriptura pública, inscrita al Registre
de la Propietat.
5. Els patis de llum d’un projecte arquitectònic computen als efectes del càlcul del
sostre d’un edifici excepte:
a) Quan una de les cares del pati tingui una alçada igual o inferior a la distància
més curta entre cares confrontants del seu perímetre.
b) Quan una de les cares del pati sigui permeable.
c) Quan el planejament derivat d’ordenació volumètrica precisa justifiqui que en
subzones per habitatges de protecció pública, la tipologia en “doble bloc”
regula patis amplis i suficients per una correcta il·luminació i ventilació creuada
dels habitatges amb funcions ambientalment positives, i que aquesta tipologia
de l’edificació millora els espais públics de l’ordenació urbanística de l’entorn.
Article 112.
Patis de ventilació
1. Els patis de ventilació són espais no edificats i oberts al medi exterior destinats a
ventilar cuines i banys, i altres peces no principals de l’habitatge.
2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels patis de ventilació es regiran per la
normativa d’habitabilitat dels habitatges d’aplicació.
3. Els patis de ventilació mixtos s’han de considerar com a façanes a tots els efectes.
4. La superfície dels patis de ventilació computen als efectes del càlcul del sostre d’un
edifici.

Capítol 3
PARÀMETRES REGULADORS D’USOS I ACTIVITATS
Article 113.
Definicions generals
1. Definició d’activitat. Activitat és tota acció concreta que ocupa un espai i que està
dirigida a la producció, el intercanvi o el consum.
2. Per a la qualificació de les activitats amb incidència ambiental, es tindran en
compte les disposicions específiques establertes a la legislació sectorial vigent (Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i el
reglament que la desenvolupi).
3. Definició d’instal·lació. Es aquell conjunt d’edificis, d’equipaments, de maquinària i
d’infrastructures de què es compon un establiment o centre on s’exerceix una o
diverses activitats.
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Article 114.
Classificació dels usos
A efectes d’aquest POUM i del seu posterior desenvolupament, s’estableixen els
següents criteris de classificació d’usos:
a) Segons la seva funció urbanística. El Pla, atenent a la diferent funció
urbanística, classifica els usos com a: generals i específics.
b) Segons el domini. El Pla, segons aquest criteri diferencia entre els usos
públics, privats i col·lectius.
c) Segons la permissibilitat: El Pla, atenent al diferent grau de permissibilitat,
classifica els usos com a: dominants, compatibles, no compatibles i
complementaris.

Secció 1.
Classificació urbanística dels usos
Article 115.
Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos generals
1. Els usos generals són els que el POUM estableix genèricament pels a determinats
àmbits i sectors de desenvolupament de les seves determinacions i pels sistemes
en les diferents categories de sòl.
2. Als efectes de definir l’ús o usos dominants en un determinat espai, els usos
específics s’agrupen en els següents usos generals:
-

Residencial
Terciari i serveis
Industrial, logístic i tecnològic
Agrari i recursos naturals
Dotacions públiques
Serveis tècnics i ambientals
Mobilitat
Lleure i ambiental

Article 116.
Definició dels usos generals
1. ÚS RESIDENCIAL: Inclou l’ús referit a l'allotjament prolongat de les persones en
edificis condicionats per aquesta funció en unitats d’habitatge i que, per claredat,
en la classificació dels usos segons la seva funció urbanística s’exclou de l’ús
específic residencial per formar el d’habitatge, com altres tipus de residència
col·lectiva o comunitària.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins d’aquest ús general les següents
activitats:
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a) Habitatge:
- Unifamiliar
- Plurifamiliar
- Habitatge rural (familiar i temporer)
- Habitatge dotacional
b) Residència col·lectiva
2. ÚS TERCIARI I SERVEIS: Comprèn les activitats de tipus comercial i de servei. Es
considera activitat comercial la que correspon als establiments oberts al públic,
destinats al comerç al detall, de caràcter individual o col·lectiu, i locals destinats a
la prestació de serveis privats al públic.
Aquesta activitat es pot desenvolupar a l’engròs i al detall.
També inclou aquell ús destinat a allotjament turístic que de manera habitual i amb
caràcter professional ofereix als usuaris, mitjançant preu, allotjament temporal que
no constitueix un canvi de residència, així com la restauració i les activitats
recreatives i d’espectacles.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins d’aquest ús general les següents
activitats:
a) Comercial
b) Allotjament turístic:
- Establiments hotelers (hotels, hostals, o pensions)
- Apartaments turístics
- Càmpings
- Turisme rural (cases de pagès o agroturisme, allotjament rural)
c) Restauració
d) Recreatiu i d’espectacles
e) Oficines i serveis
3. ÚS INDUSTRIAL, LOGÍSTIC I TECNOLÒGIC: Comprèn el conjunt d'activitats
dedicades a la transformació de les matèries primeres, normalment mitjançant
maquinària, per tal d'obtenir béns manufacturats.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins d’aquest ús general les següents
activitats:
a) Industrial
b) Tallers de reparació de vehicles
c) Logístic i Tecnològic (centres productius, d’investigació)
d) Magatzem
4. ÚS AGRARI I DE RECURSOS NATURALS: Comprèn les activitats que són pròpies
del medi rural destinades a l’explotació i aprofitament sostenible dels recursos
naturals, agrícoles, silvícoles, etc., incloses les petites activitats de caràcter familiar
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i artesà d’elaboració de productes derivats de la pròpia explotació agrícola o
ramadera.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins d’aquest ús general les següents
activitats:
a)
b)
c)
d)

Agrícola
Ramader
Forestal
Extractiu

5. ÚS DOTACIONS: Inclou aquells usos o activitats al servei directe dels ciutadans
per a la seva educació, assistència sanitària, enriquiment cultural, pràctica de
l’esport, i tots aquells que impliquin una millora de la seva qualitat de vida.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins d’aquest ús general les següents
activitats:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sanitari i assistencial
Educatiu
Esportiu
Sociocultural
Religiós
Administratiu i prevenció
Proveïment i abastament
Cementiri

6. ÚS DE SERVEIS TÈCNICS: Comprèn aquelles infraestructures de serveis tècnics i
mediambientals, i serveis relacionats amb el transport rodat.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins d’aquest ús general les següents
activitats:
a) Serveis urbans
b) Serveis tècnics i ambientals: abastament i depuració d’aigua, residus,
electricitat, gas, etc
7. ÚS DE MOBILITAT: Comprèn aquelles infraestructures de transport terrestre (viari,
ferroviaris,…) que conformen la xarxa de comunicacions del territori.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins d’aquest ús general les següents
activitats:
a) Serveis viaris
b) Aparcaments
c) Estacions de servei
8. ÚS LLEURE I AMBIENTAL: Comprèn aquells espais no edificats protegits o aquells
altres destinats a activitats d’esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans, comprèn el
conjunt d’activitats destinades a l'esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans, així com
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les del gaudi del paisatge a desenvolupar en els espais oberts amb funcionalitat
múltiple, ambiental, de lleure, pedagògica, entre d’altres.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins d’aquest ús general les següents
activitats:
a) Lleure
b) Ecològic – paisatgístic
Article 117.
Classificació del usos segons la seva funció urbanística: usos específics
1. Els usos específics són els que el POUM estableix detalladament per a les zones i
sistemes en les diferents categories de sòl.
2. Als efectes de regular la seva implantació, el Pla defineix i determina els usos
específics següents:
-

Habitatge
Habitatge rural
Habitatge dotacional
Residència col·lectiva
Comercial
Allotjament turístic
Restauració
Recreatiu i espectacles
Oficines i serveis
Industrial
Tallers de reparació de vehicles
Logístic i Tecnològic
Magatzem
Agrícola
Ramader
Forestal

-

Extractiu
Sanitari i assistencial
Educatiu
Esportiu
Sociocultural
Religiós
Administratiu i prevenció
Proveïment i abastament
Cementiri
Serveis urbans
Serveis tècnics i ambientals
Serveis viaris
Aparcament
Estació de servei
Lleure
Ecològic – paisatgístic

3. El present POUM defineix els usos específics de la forma següent:
HABITATGE
Es defineix com a tot recinte independent que està destinat a ser habitat per
persones. Les presents Normes inclouen en l’ús d’habitatge, l’habitatge unifamiliar i
l'habitatge plurifamiliar.
a) Habitatge unifamiliar: és el situat en una parcel·la independent, en edifici aïllat
(habitatge unifamiliar aïllat) o agrupat verticalment amb un altre habitatge
(habitatge unifamiliar adossat –filera- o aparellat –bifamiliar-), amb accés
exclusiu i independent.
b) Habitatge plurifamiliar: és l'edifici constituït per diferents habitatges amb accés i
elements comuns.
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HABITATGE RURAL
És aquell habitatge familiar que estigui directament i justificadament associat i
vinculat a una de les activitats d’explotació agrícola, ramadera, d’explotació de
recursos naturals, que tingui relació amb la naturalesa i destinació de la finca, de
manera que la capacitat productiva de l'explotació permeti el sosteniment de
l'economia familiar agrària, i sempre que s'ajusti als plans i Normes del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
HABITATGE DOTACIONAL
És aquell habitatge destinat a satisfer les necessitats temporals de persones amb
dificultats d’emancipació o que requereixen assistència residencial.
RESIDÈNCIA COL·LECTIVA
Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els equipaments comunitaris i els
hotelers, destinats a residència d’una pluralitat o comunitats de persones, com per
exemple: albergs de joventut, cases de colònies, residències d’estudiants,
religioses, etc
COMERCIAL
Comprèn els establiments comercials, que són els locals, construccions,
instal·lacions o espais coberts o sense cobrir en els quals es desenvolupin
activitats comercials, tant si aquestes activitats es fan e manera continuada,
periòdica o ocasional. Resten exclosos els espais situats a la via pública en què es
duguin a terme mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals,
degudament autoritzats per l’Ajuntament.
Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius. Els establiments de
caràcter col·lectiu estan integrats per un conjunt d’establiments situats en un o en
diversos edificis en un mateix espai comercial, en els quals es duen a terme
diferents activitats comercials. Establiments col·lectius són els centres comercials,
les galeries comercials, els mercats municipals, els recintes comercials.
Els establiments comercials es classifiquen en funció de la superfície de venda i
d’altres aspectes, en:
a) Petits establiments comercials (PEC): establiment individual o col·lectiu amb
una superfície de venda inferior a 800 m2.
b) Mitjans establiments comercials (MEC): establiment individual o col·lectiu amb
una superfície de venda igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.300 m2.
c) Grans establiments comercials (GEC): establiment individual o col·lectiu amb
una superfície de venda igual o superior a 1.300 m2 i inferior a 2.500 m2.
d) Grans establiments comercials territorials (GECT): establiment individual o
col·lectiu amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m2.
e) Establiments comercials singulars (ECS): establiments de venda a l’engròs,
establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants,
d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la
construcció i articles de sanejament, i els centres de jardineria i vivers.
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Les diverses tipologies d’establiments comercials es fixen d’acord amb la
legislació sectorial d’equipaments comercials, en concret el Decret 1/2009,
d’ordenació dels equipaments comercials. L’article 9 del Decret 1/2009,
esmentat, regula les implantacions d’establiments comercials subjectes a
llicència comercial:
- Els petits establiments comercial (PEC) no singulars es podran implantar en
sòl urbà, urbanitzable i on l’ús residencial sigui el dominant, dintre dels
àmbits permesos per aquest POUM, sempre que no configurin un gran
establiment comercial (GEC) col·lectiu o un gran establiment comercial
territorial (GECT).
- Els petits establiments comercials (PEC) no singulars dedicats a la venda
directa de productes agrorurals del lloc on s’ubiquin es poden implantar en el
sòl no urbanitzable en els àmbits i les condicions permeses per aquest
POUM.
- Pel que fa als mitjans establiments (MEC), als grans establiments (GEC) i
als grans estaliments comercials territorials (GECT), tenint en compte que el
nombre d’habitants d’Amer no és superior a 5.000 i no és capital de
comarca, no es podran implantar dintre de la trama urbana consolidada
(TUC).
- Els establiments comercials singulars (ECS) es poden implantar en tots els
àmbits on el planejament urbanístic vigent ho prevegi, d’acord amb les
determinacions de l’article 6 i 9 del Decret 1/2009 esmentat.
ALLOTJAMENT TURÍSTIC
Comprèn aquells establiments que de manera habitual i amb caràcter professional,
ofereixen als usuaris turístics, mitjançant preu, allotjament temporal que no
constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada, d’acord amb les
condicions i característiques que siguin establertes per la legislació sectorial.
Les diferents modalitats són:
a) Establiment hoteler
Comprèn aquells establiments que presten servei d’allotjament temporal en
unitats d’allotjament als usuaris turístics, com a establiment únic o com a
unitat empresarial d’explotació amb els serveis turístics corresponents. Es
classifiquen en funció de llurs característiques bàsiques en dos grups:
- grups d’hotels, que a la vegada es classifica en dues modalitats, hotels i
hotels apartaments. Els hotels i hotels apartaments són establiments
hotelers que presten el servei d’allotjament en unitats d’allotjament i que,
tant si disposen de serveis complementaris com si no en disposen,
resten oberts les vint-i-quatre hores del dia.
- grup d’hostals i pensions. Els hostals i les pensions són establiments
hotelers que presten el servei d’allotjament temporal en habitacions que,
per la dimensió, l’estructura o les característiques de l’establiment, o per
la tipologia dels serveis no assoleixen els nivells exigits als hotels i als
hotels apartament.
b) Apartaments turístics
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Comprèn aquells establiments que presten servei d’allotjament temporal en
edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o
estudis, com a establiments únics o coma a unitats empresarials
d’explotació, amb els serveis turístics corresponents.
c) Càmpings
Comprèn aquells establiments que presten servei d’allotjament temporal en
espais d’ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència
agrupada de persones a l’aire lliure, mitjançant tendes de campanya,
caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant bungalous,
segons les modalitats que siguin establertes per la legislació sectorial.
d) Establiment de turisme rural
Comprèn aquells establiments que presten servei d’allotjament temporal en
habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer,
segons les modalitats establertes per la legislació sectorial.
e) Qualsevol altra que s’estableixi per la legislació sectorial, com l’habitatge
d’ús turístic, que són aquells habitatges que són cedits pel seu propietari,
directa o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de
prestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions
d’immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per la
legislació sectorial.
RESTAURACIÓ
Comprèn els locals i establiments on l’activitat que es desenvolupa permet elaborar
i transformar productes alimentaris per ser consumits en el mateix local, així com la
venda de begudes. El sector de la restauració inclou restaurants, cafès, bars,
cafeteries, frankfurts, xocolateries, gelateries, orxateries, granges i similars.
En el supòsit que aquests locals vagin associats a discoteques, bars musicals,
pubs, wiskeries o similars estaran adscrits a l’ús recreatiu.
Poden ser dels següents tipus:
a)
b)
c)
d)

Restauració tipus I: bars
Restauració tipus II: bar-restaurant
Restauració tipus III: restaurants
Restauració tipus IV: saló de banquets

RECREATIU I ESPECTACLES
Comprèn els serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de
l’espectacle, no compreses en cap altra qualificació, que poden generar molèsties
tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment.
Aquest ús comprèn els serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de
l’oci i de l’espectacle. Es consideren com a activitats recreatives aquelles en què
una empresa ofereix al públic, en els seus establiments o instal·lacions, la
utilització dels seus serveis, jocs màquines o aparells, o la participació en els actes
organitzats amb la finalitat d’esbargiment o de diversió.
Dintre aquests usos s’hi contempla:
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a) Recreatiu tipus I: Bingos, cafè teatre i cafè concert, i altres activitats
recreatives semblants.
b) Recreatiu tipus II: Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de
festes, i altres activitats recreatives similars.
Com a espectacles es consideren les representacions, les actuacions, les
exhibicions, les projeccions, les competicions o les activitats d’altre tipus adreçades
a l’entreteniment o lleure, realitzades davant de públic, ofertes per una empresa i
dutes a terme per artistes, esportives o executants, que intervenen per compte de
l’empresa.
OFICINES I SERVEIS
Aquest ús comprèn totes aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics,
financers, d’assegurances, empresarials o similars, efectuats en oficines obertes al
públic o en despatxos particulars.
Comprèn les institucions financeres o les bancàries i les companyies
d’assegurances, les gestories administratives, els serveis als particulars i a les
empreses, les oficines vinculades al comerç i a la indústria, i els despatxos
professionals o similars. Comprèn també els serveis culturals i associatius
INDUSTRIAL
Comprèn les activitats manufacturades, les d'obtenció, reparació, manteniment,
transformació o reutilització de productes industrials, les d’envasat i embalatge així
com les d’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes,
qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics utilitzats, així
com els tallers de reparació que, per la seva condició, necessiten instal·lacions
adequades, i tots aquells que, per a les seves especials característiques puguin
ocasionar perill, molèstia o incomoditat a les persones o veïns.
Els establiments i instal·lacions industrials s’ajustaran a la Llei 9/2014, de 31 de
juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes,
així com la normativa que la desenvolupi.
Dintre la regulació general de l'ús industrial, el POUM estableix la següent
diferenciació:
a) Activitats tradicionals i artesania
Es consideren activitats tradicionals les que s’han desenvolupat des de fa
anys al municipi i són característiques d’aquest territori. Pel que fa a les
activitats considerades pròpies de l’artesania s’entén l’activitat de
producció, transformació o reparació de bens artístics i de consum, i també
la de prestació de serveis, realitzada mitjançant processos en els quals la
intervenció personal i el coneixement tècnic constitueixen factors
predominants, i que donen com a resultat l’obtenció d’un producte final
individualitzat, que no es susceptible d’una producció industrial totalment
mecanitzada o en grans sèries.
No es considera artesania aquella activitat en què no s’utilitzen tots els
processos propis d’algun dels oficis inclosos en el recull de l’annex 1
(Repertori d’oficis artesans) de l’Ordre de desplegament del Decret
252/2000 del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, de 24 de juliol,
sobre l’activitat artesanal a Catalunya.
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b) Indústria- taller
Comprèn aquells tallers i establiments, de caràcter individual o familiar, no
molestos ni perillosos per l'habitatge i l’entorn, destinats a activitats de
reparació, transformació i manteniment de productes a petita escala, que
compleixen tots els paràmetres perquè les activitats que en ells s’hi
desenvolupin siguin compatibles amb l’ús d’habitatge.
Aquests establiments tindran, a més, les següents limitacions:
Superfície útil màxima: 70 m2
Càrrega de foc: inferior a 100 Mcal/m2
Horari de treball: diürn
c) Indústria tipus I
Comprèn aquelles indústries compatibles amb l'ús residencial i que no
produeixen efectes molestos ni siguin perilloses respecte l'habitatge i
l’entorn, amb horari de treball únicament diürn.
S'inclou en aquesta categoria les petites indústries.
d) Indústria tipus II
Comprèn aquelles indústries condicionades a l'ús dominant de l'entorn, que
poden produir efectes molestos sobre altres usos i que, fins i tot amb
l’adopció de mesures correctores, no es poden admetre al costat de
l’habitatge, excepte en sectors especialment reglamentats.
Comprèn, en general, la petita i mitjana indústria, excepte aquelles que per
les seves característiques no poden ser admeses en proximitat a d’altres
indústries.
Els tallers de reparació de vehicles del ram de planxa i pintura, s’inclouen
en aquest grup.
e) Indústria tipus III
Comprèn aquelles indústries que per les seves característiques s’hagin
d’instal·lar en zones industrials sense contigüitat amb altres activitats
alienes a elles.
L'ús industrial ve regulat a través d'unes categories (Secció Segona
d’aquest Capítol) que el classifiquen tenint en compte les incomoditats, les
possibles afectacions al medi ambient, la seguretat i la salut de les
persones i per l'entorn on són situades.
Els magatzems vinculats a indústries situats al nucli urbà hauran de
preveure l'espai necessari per permetre la correcta accessibilitat dels
vehicles de transport i per possibilitar les maniobres de càrrega i
descàrrega sense interferir el trànsit.
TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES
Comprèn aquells usos destinats al manteniment de vehicles en el ram mecànic i
electricitat com activitat mixta d’indústria i servei, que són compatibles amb l’ús
residencial.
No inclouen els tallers de planxisteria o pintura que tindran la consideració
d’indústria de tipus II.
LOGÍSTIC I TECNOLÒGIC
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Comprèn les activitats destinades als serveis tecnològics i de telecomunicacions i a
les funcions de transport i distribució de mercaderies i de productes en general,
vinculats a les funcions de fragmentació de la càrrega i de distribució de la ciutat.
S'inclouen en l’ús logístic els serveis tecnològics, serveis a la producció, serveis
informàtics, serveis de comunicació, recerca i desenvolupament, serveis a les
activitats comercials, serveis de transport i distribució de mercaderies
(transportistes i dependències de les empreses de transport destinades a la
recepció de paquets desagregades).
MAGATZEM
Comprèn les activitats destinades a la conservació, dipòsit i guarda de productes,
on no es produeix cap manipulació, tria, agrupament o subdivisió dels mateixos,
amb exclusiu subministrament a detallistes, majoristes, instal·ladors, fabricants o
distribuïdors i sense servei de venda directa.
Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial o
comercial contigua, es considerarà tot el conjunt com integrat a l'activitat principal.
Els magatzems situats al nucli urbà hauran de preveure l'espai necessari per
permetre la correcta accessibilitat dels vehicles de transport i per possibilitar les
maniobres de càrrega i descàrrega sense interferir el trànsit.
AGRÍCOLA
Comprèn les activitats relacionades amb el conreu de la terra i les petites activitats
de caràcter familiar i artesà d’elaboració de productes derivats de l’explotació
agrícola.
RAMADER
Comprèn les activitats ramaderes relacionades amb la cria, engreix, guàrdia i
custòdia de bestiar, així com les petites activitats de caràcter familiar i artesanal
d’elaboració de productes derivats de l’explotació ramadera.
FORESTAL
Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, restauració, repoblació i
explotació dels boscos.
EXTRACTIU
Fa referència a l'extracció de terres i àrids, minerals i a l'explotació de pedreres.
SANITARI I ASSISTENCIAL
L’ús sanitari comprèn els serveis destinats al tractament o allotjament de malalts:
hospitals, els sanatoris, les clíniques, els dispensaris, els consultoris i similars.
Inclou també les clíniques veterinàries i establiment similars.
L’ús assistencial comprèn els serveis destinats a l’assistència i cobertura de les
necessitats de la població i que, en general, no estan incloses en altres usos:
inclou els allotjaments comunitaris com residències, asils, llars de vells, etc. així ,
com altres establiments que prestin una funció social a la comunitat com poden ser
casals, centres d’orientació i diagnòstic, centres ocupacionals i/o d’atenció
especialitzada per a disminuïts, centres de dia per a gent gran, centres de
reinserció social, etc.
EDUCATIU

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
81

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Normativa

Comprèn les activitats destinades a l’ensenyament en totes les modalitats ( escoles
bressol, idiomes, informàtica, arts plàstiques, conducció o similars ) i nivells oficials
(preescolar, nivells primaris o secundaris, batxillerat i universitari ) que s’imparteixin
en acadèmies i escoles públiques o privades o en centres docents homologats.
ESPORTIU
Comprèn les activitats relacionades amb la pràctica, l’aprenentatge i el
desenvolupament d’activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, com poden
ésser camps de futbol, poliesportius, gimnàs i escoles de dansa, squash, piscines i
similars.
SOCIOCULTURAL
Comprèn els serveis relacionats amb activitats de tipus cultural desenvolupades en
sales d’art, museus, biblioteques, sales de conferències, espais d’exposicions,
arxius, centres culturals, teatres, cinemes, ludoteques, i similars.
També comprèn aquelles activitats de tipus social i de promoció que es
desenvolupen en centres d’associacions cíviques, polítiques o similars i que no
portin assignat cap ús complementari de tipus recreatiu, educatiu i esportiu.
RELIGIÓS
Comprèn els centres o edificis destinats a les activitats dels diferents cultes
religiosos que no formen part del sistema d’equipaments i dotacions comunitàries.
Inclou els centres religiosos que es desenvolupen normalment com un servei o
activitat econòmica dins d’una zona en compatibilitat amb altres usos de caràcter
lucratiu i que es regiran per la Llei 16/2009 de centres de culte i pel Decret 94/2010
que desenvolupa aquesta llei o normativa que els substitueixi.
Dintre la regulació general de l'ús religiós, el POUM estableix la següent
diferenciació:
a) Ús religiós tipus I
Compren aquells usos religiosos que es desenvolupen en locals amb una
superfície útil total inferior o igual a 120 metres quadrats i no superen les
seixanta persones d'aforament.
Aquests locals hauran de disposar un accés des de l’exterior independent
de la resta d’usos de l’edifici on s’instal·lin.
b) Ús religiós tipus II
Comprèn aquells usos religiosos que es desenvolupen en un local amb una
superfície útil total superior a 120 metres quadrats i superen les seixanta
persones d'aforament.
A efectes d’aplicació de la present normativa, són centres de culte aquells
als que es refereix la llei 16/2009 i el seu reglament de desenvolupament i
que es troben inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei Orgànica 7/1980, del
5 de juliol, de llibertat religiosa i que a més compleixen els següents
requisits:
-

Que siguin de concurrència pública
Que siguin reconeguts, declarats o certificats per la pròpia església,
confessió o comunitat religiosa
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-

Que es destinin principalment i de manera permanent a l’exercici
col·lectiu d’activitats de culte

No es consideren centres religiosos els llocs de culte ubicats en:
Centres hospitalaris
Centres assistencials
Centres educatius
Cementiris
Tanatoris
Centres penitenciaris
Altres espais destinats a altres activitats principals
ADMINISTRATIU I PREVENCIÓ
Comprèn els centres o edificis destinats a l’Administració pública.
PROVEÏMENT I ABASTAMENT
Comprèn els mercats i altres centres de proveïment d’aliments.
CEMENTIRI
Comprèn l’ús de cementiri, així com les construccions i instal·lacions destinades a
la incineració de restes.
SERVEIS URBANS
Comprèn els locals i instal·lacions destinades a la prestació de serveis públics de
qualsevol tipus (bombers, policia, correus, protecció civil, neteja, etc. ). Els serveis
funeraris s’inclouen en aquest ús, sempre que compleixin les condicions
específiques establertes a la legislació sectorial vigent.
SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS
Comprenen les instal·lacions i els espais reservats pels serveis tècnics
d’electricitat, abastament d’aigua, gas telefonia, sanejament i similars, les
instal·lacions i els espais vinculats a l’estalvi energètic.
Inclou també les estacions depuradores d’aigües residuals, les instal·lacions de
compostatge, reutilització i reciclatge de residus sòlids urbans i tots aquells serveis
i activitats destinades al foment de l’educació mediambiental.
SERVEI VIARI
Comprèn aquelles instal·lacions i activitats pròpies de la xarxa viària, que han de
permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors del territori i assegurar un
nivell de mobilitat adequat.
S'inclouen també aquells serveis públics vinculats al viari i de suport al transport
rodat com poden ser els serveis ITV, les bàscules, l’aparcament en superfície, les
estacions de camions i transport públic rodat, etc.
APARCAMENT
És el destinat a l’estacionament i guàrdia de vehicles automòbils en un edifici o
instal·lació, ja sigui en el subsòl, en planta baixa o en plantes pis. Inclou les
instal·lacions destinades totalment a edifici d’aparcament. Comprèn els
aparcaments privats, col·lectius i públics.
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Perquè s’admeti la destinació exclusiva d’un edifici a l’ús d’aparcament, cal que, en
la regulació de la zona corresponent s’especifiqui la seva possible exclusivitat. Pel
contrari, quan l’ús d’aparcament només sigui compatible, s’entendrà que aquest
serà complementari a d’altres usos.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix una regulació específica per
aquest tipus d’ús en la Secció Quarta d'aquest mateix Capítol.
ESTACIÓ DE SERVEI
Comprèn les instal·lacions destinades a la venda al públic de gasolines, gasoils i
lubricants, que distribueixin tres o més productes diferents de gasolines i gasoils
d’automoció, hauran de disposar dels aparells necessaris per al subministrament
d’aigua i aire, ubicats dintre del recinte de la instal·lació. Les instal·lacions que
distribueixin menys de tres productes diferents de gasolines i gasoils d’automoció
es consideraran unitats de subministrament.
L’estació de serveis admet com a usos complementaris els d’oficines i serveis
(relacionats amb la instal·lació), comerç, restauració, i tallers de reparació
d’automòbils i magatzem (relacionats amb la pròpia instal·lació).
En aplicació de la DA 8a del Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels establiments
comercials, les a estacions de servei situades fora de la trama urbana consolidada
(TUC) poden incorporar un petit establiment comercial amb una superfície de
venda fins a 200 metres quadrats, com a servei complementari, amb la
comunicació corresponent a la direcció general competent en matèria de comerç.
LLEURE
Comprèn les activitats d’esbarjo, esplai o repòs que es donen en espais no
edificats destinats específicament a aquests usos.
ECOLÒGIC – PAISATGÍSTIC
Comprèn aquelles activitats dirigides a la preservació d'espais no edificats, a la
defensa i potenciació de la diversitat biològica i conservació del patrimoni natural
del municipi, o de determinats hàbitats naturals d’interès, la protecció de conques
hidrogràfiques i a la intervenció i gestió del paisatge.
Article 118.
Classificació d’usos segons el domini
1. D'acord amb aquest criteri es diferencien usos públics, privats i col·lectius.
2. Usos públics són els referits als serveis prestats per l'Administració o per gestió
dels particulars sobre els béns de domini públic. També inclouen els realitzats per
l'Administració en béns de propietat particular mitjançant arrendament o qualsevol
altre tipus d'ocupació.
3. Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada i que
no estan compresos a l'apartat que segueix.
4. Usos col·lectius són els privats destinats al públic: es caracteritzen per pertànyer a
una associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l'abonament
d'una quota o d'un preu o alguna altra contraprestació.
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Article 119.
Classificació d’usos segons la permissibilitat
1. D'acord amb el grau de permissibilitat dels usos el POUM estableix la següent
classificació:
a) Usos dominants: S’entén per ús dominant aquell ús general o específic que
caracteritza una zona, subzona o sistema, que el POUM estableix com a
majoritari respecte els altres usos específics que puguin establir-se.
b) Usos compatibles: S’entén per ús compatible aquell ús que s’admet en una
zona, subzona o sistema per no ésser contradictori amb l’ús dominant. Són els
que poden ser simultanis o coexistir.
c) Usos incompatibles: S’entén per ús incompatible aquell ús que es prohibeix
explícitament emplaçar en una zona, subzona o sistema per ésser contradictori
amb l’ús dominant.
d) Usos complementaris: S’entén per ús complementari aquell que sense entrar
amb contradicció amb els usos dominants o compatibles de la zona o sistema,
els complementa en una proporció minoritària.
2. Aquest POUM fixa, com a obligatori, l’ús complementari de l’aparcament, d’acord
amb els estàndards de places mínimes per a cada tipus d’edifici en funció del seu
ús específic.
3. En cap cas s’admetran com a usos complementaris els següents: plurifamiliar,
comerç gran, hoteler, recreatiu, indústria i estació de serveis.
Article 120.
Regulació general dels usos segons el règim jurídic del sòl
El present Pla regula els usos en els diferents tipus de sòl d’acord amb el següent:
1. En el sòl urbà consolidat, aquestes Normes regulen detalladament la localització i
característiques dels usos atenent a la diferent classificació que s’ha establert en
els articles corresponents.
2. En el sòl urbà no consolidat el planejament derivat precisarà i detallarà els usos
que el POUM defineix segons la seva funció urbanística i la seva permissibilitat.
3. En el sòl no urbanitzable el Pla regula els usos atenent a la funció urbanística i la
permissibilitat dels mateixos, d’acord amb la definició i els objectius de cada zona
en les que es divideix el sòl no urbanitzable.
Secció 2.
Els usos i les activitats ambientals
Article 121.
Definició d’activitat classificada
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1. El sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que
es desenvolupin o realitzin en el terme municipal, serà regulat d'acord la Llei
2/2009 i, en el seu cas, a través de les corresponents Ordenances Municipals.
2. A tal efecte, s'entén per activitat classificada l'exercici o explotació d'una indústria,
taller, establiment, granja, instal·lació, aparcament, magatzem o qualsevol altra
actuació pública o privada que afecti al medi ambient, la seguretat o la salut de les
persones, la flora, la fauna o els béns.
Article 122.
Regulació específica dels usos i les activitats
1. Les que s’estableixen per a cada zona (usos principals, compatibles, incompatibles
i complementaris).
2. Les que s’estableixen per a la situació relativa respecte altres usos.
Article 123.
Situacions relatives de les activitats
1. S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats
d’emplaçament físic respecte d’altres usos i/o activitats.
2. La situació relativa d’una activitat ve determinada per la ubicació que ocupa el local
principal i l’accés a l’activitat, podent ocupar la mateixa activitat les plantes
superiors i inferiors a la principal.
3. Segons aquesta ubicació s’estableixen i identifiquen les següents situacions (veure
els gràfics d’aquest article)
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Figura 11.

Activitats segons la seva ubicació

Gràfics que representen les situacions relatives de les activitats

Figura 12.

Situacions relatives de les activitats

Article 124.
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Usos específics en relació a les actuacions relatives
Sens perjudici del que s’estableix per a cada zona, cada ús específic es permetrà
només en les situacions relatives contemplades en el quadre següent:

Figura 13.

Usos específics en relació a les actuacions relatives

Article 125.
Nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn i el medi ambient
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1. Qualsevol ús o activitat compatible o admesa del planejament en una determinada
zona podrà instal·lar-s’hi atenent dos requisits previs:
a) Que el nivell d’incidències sobre d’altres usos i fonamentalment sobre l’ús
residencial, sigui el que pugui permetre la seva compatibilitat, d’acord amb les
presents Normes i, en el seu cas, d’acord amb els paràmetres que estableixi
una ordenança específica sobre regulació de la incidència de les activitats
sobre l’entorn i el medi ambient.
b) Quan els efectes a l’entorn i el medi ambient no sobrepassin els nivells que es
fixin en la corresponent ordenança reguladora.
2. La mesura del nivell d’incidència de qualsevol activitat sobre l’entorn o sobre
d’altres usos, s’estableix mitjançant els següents vectors ambientals:
-

Emissions a l’atmosfera
Sorolls i vibracions
Càrrega de foc i risc d’incendi
Residus sòlids
Aigües residuals
Superfície del local

-

Olors
Radiacions Electromagnètiques
Aparcament
Càrrega i descàrrega
Condicions dels carrers
Risc d’explosió

3. La definició d’aquests vectors, la seva possible ampliació o modificació, així com la
definició concreta dels respectius factors d’avaluació vindran determinats en la
corresponent ordenança reguladora de la incidència de les activitats sobre l’entorn i
el medi ambient.
Article 126.
Regulació supletòria i simultaneïtat d’usos
1. Qualsevol ús o activitat que comporti un determinat nivell d’incidència sobre
l’entorn i que no hagi estat regulat específicament, en els articles anteriors se li
aplicarà la regulació de l’ús que més se li assembli.
2. Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt
atenent l’ús més desfavorable quant al nivell d’incidències sobre l’entorn i el medi
ambient.

Secció 3
Càrrega i descàrrega
Article 127.
Obligació de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega
Han de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies els usos que es
relacionen a continuació:
a) Comerç de mitjana i gran superfície.
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b) Indústria de superfície superior a 400 m2.
c) Magatzem de superfície superior a 200 m2.
Article 128.
Condicions de la càrrega i descàrrega
1. La zona de càrrega i descàrrega estarà situada a l’interior del local o dins del límit
de la parcel·la i tindrà unes dimensions mínimes definides en planta per un
rectangle de 10 metres de llarg i 3 metres d’amplada, lliure de tot obstacle. En
qualsevol cas, les dimensions que es projectin hauran de permetre l’estacionament
del vehicle habitual, totalment a l’interior.
2. La zona de càrrega i descàrrega tindrà un accés exclusiu i independent del de
personal fins a la línia de façana.
3. L’amplada de l’accés serà com a mínim de 4 metres en carrers d’amplada igual o
inferior a 6 metres o de 3 metres en carrers d’ample superior a 6 metres.
4. En el cas d’accessos inferiors als indicats al paràgraf anterior, o d’activitats que, pel
tipus de primeres matèries emprades o dels productes acabats necessitin vehicles
de dimensions superiors a 2 x 6 metres, caldrà justificar expressament en el
projecte d’instal·lació la maniobrabilitat i accessibilitat dels vehicles utilitzats sense
entorpir el trànsit.

Secció 4.
Regulació específica de l’ús d’aparcament
Article 129.
Condicions generals sobre la reserva d’aparcament en les edificacions
1. En totes les edificacions de nova planta, en les reformes on s’augmenti en 3 o més
habitatges el nombre d’habitatges existents, i en les ampliacions que suposin un
increment de sostre o volum sobre el construït del 50%, s’hauran de preveure en el
projecte, com a requisit indispensable per a l’obtenció de llicència, la reserva
d’espai per a les places d’aparcament assenyalades en l’article següent. Ja sigui a
l’interior del mateix edifici, o en terrenys edificables del mateix solar o en solars
propers; en aquesta última situació, les places d’aparcament s’hauran de vincular
registralment a la llicència municipal.
2. Quan l’edifici es destini a més d’un ús dels expressats en l’article següent, el
nombre mínim de places d’aparcament serà el resultat d’aplicar els diferents
paràmetres sobre cada ús. Si els usos no estan especificats en l’article següent
s’aplicarà per analogia l’assenyalat en l’esmentat article.
Article 130.
Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries
Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal determina la necessitat de disposar d’un
nombre de places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permesos en cada
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zona. Un cop aplicats aquests coeficients, la fracció s’arrodonirà per sobre per tal
d’obtenir la corresponent reserva d’aparcament.
1. Ús d’habitatge:
Una plaça per cada habitatge inferior a 125 m2 de superfície construïda residencial
Dues places per cada habitatge superior o igual a 125 m2 de superfície construïda
residencial 0,50 places de motocicletes per cada habitatge o 1 plaça per cada 200
m2 de sostre o fracció.
2. Ús oficines i serveis (edificis públics o privats) :
Una plaça cada 50 m2 de superfície construïda, sempre que aquesta sigui superior
a 100 m2. No serà d’aplicació aquesta previsió de places d’aparcament si per
aplicació d’aquest criteri resulta inferior a cinc places (5).
3. Ús comercial, fins que no s’aprovi el reglament que desenvolupi el Decret Llei
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, la dotació
mínima d’aparcament serà:
a) Ús comercial de superfície de venda total inferior a 800 m2: una plaça per cada
50 m2 de superfície construïda, sempre que la superfície de venda sigui
superior a 250 m2.
b) Ús comercial de superfície de venda total superior a 800 m2 : vuit places per
cada 100 m2 de superfície de venda.
En el moment que s’aprovi el referit reglament la dotació d’aparcament
s’ajustarà a les seves determinacions.
4. Ús allotjament turístic. Una plaça per cada 8 habitacions. No serà d’aplicació
aquesta previsió de places d’aparcament si per aplicació d’aquest criteri resulta
inferior a cinc places (5).
5. Industrial i magatzem: Han de preveure una plaça d'aparcament per a cada 100 m2
construïts. No serà d’aplicació aquesta previsió de places d’aparcament si per
aplicació d’aquest criteri resulta inferior a cinc places (5).
6. Sanitari: Han de preveure una plaça d'aparcament per a cada 10 llits. No serà
d’aplicació aquesta previsió de places d’aparcament si per aplicació d’aquest criteri
resulta inferior a cinc places (5).
7. Recreatiu o restauració :
a) Restauració: Una plaça per cada cinc (5) localitats a partir de cent (100)
persones d’aforament.
b) Recreatives musicals: Una plaça per cada cinc (5) localitats.
c) Altres usos recreatius: Una plaça per cada dos-cents metres quadrats (200 m2)
de superfície construïda.
No serà d’aplicació aquesta previsió de places d’aparcament si per aplicació
d’aquest criteri resulta inferior a cinc places (5).
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Article 131.
Causa d’exempció de les previsions d’aparcament
Queden exempts de la dotació d’aparcaments:
1. Els edificis inclosos en el Precatàleg de béns protegits d’aquest POUM, i els
qualificats com a Zona de nucli antic (clau R1) i Zona urbà tradicional (clau R2).
2. Quan el nombre màxim de places d’aparcament possibles per planta soterrani sigui
inferior a deu places, sols serà obligatòria la construcció de la primera planta
soterrani. Per a tots els casos, el límit de plantes soterrani no sobrepassarà el de
dos nivells o l’equivalent a sis metres. En qualsevol cas, si amb els dos soterranis
no s’arriba a assolir el nombre de places obligatori, s’eximirà la resta de places
obligatòries que no es puguin assolir amb els dos soterranis.
3. De manera excepcional, quan per raons tècniques demostrades (aqüífers,
afectació pel pas d’infraestructures, mètodes d’excavació extraordinaris,
apuntalaments de terres exagerats, etc.) no es pogués complir amb el nombre de
places exigides, es podrà exonerar parcialment del compliment de les places
exigibles.
4. Habitatges socials de lloguer amb qualificació provisional atorgada pel departament
competent de la Generalitat de Catalunya.
5. En cas de construcció de nous aparcaments públics de caràcter col·lectiu es pot
establir, mitjançant una ordenança municipal, la seva zona d’influència. Dins
d’aquesta zona d’influència es podrà substituir l’obligació de realitzar la reserva de
places d’aparcament per l’adquisició d’una concessió pel mateix nombre de places
a l’aparcament públic de caràcter col·lectiu.
Article 132.
Dimensió i ordenació de les places d’aparcament
1. S’entén per plaça d’aparcament un espai mínim de 2,40x4,80m. L’espai mínim per
les places situades als extrems serà de 2,70x4,80m, i per les tancades o contigües
a una plaça tancada serà de 2,70x4,80m. S’admetrà com a màxim un 10% del total
de les places situades en un local que tinguin una dimensió mínima de 2,25x4,50m.
2. No es podrà procedir al tancament individual dels aparcaments si no es disposen
mides mínimes de 2,70x4,80m. Per sol·licitar el tancament d’una plaça
d’aparcament caldrà aportar el projecte global de tota la planta d’aparcaments on
s’incloguin les divisòries per tal de garantir la ventilació i evacuació.
3. Les vies d’accés i maniobra dels aparcaments tindran una mida mínima de 5,5
metres d’amplada en el cas d’aparcaments transversals. En cas d’aparcaments
amb vial d’accés de direcció única i places que formin angle mínim de 45º amb la
directriu de dit vial l’amplada es podrà reduir fins a 4,00 mts.
L’amplada es podrà reduir fins 3,50 metres si la disposició de les places
d’aparcament és en fila india, a una o dos bandes, i el vial d’accés de sentit únic.
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4. Es preveurà una ràtio mínima de 25 m2 de superfície útil per cada unitat
d’aparcament descomptant les superfícies destinades a serveis o instal·lacions, i
incloent els accessos i la pròpia plaça d’aparcament
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Títol 4rt
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
Capítol Únic
CONCEPTES I ESTRUCTURA DEL RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 133.
Instruments bàsics del règim urbanístic del sòl
El règim urbanístic del sòl, d’acord amb l’art. 24 de la LUC, es determina en aquest
POUM a partir de 3 instruments bàsics:
La classificació del sòl en tot el terme municipal, amb tres classes de sòl bàsiques, sòl
urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.
La qualificació del sòl, segons l’ordenació urbanística del sòl en sistemes i zones:
Els sistemes, com a conjunt d’elements d’interès general per al desenvolupament urbà
i el funcionament del territori en tota classe de sòl.
Les zones, per a la determinació de l’aprofitament privat de les parcel·les en sòl urbà i
en les resultants del planejament derivat, i en el sòl no urbanitzable segons el tipus i
nivell de protecció, als efectes de l’ús i gaudi de caràcter privatiu de les finques.
A cada àmbit de qualificació de sòl se li assignen paràmetres urbanístics relacionats
amb la parcel·la, l’edificació i els usos, segons la naturalesa de cada zona o sistema.
La inclusió del sòl en un sector de planejament derivat o en un polígon d’actuació
urbanística, àmbits de desenvolupament i de gestió integrada del POUM, d’acord amb
els paràmetres corresponents de cessió de sòl públic i d’intensitats d’edificació segons
usos definits. Les parcel·les incloses en un mateix sector o polígon, mentre que no es
desenvolupin i s’executin, tenen el mateix règim urbanístic del sòl.
Article 134.
Classificació del sòl
Aquest POUM classifica el sòl del terme municipal, pel que fa a l’estructura bàsica de la
regulació del seu règim urbanístic, en tres classes de sòl bàsiques segons els
conceptes de delimitació següents:
Sòl urbà: delimitació sobre la base del concepte de sòl urbanitzat i consolidat per a
l’edificació d’acord amb l’article 26 de la LUC, inclosos els àmbits de millora i
remodelació urbanes, pendents d’un procediment de planejament derivat, de gestió, o
només d’urbanització, per assolir la condició de solar segons l’article 29 de la LUC.
Aquest POUM regula aquesta classe de sòl en el Títol 5è d’aquestes normes.
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Sòl urbanitzable: delimitació d’àmbits d’acord amb el desenvolupament urbanístic
sostenible definit en l’article 3 de la LUC, per a garantir el futur creixement de la
població i de l’activitat econòmica segons l’article 33 de la LUC, i que s’haurà de
desenvolupar mitjançant els plans parcials corresponents.
Aquest POUM regula aquesta classe de sòl en el títol VI d’aquestes normes.
Sòl no urbanitzable: delimitació sobre la base del concepte global d’espais oberts que
es protegeixen del procés d’urbanització d’acord amb els criteris de sostenibilitat
definits en l’article 3 i el que determina l’article 32 de la LUC.
Aquest POUM regula aquesta classe de sòl en el Títol 7è d’aquestes normes.
En el sòl urbà, el POUM estableix dues categories que comporten un règim urbanístic
del sòl diferents:
Sòl urbà consolidat. Tenen aquesta condició, d’acord amb l’article 31.1 del RLU, el
conjunt del teixit urbà amb solars urbanitzats i edificats, i parcel·les amb ordenació
urbanística detallada per aquest POUM, pendents només d’urbanització per assolir la
condició de solar segons l’article 29 de la LUC.
Els sòls inclosos en polígons d’actuació urbanística delimitats amb l’únic objecte de
millorar o completar la urbanització d’acord amb el que determina l’article 30.b de la
LUC, són també sòl urbà consolidat. Així mateix, tenen aquesta consideració els sòls
inclosos en plans de millora urbana, l’objecte dels quals és la regulació de la
composició volumètrica i de façanes, segons l’article 70.1.b de la LUC.
Sòl urbà no consolidat. Tenen aquesta condició, d’acord amb l’article 31.2 del RLU, el
sòl urbà inclòs en àmbits sotmesos a una gestió urbanística integrada per actuacions
de transformació o reordenació, o una gestió puntual per a cessions o adquisicions de
sòl públic, i l’execució de la corresponent urbanització. Amb aquesta finalitat té la
consideració de sòl urbà no consolidat:
El sòl inclòs dins l’àmbit d’un sector sotmès a un pla de millora urbana pendent
d’ordenació urbanística detallada amb cessions de sòl públic.
El sòl inclòs dins l’àmbit d’un polígon d’actuació urbanística, amb ordenació urbanística
detallada, que contingui cessions de sòl públic.
Aquelles parcel·les o conjunt de parcel·les afectades parcialment per un vial, no
incloses en un àmbit de gestió de forma expressa, però que han de cedir gratuïtament
el sòl afectat de vial, prèviament a la llicència urbanística d’edificació.
En el sòl urbanitzable, el POUM defineix sectors o àmbits de creixement, pendents de
planejament derivat i ordenació urbanística detallada, diferenciant dues categories:
Sòl urbanitzable delimitat. Són àmbits amb sectors delimitats que poden ser
discontinus, dels quals el seu règim urbanístic del sòl, mentre no es desenvolupi el
sector mitjançant els plans parcials urbanístics corresponents, és regulat per l’índex de
l’edificabilitat brut, la densitat o intensitats dels usos principals i compatibles, i els
estàndards de les reserves mínimes per als sistemes, d’acord amb l’article 68.4 del
RLU.

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
95

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Normativa

Sòl urbanitzable no delimitat. Són àmbits pendents de delimitació precisa del sector, i
pendents de justificar, que són necessaris per un creixement sostenible en relació amb
els aspectes ambientals, econòmics i socials, i en relació amb la disponibilitat de
recursos hídrics i energètics. D’acord amb l’article 52.2 de la LUC el règim d’ús del sòl
urbanitzable no delimitat, mentre no es delimiti el sector, s’ajusta al règim d’utilització
establert per al sòl no urbanitzable.
Per tal d’elaborar el pla parcial de delimitació, el POUM determina per aquests àmbits
els paràmetres d’edificació i d’intensitat màxima dels usos urbanístics admesos, els
percentatges mínims de sistemes, i els criteris per concretar la connexió amb les
infraestructures existents, d’acord amb l’article 58.8 de la LUC.
En el sòl no urbanitzable, el règim urbanístic del sòl es diferencia per ser un sòl protegit
i exclòs del procés d’urbanització, pel seus valors naturals, agraris, paisatgístics,
forestals o d’un altre tipus, i com a espai obert per garantir la utilització racional del
territori segons un model de desenvolupament urbanístic sostenible, així com per la
concurrència d’altres criteris establerts pel planejament territorial o urbanístic, d’acord
amb l’article 32 de la LUC.
El sòl no urbanitzable es qualifica d’acord amb l’article 58.9.a de la LUC, en sistemes i
zones segons la naturalesa del sòl, depenent de la seva funció i usos en aquest territori
obert, la seva morfologia natural, i els diversos graus de protecció ambiental,
patrimonial, paisatgística o d’altre tipus.
El planejament territorial parcial estableix tres tipus bàsics d’espais oberts, que es
superposen a la qualificació urbanística establint normes i condicions coincidents o
addicionals a cada sistema o zona segons es trobi en un o altre tipus.
Els tipus d’espais oberts establerts pel planejament territorial, la qualificació del sòl
establerta per aquest POUM, i la regulació precisa de la LUC referent al sòl no
urbanitzable, en especial el Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals, són els
instruments que determinen el règim urbanístic d’aquesta classe de sòl, i regulen els
usos, les construccions, les instal·lacions, i qualsevol alteració o intervenció en el
terreny i elements naturals d’aquests espais oberts.
La delimitació de cada classe i categoria de sòl, és definida en els plànols d’ordenació
núm. “o.1 i o.2”. Les parcel·les afectades pel sistema viari que no estan incloses en un
polígon d’actuació són àmbits de la categoria de sòl urbà no consolidat, però no són
identificats específicament com a tals en els plànols de la classificació del sòl ni en els
plànols d’ordenació.
La regulació urbanística específica de cada classe de sòl és detallada en els títols 5è,
6è i 7è d’aquestes normes i en els plànols d’ordenació segons les qualificacions, els
paràmetres i les proteccions sobre el sòl.
Article 135.
Qualificació del sòl
La qualificació del sòl és l’instrument bàsic que concreta el règim urbanístic del sòl en
sòl urbà i en sòl no urbanitzable del POUM, i en el planejament derivat posterior dels
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àmbits que el POUM determina, pendents de desenvolupar i de qualificar, per tal de
regular en cada cas els paràmetres urbanístics corresponents i associats a cada àmbit
de qualificació urbanística.
Amb aquesta finalitat, s’estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl:
Els sistemes urbanístics
Els sistemes urbanístics són els sòls que es qualifiquen per una funció publica en el
territori, en relació amb les infraestructures per a la mobilitat, els equipaments
comunitaris, les infraestructures dels serveis tècnics, els espais lliures i els àmbits
d’habitatge dotacional públic, amb independència de la classe de sòl en què es trobin.
La qualificació del sòl de sistema, si encara no és públic, legitima a l’Administració
pública competent per adquirir-lo mitjançant els instruments de gestió urbanística
corresponents. La qualificació de sistema urbanístic en el sòl classificat com a no
urbanitzable i els sistemes que no hagin de ser necessàriament de titularitat pública, no
genera el dret a expropiació per ministeri de llei conforme al que estableix l’article 114
del TRLU.
Aquest POUM regula els sistemes urbanístics amb detall en el Títol 4rt d’aquestes
normes.
Les zones
Les zones són els sòls amb ús i aprofitament privats d’acord amb el següent:
En l’ordenació detallada del sòl urbà definida per aquest POUM i en el planejament
derivat es qualifica el sòl en zones diferenciant els diferents teixits urbans, i vinculant a
cada qualificació els paràmetres urbanístics de parcel·lació, edificació i usos, d’acord
amb els articles 68.2.a i 80.a del RLU.
En sòl no urbanitzable es diferencien zones o àmbits segons la morfologia, naturalesa i
ús del sòl, i el seu nivell de protecció, d’acord amb l’article 68.8.a del RLU.
Es poden establir subzones per a cada zona, amb les seves especificitats concretes, si
s’escau, depenent dels diversos paràmetres urbanístics, el tipus d’edificació i el tipus
de regulació volumètrica que s’estableixi, d’acord amb el que es determina en el capítol
I del Títol 9è de les disposicions generals dels paràmetres urbanístics.
La regulació de les zones en sòl urbà és detallada en el Títol 5è, i la regulació de les
zones o àmbits en els espais oberts del sòl no urbanitzable en el Títol 7è.
La regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà
també serà aplicable pel planejament derivat que es desenvolupi, amb les
corresponents subzones, siguin les definides en aquestes normes o altres més
específiques.
La codificació i nomenclatura de la qualificació urbanística del sòl d’aquest POUM
s’emmarca en l’estructura bàsica de la codificació urbanística del Mapa urbanístic de
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Catalunya (MUC) elaborat per la Generalitat de Catalunya, per tal d’unificar criteris en
la qualificació urbanística en tot Catalunya.
Es determinen per a aquest POUM i les seves possibles modificacions els sistemes i
les zones següents, amb la corresponent correlació amb el Mapa urbanístic de
Catalunya:
SISTEMES

CLAU

Sistema viari
Sistema d’espais lliures
Sistema d’equipaments comunitaris
Sistema de serveis tècnics
Sistema d’habitatges dotacionals
Sistema hidrogràfic
ZONES DE SÒL URBÀ

SX
SV
SE
ST
SD
SH
CLAU

Residencial
Zona Centre històric
Zona Urbà tradicional
Zona Illa tancada
Zona Illa oberta
Zona Cases agrupades
Zona Cases aïllades

R1
R2
R3
R4
R5
R6

Activitat econòmica
Zona Industrial
Zona Serveis
Zona Logística

A1
A2
A3

Altres usos o teixits
Zona Transformació
Zona Conservació
Zona Mixtes

M1
M2
M3

ZONES DE SÒL NO URBANITZABLE
Zona de Protecció preventiva
Zona de Protecció territorial
Zona de Protecció especial
Zona d’Activitat autoritzada

CLAU
N1
N2
N3
N4

La qualificació urbanística bàsica que aquest POUM defineix en sòl urbà, és aplicable
tant en l’ordenació detallada del sòl urbà com en el planejament derivat que ha
d’esdevenir sòl urbà consolidat, establint les subzones que es requereixin en cada cas
per regular les diferències en els paràmetres i condicions corresponents, en el marc
d’una mateixa zona bàsica o tipus de teixit urbà.
El règim urbanístic del sòl segons cada qualificació urbanística, pot incidir al sòl, subsòl
i vol d’una parcel·la, i depèn dels paràmetres urbanístics associats i de les condicions
d’ordenació detallades en els plànols, d’acord amb el que s’estableix en els següents
articles 136 i 137.
Article 136.
Sectors de planejament derivat i polígons d’actuació
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El règim urbanístic del sòl inclòs en sectors de planejament derivat o polígons
d’actuació urbanística amb actuacions de transformació urbanística que delimita aquest
POUM en sòl urbà, tenen la condició bàsica de ser sòl urbà no consolidat.
Segons el que determina l’article 68.3 i 4 del RLU, mentre que aquests àmbits no
s’executin i assoleixin la condició de sòl urbà consolidat, el règim urbanístic del sòl es
determina segons els paràmetres d’ordenació dels sectors i polígons, els usos
generals, els estàndards mínims de sistemes urbanístics, i altres condicions
d’ordenació, en relació amb el conjunt de l’àmbit delimitat, que afecta per igual a tot el
sòl o parcel·les incloses en el sector o polígon.
En els sectors de planejament derivat, siguin en sòl urbà o sòl urbanitzable, d’acord
amb el model d’ordenació i els paràmetres definits per a cada sector, aquest POUM
estableix una ordenació indicativa amb traç discontinu segons els usos principals i
tipologies bàsiques, i pot definir elements estructurants amb la delimitació precisa de
sistemes urbanístics vinculants pel planejament derivat.
El planejament derivat s’ha de projectar i elaborar amb la mateixa codificació bàsica de
la qualificació urbanística de sistemes i zones del sòl urbà, amb les subzones pròpies
que es considerin necessàries, segons el projecte urbanístic de cada sector, ja que una
vegada executat tindrà la condició de sòl urbà, d’acord amb l’article 26.b de la LUC.
En els àmbits de polígons d’actuació urbanística en sòl urbà, el POUM concreta la
qualificació urbanística i les condicions d’ordenació corresponents, essent àmbits
propis de gestió urbanística amb ordenació urbanística detallada amb sistemes i zones
o subzones. Mentre no s’aprovi el projecte de reparcel·lació corresponent, les
parcel·les incloses inicials tenen el mateix règim urbanístic del sòl. Quan s’executi el
projecte d’urbanització i les parcel·les resultants siguin solars, cada parcel·la tindrà un
règim urbanístic del sòl diferent segons cada qualificació del sòl.
Article 137.
Paràmetres urbanístics dels sectors i de la qualificació urbanística
Els paràmetres urbanístics associats als sectors o polígons, i a les diferents
qualificacions són determinants pel règim urbanístic del sòl. Es defineixen i es regulen
amb caràcter genèric en el Títol 9è d’aquestes normes urbanístiques.
En caràcter específic, els paràmetres dels sectors i polígons són definits en l’articulat o
en els annexos normatius corresponents. Pel que fa als paràmetres vinculats a les
qualificacions urbanístiques del POUM, en els títols 4rt a 7è són detallats segons es
tracti de sistemes, sòl urbà, sòl urbanitzable, sòl no urbanitzable respectivament. A
més, alguns paràmetres, depenent del tipus de regulació volumètrica, són definits en
els plànols d’ordenació, d’acord amb l’article 6 (Capítol I del Títol 3er).
Els paràmetres urbanístics d’ordenació.
Els paràmetres urbanístics d’ordenació dels sectors i de la qualificació urbanística
estan definits en el Capítol 2 del Títol 3è d’aquestes normes i s’estructuren amb els
apartats següents:
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-

Referits als sectors i polígons
Referits a la parcel·la
Referits al carrer
Referits a l’edifici.

Els paràmetres urbanístics d’ús.
Els paràmetres urbanístics d’ús dels sectors i de les zones i sistemes es regulen en
el Capítol 3 del Títol 3è i s’estructuren segons la classificació següent:
Segons la seva funció, es determinen uns usos generals, i dins d’aquests usos es
precisen els diferents usos específics, tenint en compte la funció i acció humana sobre
el territori.
Segons el domini, es determinen usos de domini públic i usos de domini privat.
Segons la permissibilitat, es determinen usos admesos i usos prohibits, i altres
condicions i limitacions segons l’entorn.
A cada sector de planejament derivat i a cada polígon d’actuació se li assignen usos
generals, que en algun dels casos són mixtos, especificant quins són els usos generals
compatibles i simultanis que s’admeten en cada sector concret. En alguns casos
s’indica la proporció mínima o màxima, o amb paràmetres absoluts, referits al
sostre edificable màxim, dels diferents usos generals admesos.
A cada sistema, zona o subzona, depenent de la seva naturalesa, se li assignen usos
generals, i si escau, se’n precisen d’específics, regulant la seva permissibilitat.
Article 138.
Condicions d’ordenació detallada de la qualificació urbanística en els plànols
d’ordenació
Els paràmetres urbanístics d’ordenació definits en aquestes normes urbanístiques,
depenent del tipus d’ordenació volumètrica de la zona, poden concretar-se també en
els plànols d’ordenació detallada, i es relacionen i complementen amb aquestes
normes urbanístiques. Alguns d’aquests paràmetres gràfics són determinants pel
sostre edificable màxim de la parcel·la, i d’altres només són condicions d’ordenació en
el marc d’una volumetria flexible.
En els plànols d’ordenació es distingeixen tres tipus de condicions d’ordenació:
a) Les condicions d’ordenació volumètrica i d’espais no edificables, segons les
determinacions i paràmetres propis d’una ordenació volumètrica flexible o definida,
regulada en l’article 6 (Capítol 1 del Títol 3è) i en el Capítol 2 dels paràmetres
urbanístics d’ordenació del Títol 3è.
b) Les proteccions d’àmbits, edificacions o elements catalogats pel patrimoni
arquitectònic, històric o natural, es regulen d’acord amb el Títol 8è d’aquestes
normes urbanístiques. En el cas que una parcel·la contingui elements catalogats
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identificats en els plànols d’ordenació, li correspon un règim urbanístic del sòl
diferent de les zones de l’ illa on es situa. L’edifici, jardí o element, identificats com
a part d’un catàleg de protecció, amb la simbologia o codi corresponent, suposa
sistemàticament la creació d’una subzona en l’àmbit de la parcel·la, dins de la zona
general on es troba, perquè se li apliquen paràmetres diferents.
c) Proteccions de sistemes urbanístics, definint àmbits no edificables o amb
condicions específiques, en les diferents qualificacions urbanístiques per aplicació
de diferent legislació sectorial o per determinació del mateix POUM.
Article 139.
Ajust de límits en els plànols d’ordenació i les superfícies corresponents
1. En els processos de desenvolupament, gestió i execució del POUM, la precisió de
qualsevol límit, sigui de la classificació dels sòl, dels sectors de planejament, dels
polígons d’actuació o de la qualificació urbanística, s’ha d’interpretar en els plànols
d’ordenació de més precisió o de menys escala.
En els límits de la classificació de sòl urbà i de sòl urbanitzable, relacionats
directament amb el límit d’un sector, d’un polígon o d’un àmbit de qualificació
urbanística, prevaldran els límits dels plànols d’ordenació que delimiten aquests
instruments amb més detall, d’acord amb els següents apartats.
2. En relació amb els límits i superfícies dels sectors de planejament:
a) Les superfícies dels sectors de planejament que aquest POUM descriu en els
diferents documents alfanumèrics tenen caràcter informatiu.
b) En el cas que un sector de planejament inclogui o limiti amb domini públic
maritimoterrestre o hidràulic, en el moment d’elaborar el planejament derivat,
s’ha de precisar i diferenciar la superfície del sector que es delimita en els
plànols i la superfície computable, d’acord amb el que determina l’article 64
(Capítol 2 del Títol 3è), per tal d’aplicar l’edificabilitat bruta i les densitats
corresponents.
c) Els límits dels sectors de planejament dels plànols d’ordenació i de les seves
corresponents superfícies, poden ajustar-se en el moment de desenvolupar el
planejament derivat, sempre que es mantingui l’objectiu i la voluntat del límit que
l’ordenació pretén, i els ajustos estiguin fonamentats per una informació més
precisa que la es va tenir en compte en l’elaboració del POUM, d’acord amb els
aspectes següents:
- Adaptació a límits i característiques naturals del terreny.
- Adaptació a límits de parcel·les.
- Adaptació a altres elements existents del territori que no s’han tingut en
compte.
La suma dels ajustos possibles regulats no poden variar en més o menys d’un
5% de la superfície resultant dels límits dels sectors delimitats en el POUM,
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traspassats mimèticament a la cartografia que s’usi per desenvolupar el
planejament derivat.
3. En relació amb els límits i la superfície dels polígons d’actuació urbanística i la
superfície del sostre edificable màxim corresponent:
a) Les superfícies dels polígons d’actuació urbanística que aquest POUM descriu
en els diferents documents alfanumèrics tenen caràcter informatiu.
b) Els límits dels polígons d’actuació dels plànols de l’ordenació detallada del sòl
urbà del POUM, poden ajustar-se en el moment d’elaborar el projecte de
reparcel·lació, d’acord amb el que es regula en l’anterior apartat 7.2.c. La
cartografia a utilitzar per l’elaboració d’un projecte de reparcel·lació serà com a
mínim a escala 1:500.
c) En el cas que aquesta adaptació de límits suposi també una variació de la
superfície d’una zona, el sostre edificable màxim del polígon s’adaptarà, en més
o menys, als paràmetres que corresponguin a la qualificació ajustada.
4. En relació amb els límits de la qualificació urbanística.
a) Els límits d’una qualificació d’un sistema urbanístic vinculat i delimitat com a
condició d’ordenació dins d’un sector de planejament, poden ajustar-se en
l’ordenació del planejament derivat, però no la seva situació general. S’han de
mantenir en tot cas, els paràmetres de sistemes que es consideren bàsics,
d’acord amb el que es regula en l’article 59.2 (Capítol 1 del Títol 3è)
b) Els límits de la qualificació de l’ordenació detallada de sòl urbà que es vincula a
l’aplicació dels paràmetres urbanístics corresponents, es poden ajustar en el
tràmit de la concessió de llicència, només quan un plànol de més precisió ho
justifiqui a partir d’un límit de parcel·la o carrer existents, respectant la voluntat
d’ordenació que el planejament ha volgut pretendre.
En aquest cas, l’ajust no pot superar la distància de 0,5 m perpendicular a la
línia del plànol en cada un dels seus punts.
5. En relació amb els límits de condicions i paràmetres de l’ordenació volumètrica
definida en el planejament:
a) En el cas d’edificacions situades en relació amb el vial, en el tràmit de la llicència
urbanística, es poden ajustar alineacions i profunditats edificables dibuixades en
els plànols d’ordenació amb un marge de 0,5 m, sempre i quan es respecti la
voluntat del planejament pel que fa a l’alineació de carrers o patis d’illa ja
configurats i existents i, per tant, es consideri un error del planejament general.
b) En el cas de volumetries definides d’edificacions situades en relació a la
parcel·la o a l’illa, es poden ajustar alineacions de l’edificació amb un marge de
0,5 m sempre que es compleixin les condicions següents:
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- Que sigui una alineació que no tinguin relació directa o enfrontada amb l’espai
públic.
- Que es compleixin les distàncies mínimes entre edificacions dins dels espais
privats que, amb caràcter general, aquest POUM les fixa en 10 m.
- Que es mantingui la mateixa superfície de l’ocupació en planta de l’edificació
principal dibuixada en el planejament, i no suposi cap variació en el sostre
edificable màxim resultant de la parcel·la.
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Títol 5è
SISTEMES URBANÍSTICS

Capítol 1
DISPOSICIONS GENERALS
Article 140.
Definició i naturalesa dels sistemes urbanístics
Definició
Els sistemes urbanístics són aquell conjunt d’elements d’interès general o local que són
fonamentals per assegurar el desenvolupament i funcionament urbà donada la seva
important contribució per assolir els objectius del planejament referents a
infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris i espais lliures públics en
general.
També es qualifiquen com a sistemes urbanístics els terrenys que formen part del
domini públic d’acord amb la delimitació o atermenament efectuats en aplicació de la
legislació sectorial i el seu destí és conforme a dita legislació sectorial.
El sistema d’habitatges dotacionals públics és un sistema urbanístic diferenciat del
sistema d’equipaments comunitaris, que requereix sempre la titularitat pública del sòl,
la qual s’obté mitjançant cessió obligatòria i gratuïta o expropiació o, si s’escau,
mitjançant les formes previstes per la legislació sectorial d’habitatge.
El Pla estableix les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del que
estableixi de forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les
respectives matèries que afectin a cada sistema.
El sòl reservat per a sistemes urbanístics, generals o locals, que el POUM inclogui, als
efectes de llur gestió, en polígons d’actuació urbanística en sòl urbà o en sectors de
planejament urbanístic derivat, resta classificat com a sòl urbà o com a sòl
urbanitzable, segons que correspongui, i en conseqüència és part integrant del sector.
El sòl reservat per a sistemes urbanístics, generals o locals, que el pla d’ordenació
urbanística municipal ubica en el sòl no urbanitzable tindran la classificació de sòl no
urbanitzable.
Sistemes urbanístics generals i locals
1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que aquest Pla reserva per
a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures
públics, si llur nivell de servei és d’abast de tot el terme municipal o superior. Els
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sistemes urbanístics generals configuren l’estructura general del territori i
determinen el desenvolupament urbà.
2. Integren els sistemes urbanístics locals els terrenys que aquest Pla reserva per a
les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics,
si llur nivell de servei és un àmbit d’actuació de sòl urbà o de sòl urbanitzable o el
conjunt de sòl urbà del municipi.
3. La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de les
obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes als efectes
d’allò que disposa l’article 109 de la LUC. Això no obstant, pel que fa al sistema
d’equipaments comunitaris i els serveis tècnics poden ser de titularitat pública o
privada, en aquest cas no implicarà la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupar els terrenys.
Titularitat i afectació del sòl
Els sòls què el planejament urbanístic afecta com a sistemes urbanístics generals o
locals, queden vinculats a aquesta destinació. El Pla determina quins sistemes han de
ser de titularitat pública o de titularitat privada.
Els sistemes que han de ser de titularitat pública i que hagin de ser adquirits per
l’Administració, mentre que no es faci efectiva aquesta adquisició, continuarà la
propietat essent privada però vinculada a la destinació assenyalada.
Gestió i execució dels sistemes urbanístics
1. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública previstos pel
Pla, si són compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de
reparcel·lació per qualsevol de les modalitats de l’article 121.2 de la LUC, passaran
a titularitat pública mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que
estableix l’article 156 de la LUC que regula la modalitat d’ocupació directa. Si cal
avançar l’obtenció de la titularitat pública i l’ocupació directa no és suficient, també
es pot efectuar una actuació aïllada d’expropiació, i en aquest cas, l’Administració
adquirent se subroga en els drets i els deures de la persona que n’era propietària.
2. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública que no siguin
compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació
es poden adquirir mitjançant l’actuació d’expropiació que correspongui.
3. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs pel Pla en cap
sector o polígon d’actuació han de cedir gratuïtament a l’Ajuntament, de manera
prèvia a l’edificació, la part dels terrenys destinada a carrers o qualsevol altre tipus
de via del sistema urbanístic de comunicacions, o llurs ampliacions, sempre que
aquesta cessió sigui necessària per a que la resta del sòl adquireixi la condició de
solar i es pugui construir d’acord amb les determinacions del Pla.
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Capítol 2
SISTEMA DE COMUNICACIONS
Article 141.
Definició i tipus
Comprèn els espais i instal·lacions reservats pel planejament general per a garantir la
mobilitat i accessibilitat dins del municipi, i entre aquest i la resta de territori i el règim
regulador sectorial és el que li correspongui segons la seva titularitat: Estat,
Generalitat, Diputació o Municipi o qualsevol altre.
El sistema de comunicacions comprèn el sistema viari, ferroviari, portuari i aeroportuari.
A Amer, un cop desmantellat el traçat del ferrocarril de via estreta i cedits els terrenys a
l’Ajuntament, els sòls destinats per aquest POUM a sistema de comunicacions
s’inclouen en una única categoria, la del Sistema viari (clau SX)
Definició del sistema viari (Clau SX).
El sistema de viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa
viària i exclusivament dedicats a la vialitat i l’aparcament, que han de permetre la
connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de
mobilitat adequat dins el terme municipal.
Les determinacions del POUM, pel que fa a la xarxa viària, es podran completar
mitjançant la redacció de planejament derivat que correspongui.
Condicions d’ús del sistema viari.
-

Ús dominant: comunicacions, trànsit de vehicles a motor, a pedal i de vianants.
Usos compatibles: aparcament, serveis tècnics i espais lliures.

Elements del sistema viari.
Els elements que integren el sistema de comunicacions viàries són:
- La xarxa viària convencional (SX): Carreteres, vies urbanes i camins.
- Espais complementaris: Les àrees de serveis de carreteres (SXs) i les àrees
d’aparcament (SXa).
Article 142.
Estructura i característiques de la xarxa viaria.
Estructura.
La xarxa viària es composa de:
a) Xarxa territorial. Comprèn les carreteres d’àmbit comarcal que connecten diferents
termes municipals. Són de titularitat d’altres administracions i estan subjectes a la
seva legislació específica (clau SX1).
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La xarxa territorial pendent de desenvolupar es representa amb traç discontinu i
sota la clau (SX1p).
b) Xarxa primària urbana. Formada per aquelles vies estructuradores del terme
municipal situades en qualsevol classe de sòl (urbà, urbanitzable i no urbanitzable)
i que connecten diferents àrees (clau SX2).
En sòl no urbanitzable, la xarxa bàsica local inclou els camins forestals i rurals, que
faciliten l’accés públic al medi rural i natural, als veïnats, a agrupacions de masies,
o a infraestructures agrícoles, ramaderes, forestals o altres activitats.
c) Xarxa secundària urbana. Comprèn la resta de carrers del sòl urbà (clau SX3).
Dins aquest grup es troben les vies de trànsit restringit, destinades principalment a
vianants i vehicles a pedal (clau SX3r).
d) Espais complementaris de vialitat. Comprèn espais complementaris dels anteriors,
podent significar diferents finalitats en funció de la categoria de sòl al qual
complementen, ja sigui espais per a vianants en les àrees dels carrers o espais de
protecció i complementaris de la vialitat en el cas de les carreteres i vialitat
territorial (clau SX1s).
e) Xarxa de camins i pistes. Està integrada per aquells camins rurals i forestals que
configuren l’estructura de comunicacions del sòl no urbanitzable, que respon als
objectius fonamentals de permetre l’accessibilitat general al territori, facilitar les
tasques de vigilància, prevenció i extinció d’incendis forestals així com el
reconeixement de recorreguts vinculats al patrimoni natural, paisatgístic i
arquitectònic (clau (SX4).
Les pistes de desembosc, que són vies de terra i de circulació temporal
exclusivament construïdes per al transport d’aprofitaments forestals, no estan
incloses en el sistema viari.
Les condicions i proteccions queden recollides a l’article 210 d’aquestes normes.
f)

Àrees d’aparcament. Constitueixen aquest element del sistema de comunicacions
aquells terrenys de titularitat pública o privada, oberts al públic, destinats a
l’estacionament de vehicles a l’aire lliure (clau SXa). En aquestes àrees l’edificació
és possible en el seu subsòl, així com també s’admeten petites construccions en
planta baixa vinculades a les instal·lacions de control, accés, manteniment i
serveis.

Article 143.
Espasi de protecció, servitud i reserva del sistema de comunicacions.
1. Els espais de protecció i servitud de les vies de comunicació, són els espais lliures
que per la seva proximitat al sistema viari, o per estar reservats per una futura
construcció de noves vies de comunicació, estan subjectes a aquest sistema i no
poden ser edificats.
2. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció s’ajustaran en
quant a característiques, usos, edificacions i instal·lacions a allò que disposa la
legislació de carreteres (per les vies de competència estatal la “Ley 25/1988 de 29
de julio, de Carreteras”, i el “Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre del
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Reglamento General de Carreteras”; i per les vies de competència de la Generalitat
i la Diputació de Girona al Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i el Reglament que la desenvolupa.
3. Caldrà l’autorització prèvia de l’organisme competent en qualsevol tipus d’obra,
instal·lació, canvi d’ús de la carretera, moviment de terres, plantació, tala d’arbres,
etc., que s’efectuï dins de les zones d’afectació de les carreteres, d’acord amb les
lleis sectorials de carreteres.
4. Les edificacions, construccions o murs que es pretenguin executar al llarg de les
carreteres, es situaran a partir de la línia d’edificació que estableixi l’administració
competent, i caldrà obtenir prèviament la seva autorització.
5. En les edificacions existents que resultin incloses dins els espais de protecció
podran fer-s’hi obres de conservació i millora d’acord amb el seu ús.
Article 144.
Publicitat amb incidència en els sistema viari.
1. La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via
pública estarà sotmesa a les prescripcions establertes a la legislació vigent,
ordenances municipal, i a prèvia llicència municipal.
2. En qualsevol cas queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de
la xarxa viària territorial i la xarxa viària rural d’acord amb la legislació sectorial
vigent (art. 88 del RD 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
General de Carreteres, i el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i el Reglament que la desenvolupa.
Capítol 3
SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
Article 145.
Definició i tipus (Clau SV).
Definició.
1. El sistema urbanístic d’espais lliures públics comprèn els parcs, les places, els
jardins, les zones verdes i els espais per l’esbarjo, el lleure i l’esport.
2. L’ordenació dels parcs, espais, i àrees del sistema d’espais lliure mitjançant els
plans o projectes que es redactin per a cadascun dels seus elements, respectaran i
posaran en valor els béns d’interès natural o cultural que hi hagin.
3. La concreció dels elements que integren aquest sistema ha de tenir en compte
l’existència de restes arqueològiques d’interès declarat, d’acord amb el què
estableix l’article 9.3 de la LUC.
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Tipus d’espais lliures.
En consideració a la funció que realitzen i a la seva implantació sobre el territori el pla
distingeix els següents tipus o categories d’espais lliures:
-

Parcs i jardins (Clau SV1)
Places i passeigs urbans (Clau SV2)
Espai lliure de protecció ambiental (Clau SV3)

Plantació d’espècies autòctones.
En les zones verdes s’hauran d’utilitzar espècies pròpies de l’entorn i en tot cas es
prohibeix utilitzar les espècies invasores relacionades a l’article 229.

Secció 1ª
Parcs i jardins urbans (Clau SV1).
Article 146.
Definició i condicionants.
Definició.
Els terrenys considerats com a parcs i jardins són terrenys lliures d’edificació, amb
predomini de la vegetació, i es destinen al descans i l’esbarjo de la població. El seu
destí implica la propietat pública que s’haurà d’obtenir d’acord amb allò que estableixi
l’ordenació urbanística.
Condicionants.
Els parcs i jardins hauran de complir:
- En aquests espais hauran d’esser dissenyats conformant espais arbrats i/o
enjardinats, amb elements de mobiliari urbà com bancs i papereres, entre d’altres.
- Es disposarà d’il·luminació suficient d’acord amb l’ús previst. El sistema
d’enllumenat garantirà la protecció del medi nocturn i es dissenyarà aplicant criteris
d’eficiència energètica.
- Estaran dotats d’un sistema adequat de drenatge.
- No podran situar-se en terrenys amb pendent superior al 20%.
- No podran situar-se en torrents, rieres, i franges de protecció de línies elèctriques
d’alta o mitja tensió.
- Excepcionalment, en els parcs i jardins més grans de 5.000 m2 de superfície, es
permetrà la ubicació d’instal·lacions esportives públiques a l’aire Iliure i/o
aparcament de vehicles, amb una ocupació màxima del 20% de la superfície de la
zona verda.
- En aquests espais es podran admetre construccions o instal·lacions necessàries
pel seu manteniment i conservació o les pròpies d’aquests espais enjardinats
(pèrgoles, petits coberts, serveis higiènics). També es podran admetre altres
edificacions com quioscs, en règim de concessió, sempre que no superi una alçada
total de 3’5 mts i el seu sostre no superi els 30 m2 i que, en qualsevol cas no
representi més del 5% de la superfície de l’espai lliure.
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-

En el cas de zones verdes destinades a passejos confinants amb vials també
s’admeten places d’aparcament, amb una ocupació màxima del 10 % de la
superfície de la zona verda.
El pavimentat de les zones destinades a aparcament es tractarà de forma
diferenciada (llambordes, entramats de polietilè o formigó barrejats amb gespa o
grava, etc).
Els espais per aparcaments concretaran places adaptades en la proporció que
assenyali la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.
Les condicions ambientals per a l’ordenació dels espais lliures queden establertes a
l’apartat 5.4 de la Memòria ambiental.

Article 147.
Usos
1. Ús dominant: lleure, passeig i joc.
2. Ús compatible: esportiu, restauració en la modalitat de bar, aparcament al servei
del propi sistema, terrasses per ubicar-hi taules, cadires, para-sols, quioscs, etc.
3. En el subsòl d’aquests sistemes no s’admet cap altre tipus d’ús excepte el
d’aparcament de vehicles i serveis tècnics municipals. En el cas de l’ús
d’aparcament caldrà l’aprovació un pla especial urbanístic que justifiqui la seva
necessitat i ordeni les instal·lacions. En cap cas s’autoritzarà aquest ús en zones
protegides.
4. Sobre els terrenys delimitats per a usos col·lectius, i sense alterar la seva condició
de domini públic, l’Ajuntament podrà atorgar una concessió administrativa per a
poder destinar-los a algun dels usos previstos en aquest article.
5. Temporalment s’hi admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin
els espais enjardinats.
6. En aquells casos que no sigui possible una altre alternativa, l’Ajuntament podrà
autoritzar, si ho considera convenient, accés rodat a finques privades a través de
l’espai lliure. Els Serveis Tècnics Municipals determinaran com i per on es farà
aquest accés.
Secció 2ª
Places i passeigs urbans (Clau SV2).
Article 148.
Definició i condicionants.
Definició.
Els terrenys considerats com a plaça o passeig són terrenys lliures d’edificació,
destinats a l’ús i gaudi de la població. El seu disseny comporta un adequada integració
amb l’entorn edificat. El seu destí implica la propietat pública que s’haurà d’obtenir
d’acord amb allò que estableixi l’ordenació urbanística.
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Condicionants.
Les places i passeigs hauran de complir:
-

-

Aquests espais hauran d’esser dissenyats amb materials adequats i amb elements
de mobiliari urbà com bancs, jardineres i papereres, entre d’altres.
Es disposarà d’il·luminació adequada d’acord amb l’ús previst. El sistema
d’enllumenat garantirà la protecció del medi nocturn i es dissenyarà aplicant criteris
d’eficiència energètica.
En aquests espais, sempre que no estiguin dins l’espai delimitat com a BCIN,
només es podran admetre quioscs, en règim de concessió, sempre que no superi
una alçada total de 3’0 mts i el seu sostre no superi els 20 m2 i que, en qualsevol
cas no representi més del 3% de la superfície de l’espai lliure.
En el cas dels passeigs també s’admeten places d’aparcament, amb una ocupació
màxima del 10 % de la superfície de la zona verda.
El pavimentat de les zones destinades a aparcament es tractarà de forma
diferenciada (llambordes, entramats de polietilè o formigó barrejats amb gespa o
grava, etc).
Els espais per aparcaments concretaran places adaptades en la proporció que
assenyali la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.
Les condicions ambientals per a l’ordenació dels espais lliures queden establertes a
l’apartat 5.4 de la Memòria ambiental.

Article 149.
Usos
1. Ús dominant: lleure i passeig.
2. Ús compatible: Quiosc per a venda de diaris i/o begudes, gelats i similars. Jocs
infantils només en passeigs.
3. En el subsòl d’aquests sistemes no s’admet cap altre tipus d’ús excepte el
d’aparcament de vehicles i serveis tècnics municipals. En el cas de l’ús
d’aparcament caldrà l’aprovació un pla especial urbanístic que justifiqui la seva
necessitat i ordeni les instal·lacions. En cap cas s’autoritzarà aquest ús en zones
protegides (BCIN).
4. Sobre els terrenys delimitats per a usos col·lectius, i sense alterar la seva condició
de domini públic, l’Ajuntament podrà atorgar una concessió administrativa per a
poder destinar-los a algun dels usos previstos en aquest article.
5. Temporalment es pot autoritzar la instal·lació de carpes i altres activitats de
caràcter lúdic, cultural o divulgatiu, que no impliqui malmetre el pavimnetat i les
zones enjardinades.
6. En aquells casos que no sigui possible una altre alternativa, l’Ajuntament podrà
autoritzar, si ho considera convenient, accés rodat a finques privades a través de
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l’espai lliure. Els Serveis Tècnics Municipals determinaran com i per on es farà
aquest accés.

Secció 3ª
Espai lliure de protecció ambiental (Clau SV3).
Article 150.
Definició i condicionants.
1. Aquesta categoria inclou aquells espais lliures públics que per estar situats bé en el
perímetre exterior del nucli urbà, bé per que limiten amb torrents i rieres o amb
terrenys amb vegetació forestal o pendent elevat realitzen una funció de protecció i
de límit entre els diversos creixements del sistema urbà i entre aquest i els sòls
agrícoles, forestals o el sistema hidrogràfic.
2. El seu destí implica la propietat pública que s’haurà d’obtenir d’acord amb
l’ordenació urbanística.
Article 151.
Usos.
1. Ús dominant: lleure, passeig i joc.
2. Dins els terrenys qualificats de Protecció ambiental no s’admeten noves
edificacions ni altres usos que els de lleure i joc. En el subsòl d’aquests sistemes
no s'admet cap tipus d’usos incloent l’aparcament de vehicles.
3. En els terrenys que estiguin inclosos en zones inundables per a períodes de retorn
de 100 anys, no es podrà efectuar, sense l’autorització prèvia de l’ACA,
modificacions del perfil natural dels terrenys que pugui representar un obstacle al
flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda.

Capítol 4
SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS TÈCNICS

Secció 1ª
Sistema d’equipaments comunitaris. Clau SE
Article 152.
Definició, tipus i identificació.
1. Aquest POUM destina a equipaments comunitaris els terrenys que en els plànols
corresponents s’identifiquen amb la clau SE, amb un segon dígit que identifica el
tipus d’equipament segons la seva destinació; la lletra “a” determina la titularitat
privada de determinats tipus d’equipament. El sistema d’equipaments comunitaris
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està constituït pels terrenys o espais destinats a ús públic o col·lectiu al servei de la
població. Comprèn els centres públics, els equipaments de caràcter religiós,
cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, etc, i els altres equipaments que
siguin d’interès públic o social de titularitat pública o privada, també s’admet la
gestió privada de l’equipament de titularitat pública.
2. Els possibles usos que es determinen com a sistema d’equipament comunitari són:
- Docent (SE1): Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la
legislació vigent en aquesta matèria, com a llars d’infants, centres de primària,
instituts d’ensenyament secundari, ensenyaments especials, centres
universitaris, i altres.
- Sanitari – Assistencial (SE2): hospitals, ambulatoris, centres d’assistència
primària (CAP), residències socials, residències de persones grans, centres de
dia, ...
- Administratiu / proveïment (SE3): Centres administratius de les diferents
institucions estatals, autonòmiques o local, escorxadors, mercats i altres centres
de proveïment. En el cas que es preveiés dintre d’aquest tipus d’equipaments la
implantació d’un equipament comercial, la seva localització s’haurà d’ajustar als
criteris establerts a l’article 9 de Decret Llei 1/2009, i 114 de la Llei 9/2011, o
aquella que els modifiqui o substitueixi.
- Cultural – Social (SE4): cases de cultura, biblioteques i arxius, ludoteques,
teatres, auditoris, museus, espais polivalents públics, centres cívics i socials,
casals, centres d'esplai, ...
- Esportiu (SE5): instal·lacions i edificacions esportives, d'esbarjo i serveis
annexes.
- Cementiri / Funerari (SE6): tanatoris, cementiris, crematoris,...
- Reserva / Sense ús destinat (SE7).
- Transport (SE8): estacions d’autobusos i aparcaments vinculats,...
- Seguretat i defensa (SE9): Comissaries, casernes, centres penitenciaris, parc
de bombers, ...
- Religiós (SE10): edificis o locals de concurrència pública, de titularitat pública o
privada, reconeguts, declarats o certificats per l’església, la confessió o la
comunitat religiosa respectiva reconeguda legalment d’acord amb la Llei
Orgànica de Llibertat Religiosa, i destinat principalment i de manera permanent a
l’exercici col·lectiu d’activitats de culte.
L’ús d’equipament o dotació religiosa, independentment de la titularitat de l’espai
on s’ubiqui, mantindrà el seu caràcter col·lectiu o comunitari al servei directe dels
ciutadans.
3. Els equipaments sense ús destinat se’ls assignarà un ús concret mitjançant
l’aprovació d’un pla especial urbanístic.
4. La concreció de l’ús religiós en els equipaments comunitaris s’haurà d’efectuar
mitjançant un pla especial (Art. 4.2 del Decret 94/2010). Quan es pretengui
implantar un centre de culte en sòl qualificat d’equipament comunitari que tinguin
una superfície construïda superior a 1.000 m2 o un aforament previst per a més de
500 persones, la documentació del pla especial urbanístic, haurà d’incorporar:
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a) una justificació sobre la idoneïtat i conveniència de la implantació del nou
centre.
b) un estudi de la mobilitat generada i de les necessitats de places
d’aparcament de la nova implantació i el plantejament de les solucions
contemplades per tal de garantir la correcció dels possibles dèficits
generats.
5. Els equipaments existents o en execució anteriors a aquest Pla quedaran destinats
al tipus d’ús que se’ls assigna, sense perjudici de la seva possible transformació
mitjançant un pla especial urbanístic.
Article 153.
Paràmetres d’edificació generals.
1. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al
paisatge, a les condicions ambientals, a la integració urbana dins el sector en què
es localitzi i a les Normes legals que regulin la construcció de cadascun d’ells.
2. Per als equipaments existents en sòl urbà regirà el tipus d’ordenació que envolta
l’emplaçament de l’equipament i s’aplicarà una edificabilitat d’1 m²st/m²sòl, mantenint
la resta de condicions i paràmetres d’edificació, tret que raonablement hagin de ser
diferents, cas en el qual s’haurà d’efectuar un pla especial urbanístic. Es podrà
mantenir la volumetria de l’equipament en cas de substitució per un altre ús
d’equipament.
3. En sectors de sòl urbà subjectes a la redacció d’un planejament derivat i en sòl
urbanitzable, el tipus d’ordenació i els paràmetres d’edificació seran definits pel pla
derivat corresponent. En el cas que el planejament derivat no hagi establert els
paràmetres d’ocupació, intensitat i alçada de l’edificació, es redactarà un Pla
Especial que definirà els usos i paràmetres d’edificació.
4. En sòl no urbanitzable les edificacions s’ordenaran segons el tipus d’edificació
aïllada, i es tramitaran seguint el procediment administratiu regulat a l’article 48 de
la LUC i l’article 57 del RLU.
5. Els possibles equipaments privats que s’autoritzin precisaran de la tramitació del
corresponent pla especial per a la seva assignació d’usos i per a la justificació de la
seva integració en el conjunt consolidat.
6. En els sistemes d’equipament funerari es mantindrà una franja lliure d’edificació de
25 metres lliures d’edificació que no estiguin vinculades al mateix equipament
funerari. Les edificacions existents que no compleixin amb aquestes distàncies
quedaran en situació de volum i ús disconforme, i podran mantenir l’activitat actual
sense que siguin admissibles millores amb ampliacions en aquesta franja, i en el
moment que es tramiti un planejament derivat que afecti als terrenys ocupats per
aquesta franja, s’haurà de garantir que la mateixa quedi lliure d’edificacions.
A partir de la franja lliure d’edificació de 25 metres s’hi podran autoritzar
instal·lacions de caràcter industrial, serveis tècnics, equipaments comunitaris,
habitatges unifamiliars i explotacions agropecuàries.
Les edificacions plurifamiliars s’admetran a partir de 50 metres.
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En qualsevol cas, caldrà sol·licitar informe sanitari vinculant al Departament de
Sanitat per garantir el compliment del Decret 297/1977, de 25 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Secció 2ª
Sistema de serveis tècnics. Clau ST
Article 154.
Definició, tipus i titularitat.
1. El sistema de serveis tècnics comprèn les instal·lacions i els espais reservats pels
serveis d’abastament d’aigües, evacuació i depuració d’aigües residuals, centrals
receptores i distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament, centres de
producció o transformació de gas i la seva xarxa de distribució, parcs mòbils de
maquinària, plantes incineradores o de tractament de residus sòlids, deixalleria i
altres possibles serveis de caràcter afí. Inclou també els serveis públics vinculats al
viari i de suport al transport rodat com són les estacions de servei, les benzineres,
els serveis ITV, les bàscules, etc.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau ST.
Article 155.
Règim general. Condicions d’ús i d’ordenació.
1. En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels
serveis tècnics s’observarà allò establert en aquestes Normes, en els plans
especials que es desenvolupin i en la legislació sectorial vigent per a cadascuna de
les matèries.
2. Les condicions que regulen l’entorn dels serveis tècnics es regiran pel que disposa
la legislació sectorial vigent, així com també per les corresponents disposicions
urbanístiques i especials dels plans que desenvolupin algun dels sectors on
s’ubiquen.
3. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun dels
serveis definits abans, es podrà qualificar de sistema de serveis tècnics el sòl
necessari seguint el que es disposa la legislació urbanística vigent. El pla especial
que caldrà redactar vetllarà pel manteniment de les condicions ambientals i
d’impacte paisatgístic del sector afectat.
4. Quan la implantació i desenvolupament d’algun dels serveis tècnics esmentats
abans, s’hagi de situar en sòl classificat com a no urbanitzable caldrà respectar, a
més del que s’estableix als apartats anteriors, tot allò previst al títol 7è d’aquestes
Normes.
5. Ús dominant: serveis tècnics o infraestructures.
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6. Usos compatibles: aquells estrictament vinculats amb les instal·lacions de
cadascun dels serveis que es tracti, amb les condicions de funcionament
específicament regulades a la legislació tècnica corresponent.
7. Amb caràcter vinculant a les condicions d'ús i funcional que es defineixen en
aquest capítol, els serveis tècnics que ocupen reserves de sòl precises consten
grafiades als plànols d’ordenació.
8. Les condicions d’ordenació i edificació s’ajustaran a les definides pel sistema
d’equipaments.
9. Tanmateix es respectaran les condicions següents:
a) L’índex d’edificabilitat neta serà de 0,80 m²st/m²sòl en general.
b) L’alçada màxima reguladora serà la que funcionalment exigeixi la instal·lació.
c) Els espais no ocupats per les instal·lacions i que constitueixen l’entorn
d’aquests serveis es sistematitzaran com a espais lliures enjardinats.
d) Aquelles instal·lacions en sòl no urbanitzable reconegudes com a sistemes de
serveis tècnics per aquest POUM, podran reordenar o ampliar les instal·lacions
fins un 20% acumulable. Si les necessitats són majors, caldrà tramitar un pla
especial que ho justifiqui.
e) L’espai de protecció dels serveis tècnics i en particular de les línies aèries i
subterrànies compliran la legislació sobre la matèria i la normativa particular.

Capítol 5
SISTEMA D’HABITATGES DOTACIONALS
Article 156.
Disposicions generals (Clau XD).
1. El sistema d’habitatges dotacionals compren aquells terrenys destinats a la
construcció d’habitatges públics necessaris per a satisfer els requeriments
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’acolliment, d’assistència
residencial o d’emancipació, justificades en les polítiques socials.
2. El sistema d’habitatges dotacionals públics és un sistema que requereix sempre la
titularitat pública del sòl, la qual s’obté mitjançant cessió obligatòria i gratuïta o
expropiació, d’acord amb l’article 34.7 de la LUC o, si s’escau, mitjançant les
formes previstes per la legislació d’habitatge.
3. El sistema d’habitatges dotacionals públics es designa amb la clau XD.
Article 157.
Paràmetres d’edificació generals i usos.
1. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals, al paisatge, a l’organització
general del teixit urbà en què se situen, i a les condicions ambientals del lloc.
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2. En sòl urbà les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per a la
zona contigua on es situï. En el cas de què una zona d’habitatge dotacional
confronti a dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de la zona de major
edificabilitat.
3. En el cas que no es pugui adaptar a la tipologia de les zones contigües es
redactarà un pla de millora urbana que reguli la composició volumètrica i de
façanes.

Capítol 6
SISTEMA HIDROGRÀFIC
Article 158.
Definició i disposicions generals.
1. Constitueix el sistema hidrogràfic el conjunt d’espais lliures que conformen les
làmines i els cursos naturals de l’aigua (canalitzats o no) com rius, canals, rieres,
torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques.
2. El sistema hidràulic (clau SH) es defineix coincident amb la zona fluvial, que és la
part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes i que
l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimita d’acord amb
l’avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en compte els requeriments
hidràulics i ambientals (vegetació de ribera, ecosistemes fluvials, etc) i respectant
la seva continuïtat. Restaran en fora d’ordenació les edificacions i activitats
existents en la zona fluvial no previstos a la legislació sectorial aplicable en matèria
de domini públic hidrogràfic.
3. La protecció de les aigües en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà amb caràcter
general per la legislació sectorial existent, i en particular pel Reial Decret 1/2001,
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües (BOE núm. 176 de
24/7/01).
4. La delimitació exacta de zones del protecció i domini públic hidràulic de les rieres i
rius resta supeditada a les determinacions que estableixi l’Agència Catalana de
l’Aigua, o altra autoritat competent.
5. No es podrà ocupar el domini públic hidràulic ni la seva zona de servitud per
instal·lacions o construccions de qualsevol classe, permanents o temporals,
excepte aquelles degudament autoritzades i justificades pel seu interès públic.
6. Correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb els procediments
administratius establerts per la legislació sectorial, l’atorgament de les
autoritzacions i/o concessions administratives per l’ús de l’aigua, l’autorització o
l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals, així com
l’autorització per l’ocupació, modificació del relleu o construcció en la franja de
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terreny de 100 metres d’amplada al costat de les lleres públiques que correspon a
la zona de policia del domini públic.
7. Caldrà obtenir prèviament autorització administrativa per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua per la utilització dels recursos d’aigua, tan superficials com a subterranis.
L'aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l'ús
domèstic i per a l'agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència
municipal i a la inscripció i enregistrament a l’ACA.
8. Es redactarà un Pla especial d’ordenació del marge dret del riu Brugent dins l’àmbit
marcat per aquest POUM amb la finalitat de concretar la implantació dels usos i les
actuacions permeses compatibles amb la dinàmica fluvial, l’ordenació i usos
proposats pel POUM, amb especial cura en el tractament dels marges del riu, els
espais lliures i els canals de rec. A l’efecte es realitzaran simulacions i estudis
hidràulics necessaris.
9. En el cas que les condicions tècniques i econòmiques derivades dels estudis
hidràulics comporti l’alteració de l’ordenació i condicions urbanístiques i
econòmiques dels diferents sectors previstos en aquest POUM, aquests s’hauran
de modificar puntualment de forma que es garanteixi la viabilitat tècnica i
econòmica dels referits sectors sense generar distorsions respecte les
característiques i aprofitaments dels teixits urbans immediats al seu emplaçament
si fos possible.
Article 159.
Usos del sistema hidrogràfic.
1. Ús dominant: lleure.
2. Usos compatibles: els necessaris per acomplir amb la funció d’adequar els traçats i
els marges així com aquells per a dur a terme les canalitzacions oportunes.
Article 160.
Servituds del sistema hidrogràfic.
Cursos naturals.
1. Servitud de protecció del sistema hidrogràfic. És la servitud d’usos del sòl que
afecta a la part inundable que l’instrument de planificació hidrològica corresponent
delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, tenint en
compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat
(zona de sistema hídric). En aquest àmbit no s’admet cap nova edificació o
construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil
natural del terreny, o que pugui representar un obstacle al flux de l’aigua o
l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda.
2. Aquesta restricció d’usos és vàlida també per a la part de la zona inundable per
episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu, motiu pel
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qual s’inclouran aquests àmbits dins de la Servitud de protecció del sistema
hidrogràfic.
Els usos compatibles a l’àmbit afectat per la servitud de protecció del sistema
hidrogràfic són els següents:
a) Els usos agraris, sense que es pugin admetre cap instal·lació o edificació, ni
tampoc l’establiment d’hivernacles ni cap tipus de tancament de parcel·les.
b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l’aire lliure,
sense edificacions ni construccions de cap mena.
c) Els llacunatges i les estacions de bombament d’aigües residuals o potables.
d) L’establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i transport, sempre
que permeti la preservació del règim de corrents.
e) La implantació d’infraestructures de serveis i canonades, degudament
soterrades i protegides i sempre que es preservi el règim de corrents i es
garanteixi que no afectin la qualitat de les aigües.
f) Aquells altres usos previstos per a la legislació aplicable en matèria de domini
públic hidràulic.
3. Servitud d’àrees inundables. És la servitud d’usos del sòl que afecta a la part de la
zona inundable que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimita a
part de l’avinguda de període de retorn de 500 anys.
Els usos compatibles a l’àmbit afectat per la servitud d’àrees inundables són:
a) No es pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus
d’edificació a l’àmbit de la servitud d’àrees inundables per episodis
extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu.
b) No es pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus
d’edificació, amb excepció de les destinades a usos industrials i
d’emmagatzematge, a l’àmbit de la servitud de les àrees inundables per
episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació moderada.
c) No està subjecte a limitacions dels usos admissibles a l’àmbit de la servitud
d’àrees inundables per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició
d’inundació lleu.
En la zona inundable per episodis extraordinaris, el règim d’usos anterior deixa de
ser d’aplicació quan el planejament general permeti l’ús i informe favorablement
preceptivament l’administració hidràulica l’execució de les obres necessàries per tal
que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de
grau de risc d’inundació adequades per a la seva implantació. L’execució
d’aquestes obres haurà d’assumir-la el promotor de l’ús que es vol implantar.
4. Queda protegit l’espai situat a una distància igual o inferior als 50 m. de qualsevol
captació o surgència natural d’aigua, si bé es podran autoritzar les obres,
plantacions i altres actuacions destinades a millorar les àrees contigües per
potenciar-ne l’ús públic.
5. Els propietaris de les fonts o altres construccions com canals incloses en el sòl no
urbanitzable hauran de mantenir-les, així com els seus voltants, en perfectes
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. L'Ajuntament ordenarà d'ofici
o a instància de qualsevol interessat, l’execució de les obres necessàries per
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conservar aquestes condicions, amb càrrec a la propietat, i d'acord amb el que
estableix l’article 197 de la LUC.
6. Les fonts mantindran una protecció radial de 50 m.
Canalitzacions i recs
1. Es significativa la xarxa de recs i canalitzacions existents en el municipi i que afecta
a una gran part del sòl urbà. A banda de la utilitat que a dia d’avui encara té
s’afegeix el fet que, en els trams urbans, sovint s’han utilitzat com a desguàs
d’aigües residuals i fins que no es regularitzi aquesta situació convé i es mantingui
la necessitat de regar cal preservar el traçat.
2. En sòls qualificats com a urbans les obres permeses hauran de preservar i garantir
la continuïtat del rec o canal, bé sigui mantenint i protegint el seu traçat de forma
que no s’impedeixi l’accés i inspecció, bé sigui desviant-lo. En tots els casos caldrà
obtenir un informe favorable de la comunitat de regants afectada.
3. En trams a cel obert s’estableix una franja de protecció a banda d’un metre i mig
d’amplada mesurada des de l’eix del tram que haurà de quedar lliure de qualsevol
obstacle que impedeixi l’accés. En casos excepcionals i ben justificats es podrà
reduir per un costat dita distància si ho admet la comunitat de regants afectada.
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Títol 6è
SÒL URBÀ
Capítol 1
DISPOSICIONS GENERALS
Article 161.
Estructura de l’ordenació i regulació del sòl urbà
El sòl urbà d’aquest POUM es regula bàsicament pels instruments següents:
a) La qualificació urbanística de sòl urbà, amb sistemes i zones bàsiques de sòl urbà,
establint, si s’escau subzones, i regulant en cada qualificació l’ordenació
volumètrica de detall o mitjançant els paràmetres propis de cada zona i subzona,
d’acord amb la regulació del Capítol 2 següent.
b) Els polígons d’actuació urbanística, que són els àmbits de remodelació o millora
urbana, amb qualificació i ordenació urbanística de detall, i que s’executen
mitjançant el sistema d’actuació urbanística corresponent.
Els polígons d’actuació urbanística es regulen en el Capítol 3 d’aquest Títol 6è, i els
paràmetres i condicions de més detall per a cada un d’ells, en les fitxes
corresponents de l’annex normatiu 1.A.
c) Els sectors de plans de millora urbana, que són àmbits de transformació d’ús, de
remodelació urbana, o de completar el teixit urbà, estan pendents d’aquest
planejament derivat que determinarà l’ordenació urbanística detallada mitjançant la
qualificació urbanística i l’ordenació volumètrica precisa (Vp), d’acord amb el que
determina l’article 6.3.b (Capítol 1 del Títol 9è)
Els plans de millora urbana es regulen en el Capítol 4 d’aquest Títol 6è, i els
paràmetres i condicions de més detall en les fitxes corresponents de l’annex
normatiu 1.B.
Article 162.
Desenvolupament i execució del sòl urbà
En sòl urbà consolidat aquest POUM es desenvolupa i s’executa amb els projectes,
tràmits i actuacions següents:
a) Les llicències urbanístiques en les parcel·les sobre sòl amb ordenació i qualificació
urbanística detallada, que no estiguin pendents de cap cessió de sòl públic. Si les
parcel·les encara no tenen la condició de solar, es tramitarà conjuntament l’obra
d’urbanització necessària amb el dipòsit de la fiança prèvia, per a fer efectius els
drets i deures dels propietaris del sòl urbà consolidat, que s’estableixen en els
articles 37 i 38 del RLU.
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b) La gestió urbanística aïllada mitjançant l’expropiació de sòl qualificat de sistemes
públics no inclosos en polígons d’actuació urbanística, per part de l’Administració
pública competent i, si escau el corresponent projecte d’urbanització o obra
pública.
c) Els polígons d’actuació urbanística per a millores d’urbanització d’un àmbit sense
sistemes públics pendents de cessió, mitjançant la reparcel·lació econòmica per a
sufragar les despeses d’urbanització d’acord amb el projecte d’urbanització
corresponent.
d) Els polígons d’actuació urbanística corresponents a actuacions de dotació, quan
estigui aprovat i sigui executiu el projecte de reparcel·lació econòmica
corresponent. En aquest cas, es podran concedir llicències, prèviament al
pagament de la càrrega urbanística econòmica que es determini en el projecte de
reparcel·lació.
e) Plans de millora urbana, no delimitats prèviament en el POUM, que sorgeixen del
propi desenvolupament, per reordenacions volumètriques en una zona o parcel·la
(antics estudis de detall).
També es pot donar el cas de plans de millora urbana, no delimitats prèviament en
el POUM, que proposin reordenacions urbanes en un àmbit inicial de sòl urbà
consolidat, sense modificar aprofitaments i càrregues, ni l’estructura general dels
sistemes urbanístics, ni les zones bàsiques de sòl urbà, i que esdevé no consolidat
en el moment en que s’acorda un primer tràmit. Aquest tipus de PMU, d’acord amb
l’article 70.4 del TRLUC, no requereix modificació puntual del POUM.
f)

Plans especials urbanístics puntuals, no delimitats prèviament en el POUM, per a
l’ordenació detallada de diferents sistemes urbanístics (equipaments i serveis
tècnics, habitatges dotacionals, ajustos en el sistema viari, etc.), o altres objectius i
finalitats com regular usos urbanístics, subsòl, paisatge urbà, àmbits protegits etc.,
segons regula l’article 67.1 del TRLUC, sense necessitat de modificació puntual del
POUM, d’acord amb l’article 68.4 de la TRLUC.

En sòl urbà no consolidat aquest POUM es desenvolupa i s’executa amb els projectes,
tràmits i actuacions següents:
a) Les llicències urbanístiques directes segons l’ordenació detallada de sòl urbà, en el
cas que una parcel·la estigui afectada per un sistema viari, tramitant prèviament la
cessió corresponent i, en el seu cas, fent efectiu el cost i l’execució de la
urbanització, d’acord amb l’art. 40.3 del RLU.
b) Els polígons d’actuació urbanística corresponents a actuacions de dotació, que
s’han d’executar mitjançant la tramitació del projecte de reparcel·lació econòmica
corresponent.
c) Els polígons d’actuació urbanística, amb ordenació detallada delimitats en el
POUM, a executar mitjançant el sistema d’actuació urbanística definit pel POUM,
fent efectius els drets i deures dels propietaris del sòl urbà no consolidat, regulats
en els articles 39, 40.1 i 40.2 del RLU.
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Amb aquesta finalitat, caldrà elaborar i tramitar els projectes de reparcel·lació o
d’expropiació segons es determini, i els d’urbanització corresponents.
d) Els sectors de plans de millora urbana, que es desenvolupen amb l’elaboració i la
tramitació d’aquest planejament derivat, que defineix l’ordenació detallada de la
qualificació urbanística, i si s’escau, amb ordenacions volumètriques precises,
concretant els drets i deures dels propietaris del sòl urbà no consolidat, regulats en
els articles 39, 40.1 i 40.2 del RLU, els quals s’executen mitjançant els projectes de
reparcel·lació o d’expropiació segons es determini, i els d’urbanització
corresponents.
En el marc de la vigència del POUM, es consideren instruments de desenvolupament
del sòl urbà del POUM, les diferents modificacions puntuals que sorgeixen per motius
diversos basats en l’interès públic d’una nova actuació, d’acord amb el que regula
l’article 97 de la TRLUC.

Capítol 2
REGULACIÓ DE LES ZONES EN SÒL URBÀ

Article 163.
Zones i subzones en sòl urbà. Identificació.
1. Les zones bàsiques del sòl urbà es determinen segons els diferents teixits urbans, i
les subzones corresponents a cada zona bàsica es diferencien per regular diferents
règims urbanístics del sòl, segons els paràmetres urbanístics específics associats a
cada subzona, essent les inicials que regula aquest POUM les següents:
(R) RESIDENCIAL

CLAU

R1 – ZONA “CENTRE HISTÒRIC”
Edificació entre mitgeres
Edificació en illa compacta
Edificació entre carrers

R1.a
R1.b
R1.c

R2 – ZONA “URBÀ TRADICIONAL”
Edificació entre mitgeres
Edificació entre carrers
Edificació rural

R2.a
R2.b
R2.c

R3 – ZONA “ILLA TANCADA”
Edificació eixample tradicional
Edificació en illa compacta
Edificació suburbana

R3.a
R3.b
R3.c

R4 – ZONA “ILLA OBERTA”
Eixample en bloc aïllat de grau 1
Eixample en bloc aïllat de grau 2

R4.a
R4.b

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
123

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Normativa

R5 – ZONA “CASES AGRUPADES”
Grup Solivent
Eixample de baixa densitat 1
Eixample de baixa densitat 2

R5.a
R5.b
R5.c

R6 – ZONA “CASES AÏLLADES”
Edificació Intensiva 1
Edificació Intensiva 2
Edificació Extensiva 1
Edificació Extensiva 2

R6.a
R6.b
R6.c
R6.d

(A) ACTIVITAT ECONÒMICA

CLAU

A1 – ZONA “INDUSTRIAL”
Naus aïllades
Sector El Rieral Ss1
Sector El Rieral Ss3
Sector El Rieral Ss4
Sector l’Arbusset
Sector Les Prades PA1
Sector Les Prades PA2
Naus entre mitgeres

A1.a
A1.b
A1.c
A1.d
A1.e
A1.f
A1.g
A1.h

A2 – ZONA “SERVEIS”
Edificació tradicional
Residencial temporal
Terciari/Comercial
Dotacions socioculturals
Lúdic/Recreatiu

A2.a
A2.b
A2.c
A2.d
A2.e

2. En el desenvolupament del planejament derivat o modificacions puntuals del
POUM, l’ordenació urbanística detallada es regularà mitjançant les mateixes zones
bàsiques del sòl urbà i amb la possibilitat d’establir noves subzones, que seran
integrades en aquest POUM en el moment d’elaborar les actualitzacions i refoses
del planejament vigent, d’acord amb el que estableix l’article 13 (Capítol 3 del Títol
1er) “Actualització i informació urbanística” d’aquestes normes urbanístiques, sense
necessitat de modificació puntual d’aquest POUM.
3. En el cas que una modificació puntual del POUM introdueixi una nova zona bàsica,
la codificació corresponent haurà de ser coherent amb l’ordre i el sistema de
codificació establert en aquest POUM i amb els criteris del Mapa urbanístic de
Catalunya (MUC).
4. Els sòls qualificats d’habitatge protegit en aquest POUM incorporen clau alfabètica
(hp) a la clau numèrica que la identifica. Altrament el símbol (*), afegit a la clau
numèrica de zona, identifica aquells sòls inclosos en polígons d’actuació en els
quals el projecte de gestió corresponent haurà de localitzar el percentatge de
sostre destinat a habitatge protegit que estableixi la fitxa normativa del sector.
5. La identificació dels sòls qualificats d’habitatge protegit en desenvolupament dels
sectors delimitats en aquest POUM incorporaran la clau alfabètica (hp) a la clau
numèrica que la identifica.
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Secció Primera
RESIDENCIAL: Zona “Centre històric”. Clau R1
Article 164.
Definició, descripció i sub-zones
DEFINICIÓ
Aquesta zona engloba les edificacions corresponents als primers assentaments situats
a prop del monestir de Santa Maria i de la desapareguda església de Sant Miquel; i
també, les edificacions corresponents als primers creixements, principalment al llarg
del camí ral de Girona a Olot.
Les illes així qualificades es troben dins el Conjunt Històric del Nucli Antic d’Amer i el
seu entorn de protecció, declarat bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la categoria
de conjunt històric, d’acord amb el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català.
La declaració com a Conjunt històric bé motivada per la seva significació històrica,
urbanística, arquitectònica, tipològica i ambiental que cal protegir especialment,
sobresortint l’esmentat monestir i la Plaça de la Vila, plaça porxada en la que encara
avui en dia es celebra un mercat que té els seus orígens al segle XII.
DESCRIPCIÓ
L’edificació en aquesta zona ha consolidat una trama urbana de caire medieval, amb
edificis entre mitgeres conformant illes compactes de grà petit i d’altres més extenses
amb patis i horts posteriors.
A les illes compactes trobem edificacions de fins a planta baixa i tres i a la resta
predomina la planta baixa i dos. Majoritàriament les cobertes són de teula ceràmica
encara que també hi trobem edificis amb terrat.
L’ús predominant és el d’habitatge, en les modalitats unihabitatge i plurihabitatge.
En aquesta zona els principals carrers substitueixen antics camins i han mantingut la
seva amplada, generalment estreta, i el seu traçat, força irregular. Llevat el cas de la
Plaça de la Vila les altres places i placetes es conformen a partir de la desaparició d’un
antic edifici o per creuament de camins. Els paviments són de pedra, be sigui en forma
de llosa o de llamborda.
SUBZONES
Aquesta qualificació urbanística es correspon amb l’anterior clau 10 de les Normes
Subsidiàries d’Amer sense que concretés cap subzona.
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Es determinen les següents subzones:
- Edificació entre mitgeres (R1a)
- Edificació en illa compacta (R1b)
- Edificació entre carrers (R1c)
Article 165.
Regulació general
1. Les actuacions i usos ha realitzar en aquesta zona no poden alterar les
característiques morfològiques i els elements singulars que han motivat la
declaració de BCIN.
2. En el document H.1 hi ha el llistat d’edificacions i elements protegits amb els
corresponents nivells de protecció determinats per la Llei 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català (articles 7, 15 i 18).
3. Els edificis i espais regulats pel Pla Especial “RAMBLA DEL MONESTIR” hauran
d’observar les directrius i normes en ell contemplats, a més de les determinacions
fixades per a les subzones corresponents sempre que aquestes no entrin en
contradicció amb aquelles. En aquest cas prevaldran les proposades pel Pla
Especial.
4. Mentre no es redacti el Pla Especial de PROTECCIÓ DEL NUCLI HISTÒRIC
s’observaran les disposicions que figuren en el punt 6 de l’article següent i les
obres a realitzar, tant si són dins el conjunt o dins l’entorn de protecció, hauran de
ser autoritzades pel Departament de Cultura prèviament a la concessió de la
llicència municipal.
5. El Pla Especial avaluarà millor els valors de les edificacions i dels espais urbans i
podrà ampliar, modificar o condicionar els paràmetres referits a l’edificació
principal; els paràmetres referits a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres
construccions; els paràmetres referits als usos i també, les disposicions relatives a
les intervencions.
6. Les actuacions que afectin el subsòl hauran de disposar d’una autorització prèvia
del Departament de Cultura. A l’efecte, juntament amb la sol·licitud de llicència
d’obres, es presentarà un estudi arqueològic elaborat per un professional
especialitzat en aquesta matèria.
Article 166.
Regulació específica de la zona R1
Els valors relacionats són d’aplicació a les subzones R1a, R1b i R1c si no es limita a
una subzona concreta.
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1. Disposicions referides a la parcel·la.
Paràmetres

Directrius
Generals

Superfície mínima:

Art. 71




Front mínim:

Art. 70




Adequació del terreny:
Índex d’edificabilitat neta.
Nombre màx. d’habitatges

Art. 72
Art. 80
Art. 74
Art. 76




Ocupació màxima:

Art. 77



Particulars



Tancament de la parcel·la:

Art. 81






Espais no edificats:




Divisió de parcel·la:
Agrupacions/Agregacions:
Fondària edificable




Art. 87
Art. 86



75’00 m2
S’admet l’existent en el moment de ser aprovat
aquest POUM
5’00 mts.
S’admet l’existent en el moment de ser aprovat
aquest POUM
No es fixa
Els existents en el moment de ser aprovat aquest
POUM (1)
R1.a: 80%
R1.b: 100% a PB i 90% a la resta de plantes. (2)
R1.c: 100%
Les tanques amb front a espai públic es tractaran
com si fos la façana de l’edifici amb una alçada
mínima de 2’50 mts. i màxima de 3’50 mts.
En tots els casos els materials i colors seran els
adequats d’acord amb el que reflecteix el punt 6.c
d’aquest article.
Les tanques a construir a la resta de partions
tindran:
una alçada màxima de 2’00 mts i podran ser
massisses o calades.
S’admet també el tancament calat composat per
filat metàl·lic de torsió.
En els espais no edificats s’admeten les actuacions
i usos contemplats en el punt 3 d’aquest article per
a cada una de les subzones.
En els espais significats com a verd privat (VP) no
s’admet cap de les actuacions referides a
l’edificació principal.
No s’admet la divisió de la parcel·la. (3)
No s’admeten. (3)
Es fixa en 16’00 mts. només a R1a
Aquest valor s’haurà de reduir:
- Per a no sobrepassar el percentatge
d’ocupació màxima.
- Per garantir que entre el fons de parcel·la i la
façana posterior es conformi una franja lliure
d’edificació de 2 mts. de fondària.

(1) Com a excepció, en habitatges amb una superfície construïda destinada a aquest ús igual o
superior a 200 m2 s’admetrà la divisió horitzontal sempre que:
a) Cada habitatge ocupi com a mínim una planta.
b) El nombre màxim d’habitatges vindrà determinat pel que estableix l’article 76.
c) S’observin les condicions relacionades al punt 7 d’aquest article.
(2) En el còmput del 10% de superfície no ocupada s’hi poden comptar els patis interiors en els
que ventilin peces principals dels habitatges.
(3) Com a excepció, amb la finalitat de regularitzar finques i construccions, millorar les condicions
de salubritat, funcionalitat i habitabilitat es podran realitzar:
Divisions:
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Només admissibles en operacions simultànies de divisió i agregació de forma que les
finques resultants acompleixin amb els paràmetres de “Superfície mínima de parcel·la” i
“Front mínim de parcel·la”.
Agrupacions:
a) Les parcel·les amb front a vial inferior a 4’00 mts es podran agrupar amb una de les
parcel·les amb laterals comuns.
b) Es podran agrupar dues finques oposades si una d’elles no afronta amb via pública.
Agregacions:
a) La superfície de la part a agregar no serà superior a un cinquena part de la
superfície de la finca a la que s’agrega.
b) La finca que cedeix superfície haurà de mantenir el valor de la superfície mínima de
parcel·la admesa en aquesta subzona.

2. Disposicions referides a l’edificació principal.
Paràmetres

Directrius
Generals

Específiques

Ordenació:

Art. 82
Art. 85



Edificació entre mitgeres situada en relació al vial i
seguint l’alineació d’aquest.

Separacions mínimes a
límits de parcel·la
Número de plantes:
Alçada reguladora màxima:
Volum edificable:

Art. 79



Art. 96
Art. 97
Art. 94



No es fixen. Cal conformar mitgeria amb les
finques col·laterals.
Les existents (1)
L’existent (2)
El resultant d’aplicar els paràmetres de fondària
edificable, ocupació màxima, alçada reguladora
màxima, cossos sortints i coberta.
El resultant d’aplicar els paràmetres de fondària
edificable, ocupació màxima, alçada reguladora
màxima i cossos sortints.
Com a mínim es mantindrà l’alçada mínima
existent.
L’alçada mínima en edificis amb un únic habitatge
serà de 2’35 mts i a la resta d’edificis de 2’50 mts.
S’admet amb les següents condicions:
- La planta en la que s’enquibeix ha de tenir una
alçada lliure mínima de 5’50 mts.
- La seva superfície no superarà el 50 % de la
superfície útil de la planta.
- Els altells situats en la planta baixa es
separaran un mínim de tres metres de
l’alineació del vial.





Sostre edificable màxim

Art. 75
Art. 93



Planta Baixa:



Planta altell:

Art. 100 i
conc.
Art. 103 i
conc
Art. 100

Plantes de pis:
Planta àtic:
Planta sotacoberta:
Coberta

Art. 106
Art. 106
Art. 107
Art. 108

Cossos sortints:

Art. 109

Planta soterrani:






No s’admet.



Es seguiran les directrius recollides en el punt 6.b
d’aquest article.
Tancats: No s’admeten en façana a vial.
Oberts:
Amplada de l’espai públic ≤ 8’0 m.:
→ Alçada lliure mín. a rasant vial: 4’0 m
→ Vol màx.: 0’40 m.
Resta espais públics:
→ Alçada lliure mín. a rasant vial: 4’0 m
→ Vol màx: 0’60 m.
En edificis situats dins l’àmbit del Pla especial
“Rambla del Monestir” prevaldran els paràmetres
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Patis de llum
Patis de ventilació
Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 111
Art. 112
Art. 110






fixats en ell.
No s’admeten si afronten amb espai públic
No s’admeten si afronten amb espai públic
Es seguiran les directrius recollides en el punt 6.b i
6.c d’aquest article.
No s’admet a façana la instal·lació de cap dels
elements relacionats a l’apartat c) del punt 3 de
l’article 108.

(1) En finques no edificades o edificades amb una o dues plantes podran arribar fins a tres plantes
(PB+2) si el valor de l’alçada reguladora obtingut de forma ponderada ho permet.
En edificis existents amb més de tres plantes, be sigui per a realitzar una reforma integral o
l’enderroc total de l’edificació, es podran autoritzar fins a quatre plantes (PB+3).
Sotacobertes, golfes o badius, àtics i coberts en terrats no es comptabilitzaran com a planta
per a determinar el número de plantes de l’edifici existent.
(2) L’alçada de l’edifici podrà ser augmentada en els següents casos:
a) Per ampliació del número de plantes: S’adoptarà el valor obtingut de forma ponderada
(Veure punt 8). En cap cas es sobrepassarà la PB+2 llevat de l’excepció assenyalada en
la nota (1).
b) En reformes i consolidacions estructurals: 35 cms.

3. Disposicions referides a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres construccions.
Paràmetres

Directrius
Generals

Específiques

Ordenació

Art. 92







Ocupació:

Art. 77




Alçada màxima:

Art. 97



Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 110



Només s’admeten edificacions i construccions
auxiliars a la subzona R1.a.
Les edificacions amb sostre computable es
construiran adossades a l’edificació principal o al
fons de la parcel·la. En les finques que afronten
amb el carrer Narcís Junquera i Rambla del
Monestir es situaran dins el gàlib assenyalat en el
plànol d’ordenació i identificat amb la clau R1a’.
Altres construccions amb sostre no computable es
podran situar lliurament dins l’espai no edificat
separant-se dels límits del solar 30 cms. i en el cas
de les piscines 1’00 mt.
La instal·lació de barbacoes i similars (graelles i
forns) s’adequarà al que estableix la ordenança
municipal.
Les construccions amb sostre computable podran
ocupar el 10% de l’espai no edificat del solar, amb
un màxim de 15 m2. Dins els gàlibs de clau R1a’ es
podrà autoritzar una superfície per sobre del 10 %
de 20 m2 com a màxim.
En el cas que l’edificació auxiliar no s’adossi a la
principal hi haurà una separació mínima entre l’una
i l’altre de tres metres.
Cap punt de l’edifici superarà els 3’00 mts respecte
del terreny mesurats verticalment i en el pla de
façana.
A la coberta no s’admeten instal·lacions tècniques
ni cap tipus d’aparell. Aquesta serà inclinada amb
els mateixos materials i colors vàlids per l’edifici
principal.
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4. Usos admesos.
La definició i classificació dels usos figuren als articles 116 i 117. Veure també la
Secció 2ª del Capítol 3 del Títol 3er en quant a usos i activitats ambientals.
Permissivitat

Ús específic.

Dominants

Incompatibles

Residencial habitatge:
- Unihabitatge
- Plurihabitatge
- Dotacional
- Residència col·lectiva
Comercial:
- Establiment individual
Allotjament turístic:
- Hoteler
- Apartaments turístics
- Habitatge turístic
Restauració:
- Tipus I, II i III.
Industrial:
- Act. tradicionals i artesania
- Indústria-taller
- Indústria tipus 1.
Oficines i Serveis:
Sanitari assistencial:
Educatiu:
Sociocultural:
Esportiu:
Recreatiu i espectacles

Complementaris

Tallers: Reparació de vehicles.
Aparcament

Compatibles

Condicions i/o limitacions



Superfície de venda ≤ 250 m2



Activitats situades a la planta baixa




Gimnàs, escoles de dansa i similars.
Inclosos els de restauració assimilables
a l’ús recreatiu i d’espectacles.



No és d’aplicació la obligatorietat que
assenyala l’article 129.
En àmbits de clau R1a’ només s’admet
aquest ús.



5. Nivells d’intervenció.
El nivell d’intervenció haurà de quedar clarament especificat a la memòria del
Projecte d’obres i en el cas dels nivells 1 a 4, a més, si l’actuació comporta canvi
d’ús o no.
Es determinen els següents nivells d’intervenció amb les seves especificitats.
Nivell 1. Actuacions de manteniment i conservació, reparació i/o adequació
funcional.
En aquest nivell s’engloben obres d’escassa entitat i magnitud en les que
no s’afecta la configuració volumètrica de l’edifici, els buits i plens de les
façanes ni la distribució interior.
Nivell 2. Reforma parcial sense afectació estructural.
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En aquest nivell les obres no comporten modificar la configuració
volumètrica de l’edifici, ni l’augment de sostre, però sí els buits i plens de
les façanes o la distribució interior, en actuacions aïllades o combinades,
de forma que el sistema estructural principal de l’edifici no queda afectat
per cap de les actuacions descrites.
Es considera que formen part del sistema estructural principal de l’edifici
els elements de fonamentació i contenció de terres (sabates, murs,
lloses....), els elements de suport vertical i horitzontal (parets, pilars,
jàsseres, corretges, ....) i cada un dels panys dels forjats.
Nivell 3. Reforma parcial amb afectació estructural
Formen part d’aquest nivell les obres descrites en el nivell anterior amb
afectació de part del sistema estructural principal. Es considera també
afectació del sistema estructural principal actuacions que comportin un
augment rellevant de l’estat de càrregues o variacions en la seva
distribució.
Nivell 4. Reconstrucció integral.
En aquest nivell es situen les obres en las que es preveu el buidat de tot
o gaire bé tot l’edifici mantenint només els tancaments exteriors o parts
d’ells.
Nivell 5. Obra nova
Es consideren en aquest nivell les actuacions de nova edificació i també
les que comporten l’enderroc total de l’edificació.
No es considera edificació els coberts, barraques i altres construccions
similars destinades a magatzem o corts.
6. Disposicions relatives a les intervencions.
Qualsevol tipus d’intervenció haurà de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica
del conjunt i contribuir a la conservació general del caràcter del conjunt. Amb
aquesta finalitat es defineixen a continuació els tipus d’intervencions a les que pot
estar sotmès un edifici, els criteris de composició i la utilització de materials i colors.
a) Tipus d’intervenció:
→

Preservació.
Tots els edificis que figuren al llistat del document H.1 s’han de preservar i
mantenir per assegurar la integritat de llur valor cultural i dels seus
elements singulars (voltes, arcs, llindes, escales, ràfecs, llosanes, ....) i l’ús
al que es destinin han de garantir-ne sempre la conservació.
Igualment, atenent el que determina la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
Català, qualsevol bé que per llurs característiques es pugui considerar com
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a integrant del patrimoni cultural català, els propietaris, titulars d’altres drets
reals i posseïdors del bé hauran de preservar-lo i informar de la seva
existència al Departament de Cultura, facilitant l’accés dels especialistes
per al seu estudi i catalogació.
El nivell d’intervenció és del tipus 1 si bé es poden efectuar de forma
condicionada intervencions del tipus 2 i 3 i excepcionalment del tipus 4
(manteniment de façanes).
→

Recuperació.
En aquells edificis en que clarament s’ha produït una alteració en la
configuració volumètrica de l’edifici (per desaparició, modificació o addició),
en la composició de façanes i/o en la utilització de materials i colors, caldrà
efectuar les actuacions necessàries per adequar l’edifici a les formes i trets
propis i/o originals, amb plena observança dels paràmetres i criteris
especificats en aquest article de la normativa urbanística; o bé, a allò que
determini el Pla Especial de PROTECCIÓ DEL NUCLI HISTÒRIC.
En aquests casos el nivell d’intervenció serà del tipus 2 o 3.

→

Adequació o reestructuració
Aquest tipus d’intervenció es produirà en els edificis amb una configuració o
composició no integrades en l’estructura urbana i arquitectònica del
conjunt, que alterin les característiques generals de l’ambient i de la silueta
paisatgística o bé, que es trobin en estat ruïnós.
El nivell d’intervenció en aquests casos seran del tipus 4 o 5.

b) Configuració volumètrica i composició estètica.
Els edificis es configuraran seguin la tipologia d’edificació característica de la
zona d’edifici entre mitgeres, amb vàries plantes i coberta inclinada a dues
aigües o més, com podria ser en el cas d’edifici en cantonada.
S’observaran els següents criteris:
→

Cobertes.
Seran inclinades, acabades amb teula ceràmica de forma troncocònica
(àrab), amb pendent no superior al 30 % i vessants abocant aigües a carrer
i a la part posterior de la parcel·la.
En la formació de la coberta es prioritzarà la utilització de teula de
recuperació. De tenir que utilitzar teules noves es col·locaran com a canals
i les velles com a cobertores. No s’utilitzaran teules envellides amb pintura
(pigallades o fumades).
Els colors de les teules noves harmonitzaran amb els colors de les teules
situades en les edificacions veïnes que, en general, presenten colors
terrossos o argilosos. No s’admetran tonalitats clares com l’ocre i el beix, ni
tampoc l’emblanquinament de les teules.
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Els ràfecs es realitzaran seguin les característiques dels existents al voltant
quan el nivell d’intervenció sigui 5. En cap cas el ràfec es farà com a
extensió del forjat.
Quan les intervencions siguin d’un altre nivell es procurarà mantenir la
composició del ràfec existent o documentat.
Damunt la coberta s’admeten xemeneies (sortides de fums i ventilacions)
realitzades amb formes tradicionals, caixó de ceràmica vista o per a
revestir, o bé amb tub de ferro colat; barret de teules, de peces ceràmiques
o de ferro colat.
A la coberta es podran instal·lar lluernes o claraboies dins el pla inclinat de
la teulada sempre que la seva superfície no representi més del 5% de la
superfície de la vessant de coberta que la integra i situades de forma que
no siguin fàcilment visibles des de la via pública.
Es podrà conformar a cel obert un espai embegut en el sotacoberta per
instal·lar equips tècnics quan no sigui possible instal·lar-los a altres llocs,
amb les següents consideracions:
- Serà únic i es situarà a la vessant posterior de la coberta o com a màxim
centrat al llarg del carener.
- Es separà com a mínim a 1’20 mts de les mitgeres o façanes laterals i a
4’00 mts de la façana.
- La seva superfície serà la mínima necessària per enquibir els aparells i
equips tècnics. En cap cas sobrepassarà el 20% de la superfície en
planta de la coberta.
Les antenes s’instal·laran a la vessant més allunyada de la via pública.
Les plaques solars no es podran instal·lar en la coberta ni en cap espai a
cel obert embegut dins el sotacoberta que no permeti que els aparells es
situen per sota del gàlib de la pendent de la coberta.
→

Terrats.
En noves edificacions no s’admet la coberta tipus terrat ni substituir
totalment o parcialment una coberta inclinada per una de plana.
L’ampliació en alçada dels murs o elements de barana dels terrats
motivada per l’adequació a la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE) quedarà supeditada a la presentació d’un estudi detallat de la
intervenció en secció, en context amb els alçats veïns i en fotografies. Serà
necessària la separació dels murs o elements respecte el pla de façana per
tal de disminuir el seu impacte visual.

→

Canals i baixants.
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Les canals podran quedar dins la cornisa, o bé a l’extrem dels ràfecs de la
coberta i hauran de ser de ceràmica sense vitrificar (tortugues), de ferro
galvanitzat o de ferro colat llis.
En el cas de baixants vistos, aquests seran de ferro galvanitzat o de ferro
colat llis. Aniran amb la seva textura original o pintats de color gris o gris
fosc (forja).
Es prohibeix expressament els baixants i les canals de material plàstic
(PVC, PE o PP) i de fibrociment.
→

Façanes.
Moltes edificacions situades en aquesta zona mantenen la composició de
l’època de la que són originaries (segles XVII i XVIII). Les seves
dimensions deriven de la tipologia de planta baixa i una o dues plantes pis,
amb una única cruixia i en les que predomina el ple sobre el buit, amb
finestres de forma rectangular o quadrada, aplomades seguint un eix de
composició vertical.
Sobresurten altres edificacions, de majors dimensions i amb la composició
molt més accentuada, amb aportacions d’elements singulars (llindes de
pedra, finestres gòtiques, la portalada renaixentista de Can Mont, ...).
Es mantindrà la configuració i els trets compositius de les façanes,
especialment en els edificis que figuren com a Bens Culturals d’Interès
Local (BCIL) i Bens amb Protecció Urbanística (BPU), que venen
relacionats en el document H.1.
En actuacions del nivell 5 es seguiran els següents criteris generals:
- Predomini del buit sobre el ple: La suma d’amplades de les diferents
obertures situades en una mateixa planta no superarà el 40% de
l’amplada de la façana a la dita planta. Aquest criteri no serà d’aplicació
a la planta baixa a on els buits es configuraran i situaran de forma
integrada en el conjunt i adaptats als usos i necessitats de la dita planta.
- La forma dels buits de façana situats per damunt de la planta baixa
seran rectangles verticals o quadrats. Per establir la proporció del buit es
seguirà el procediment gràfic que figura a l’Annex 2. El rectangle
obtingut tindrà la consideració de buit màxim i, en el cas de façanes amb
més d’un eix de composició vertical, l’amplada del buit és podrà ampliar
en un 20 % si es compensa amb la resta de buits de la mateixa planta,
garantint a l’hora el que s’especifica a l’anterior paràgraf.
- Els buits de façana més propers a la mitgera es separaran com a mínim
60 cms. i si disposa de balcó que voli més de 30 cms, aquest es
separarà 1’00 mt. de la mitgera.
- L’espai entre dos buits contigus situats en una mateixa planta no serà
inferior a les 2/3 parts de l’amplada del buit més ample.

c) Materials i colors.
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→

Parets de façana i mitgeres.
En actuacions de reforma es mantindrà el tipus d’acabat existent, utilitzant
el mateix material i composició, aplicant el mateix color o de tonalitat
semblant.
En noves actuacions s’utilitzaran revestiments de morter de ciment o de
calç, amb acabat arrebossat, esquerdejat o estucat. No s’admet l’obra
vista.
Es preservaran els elements arquitectònics significatius originals (llindes,
motllures, guardapols i altres elements sortints del pla de façana) i segons
les categories d’intervenció establertes en el punt 5 d’aquest article.
Es podrà admetre parets de carreus de pedra o de pedra carejada per anar
vista. Per tant, no es permet eliminar l’arrebossat si la paret no es composa
d’aquests acabats de la pedra. Tampoc es podrà deixar vistos brancals de
maons ceràmics.
En el cas dels emmarcaments i cantoneres originals amb carreus de pedra
aquests es mantindran vistos. La unió amb el revestiment de façana serà
regular i de línies rectes.
No s’admeten les gelosies de ceràmica i vidre ni les parets de vidre.
Tampoc seran admesos els elements d’acabat en formigó o ciment
pòrtland.
S’utilitzaran pintures al silicat o al pliolite.
Es mantindran els acabats: estucs, esgrafiats, ...
Es prioritzaran els tons situats dins la gama dels terrosos, ocres, beixos,
mangres i sienes. També es podrà admetre un nou color si la proposta ve
acompanyada d’una justificació de l’existència de precedents històrics
d’aquell color.
Així mateix caldrà evitar la repetició d’un mateix color entre edificis propers
buscant en el color i tonalitat la integració en el conjunt.
També es pintaran amb el color de la serralleria les portelles
d’instal·lacions, que aniran sempre enrasades a línia de façana, no podent
sobresortir ni presentar regruixos.
En actuacions que comportin ampliació del volum es mantindrà el material
d’acabat i color de l’edifici existent.
A les façanes i mitgeres vistes no s’admetrà el pintat de cap tipus de rètol
de caire informatiu o publicitari.

→

Murs de tancament i contenció.
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Aquests elements es tractaran preferentment amb els mateixos materials
d’acabat utilitzat a les façanes. No obstant, es podrà admetre el paredat
comú vist amb acabat sec o rejuntat. Excepcionalment, es podrà admetre
en habitatges si es demostra la seva preexistència històrica.
→

Fusteries.
Les fusteries d’exterior a utilitzar seran del mateix tipus en tot l’edifici,
excepte les situades a nivell de planta baixa.
Preferentment s’utilitzarà com a material la fusta. Les fusteries d’alumini
imitant fusta hauran de garantir la seva qualitat i integració en el conjunt.
A planta baixa es permetran tancaments d’alumini i ferro forjat, amb un
cromatisme diferenciat però que s’integri igualment en el conjunt.
Les portes d’accés a l’habitatge seran massisses, preferentment a la
catalana (de posts) i les del garatge podran ser basculants o de sostre,
composades amb lamel·les, però en cap cas llises.
Els vidres de les finestres seran transparents i incolors, d’una única lluna o
dividit en plafons. La utilització de qualsevol altre tipus d’envidriament
s’haurà de justificar.
Els porticons seran interiors llevat que històricament l’edifici els hagi tingut
per l’exterior.
Les persianes seran de corda (alacantines) i aniran instal·lades dins el buit
de la façana. No s’admet la persiana enrotllable ni la de lames tipus
“veneciana”.

→

Reixes i baranes
Les reixes i baranes es conformaran amb barrots de secció rectangular, de
ferro colat, seguint les tipologies existents en aquesta zona.
Les reixes quedaran embegudes en el buit d’obra sense que cap element
pugui sobresortir envaint espai públic.
No s’admetran ornamentacions i es tendirà als reixats de barrots verticals,
o conformant quadrats amb o sense nusos.
Es pintaran amb esmalt per a forja, de color gris fosc o negre forja. S’admet
també el vernís sobre ferro natural o oxidat.

→

Elements sobreposats a la façana
A les façanes (inclosos els balcons) no s’admetrà adossar o penjar:
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-

Equips i aparells tècnics.
Plafons, banderoles o cartells publicitaris.
Antenes de qualsevol tipus.
Instal·lació d’enllumenat, excepte l’enllumenat públic.
Qualsevol tipus de cablejat de servei públic si en el tram de carrer
existeix instal·lació soterrada per a serveis urbans. En qualsevol cas no
s’admet cap tipus de cablejat d’ús privat.

En els buits d’obra tampoc s’admetrà rètols i il·luminació de caràcter
publicitari o comercial.
A nivell de planta baixa prèvia obtenció de llicència municipal s’admeten:
- Rètols de caire comercial a situar preferentment en els buits de les
obertures.
- Si l’espai del buit és molt reduït (amplada inferior a 1’40 mts.) es podrà
composar per sobre del buit o a un costat un element emmarcat de fusta
o planxa de ferro, que no sobresurti del pla de façana més de 4 cms i de
superfície no superior a un 25 % de la superfície del buit al que s’adossa
i dins el qual es podrà col·locar el rètol o cartell vinculat a l’establiment
comercial.
- Els rètols seran de materials adients tal com: vidre, metacrilat, bronze,
coure,llautó, ferro o fusta.
No s’admet la instal·lació de rètols en els buits dels arcs de la Plaça de la
Vila, ni als seus costats, ni cap altre element que distorsioni la seva
fisonomia.
El Pla Especial de PROTECCIÓ DEL NUCLI HISTÒRIC podrà regular la
utilització dels espais del sotavoltes de la plaça de la vila en quant a la
instal·lació d’enllumenat, equips de so, rètols i cartells de caire comercial o
informatiu, tendals i mobiliari dels establiments comercials.
7. Condicions en l’aplicació de la divisió horitzontal.
Quan sigui possible la divisió horitzontal d’un immoble en diversos establiments,
tant en règim de propietat horitzontal com d’arrendament, caldrà que les obres a
realitzar a l’efecte observin les següents prescripcions:
a) És mantindrà la volumetria i la composició de les façanes i les possibles
intervencions o modificacions s’ajustaran a tot allò que es descriu en el punt
6 d’aquest article.
b) La divisió no comportarà la eliminació o alteració d’elements singulars
d’interès arquitectònic situats a l’interior de l’edifici.
c) Els habitatges reuniran les condicions d’habitabilitat relacionades a l’Annex 4
del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions
mínimes d’habitabilitat o normativa que la substitueixi.
8. Determinació de l’alçada reguladora màxima.
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Per ajustar l’alçada reguladora màxima d’un edifici existent o de nova construcció
s’aplicarà l’alçada obtinguda a través de la següent expressió:

HR màx. =

∑ (A i × H i )
∑ Ai

A on:
Ai = Amplades de les edificacions veïnes.
Hi = Alçades de les edificacions veïnes.

Com a mínim s’hauran de comptabilitzar 10 edificis veïns, cinc a banda i banda del
mateix front de façana sempre que sigui possible. Els no edificats o edificats només
en planta baixa no es podran considerar en el càlcul. En fronts de façana de menys
de 10 edificis es considerarà tot el front del carrer sense considerar la finca
afectada.

Secció Segona
RESIDENCIAL: Zona “Urbà tradicional”. Clau R2
Article 167.
Definició, descripció i sub-zones
DEFINICIÓ
Aquesta zona engloba les edificacions corresponent a un segon creixement. Són
construccions realitzades abans de l’any 1950 amb trets singulars i característics molt
propers als que es poden observar en les edificacions de la zona R1.
Les illes així qualificades també es troben dins el Conjunt Històric del Nucli Antic
d’Amer i el seu entorn de protecció.
DESCRIPCIÓ
L’edificació en aquesta zona ha consolidat la trama urbana iniciada a l’època medieval
amb edificis entre mitgeres conformant el mateix tipus d’illa allargassada i estreta entre
carrers o bé, una illa amb patis interiors.
En aquesta zona predomina la tipologia de planta baixa i dues plantes de pis i en algun
cas una tercera planta. En aquesta zona també s’han inclòs cases de caire rural que
han quedat immerses en la trama urbana.
Majoritàriament les cobertes són de teula ceràmica en la seva totalitat, se bé algun
edifici presenta una part com a terrat.
L’ús predominant és el d’habitatge en la modalitat d’unihabitatge.
En aquesta zona la trama viaria s’intensifica i les seccions passen a ser més amples.
Els paviments de pedra van deixant pas a les peces prefabricades i a l’asfalt.
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SUBZONES
Aquesta qualificació urbanística es correspon amb l’anterior clau 10 de les Normes
Subsidiàries d’Amer sense que es concretés cap subzona.
Es determinen les següents subzones:
-

Edificació entre mitgeres (R2.a)
Edificació entre carrers (R2.b)
Edificació rural (R2.c)

Article 168.
Regulació general
1. Les actuacions i usos ha realitzar en aquesta zona no poden alterar les
característiques morfològiques i els elements singulars que han motivat la seva
inclusió dins el Conjunt Històric del Nucli Antic d’Amer i el seu entorn de protecció.
2. En el document H.1 hi ha el llistat d’edificacions i elements protegits amb els
corresponents nivells de protecció determinats per la Llei 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català (articles 7, 15 i 18).
3. Mentre no es redacti el Pla Especial de PROTECCIÓ DEL NUCLI HISTÒRIC
s’observaran les disposicions que figuren en el punt 6 de l’article següent i les obres
a realitzar, tant si són dins el conjunt o dins l’entorn de protecció, hauran de ser
autoritzades pel Departament de Cultura prèviament a la concessió de la llicència
municipal.
4. El Pla Especial avaluarà millor els valors de les edificacions i dels espais urbans i
podrà ampliar, modificar o condicionar els paràmetres referits a l’edificació principal;
els paràmetres referits a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres construccions; els
paràmetres referits als usos i també, les disposicions relatives a les intervencions.
5. Les actuacions que afectin el subsòl hauran de disposar d’una autorització prèvia
del Departament de Cultura. A l’efecte, juntament amb la sol·licitud de llicència
d’obres, es presentarà un estudi arqueològic elaborat per un professional
especialitzat en aquesta matèria.
Article 169.
Regulació específica de la zona R2
Els valors relacionats són d’aplicació a les subzones R2.a, R2.b i R2.c si no es limita a
una subzona concreta.
1. Disposicions referides a la parcel·la.
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Paràmetres

Directrius
Generals

Superfície mínima:

Art. 71




Front mínim:

Art. 70




Adequació del terreny:
Índex d’edificabilitat neta.
Nombre màx. d’habitatges

Art. 72
Art. 80
Art. 74
Art. 76

Ocupació màxima:

Art. 77

Tancament de la parcel·la:

Art. 81

Particulars










Espais no edificats:




Divisió de parcel·la:
Agrupacions/Agregacions:
Fondària edificable




Art. 87
Art. 86



75’00 m2
S’admet l’existent en el moment de ser aprovat
aquest POUM
5’00 mts.
S’admet l’existent en el moment de ser aprovat
aquest POUM
No es fixa
Els existents en el moment de ser aprovat aquest
POUM (1)
R2.a: 80%
R2.b: 100%.
R2.c: 60 %
Les tanques amb front a espai públic es tractaran
com si fos la façana de l’edifici amb una alçada
mínima de 2’50 mts. i màxima de 3’50 mts.
En tots els casos els materials i colors seran els
adequats d’acord amb el que reflecteix el punt 6.c
de l’article 166.
Les tanques a construir a la resta de partions
tindran:
- una alçada màxima de 2’00 mts i podran ser
massisses o calades.
- S’admet també el tancament calat composat
per filat metàl·lic de torsió.
En els espais no edificats s’admeten les actuacions
i usos contemplats en el punt 3 d’aquest article per
a cada una de les subzones.
En els espais significats com a verd privat (VP) no
s’admet cap de les actuacions referides a
l’edificació principal.
No s’admet la divisió de la parcel·la. (2)
No s’admeten. (2)
Es fixa en 16’00 mts. només a (R2.a)
Aquest valor s’haurà de reduir:
- Per a no sobrepassar el percentatge
d’ocupació màxima.
- Per a garantir que entre el fons de parcel·la i la
façana posterior es conformi una franja lliure
d’edificació de 2 mts. de fondària.

(1) Com a excepció, en habitatges amb una superfície construïda destinada a aquest ús igual o
superior a 225 m2 s’admetrà la divisió horitzontal sempre que:
a) Cada habitatge ocupi com a mínim una planta.
b) El nombre màxim d’habitatges vindrà determinat pel que estableix l’article 76.
c) S’observin les condicions relacionades al punt 7 d’aquest article.
(2) Com a excepció, amb la finalitat de regularitzar finques i construccions, millorar les condicions
de salubritat, funcionalitat i habitabilitat es podran realitzar:
Divisions:
Només admissible en operacions simultànies de divisió i agregació de forma que les
finques resultants acompleixin amb els paràmetres de “Superfície mínima de parcel·la” i
“Front mínim de parcel·la”.
Agrupacions:
a) Les parcel·les amb front a vial inferior a 4’00 mts es podran agrupar amb una de les
parcel·les amb laterals comuns.
b) Es podran agrupar dues finques oposades si una d’elles no afronta amb via pública.
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Agregacions:
a) La superfície de la part a agregar no serà superior a un cinquena part de la superfície
de la finca a la que s’agrega.
b) La finca que cedeix superfície haurà de mantenir el valor de la superfície mínima de
parcel·la admesa en aquesta subzona.

2. Disposicions referides a l’edificació principal.
Paràmetres
Ordenació:
Separacions mínimes a
límits de parcel·la
Número de plantes:
Alçada reguladora màxima:
Volum edificable:
Sostre edificable màxim

Directrius
Generals

Específiques

Art. 60
Art. 61
Art. 79



Art. 96
Art. 97
Art. 94



Art. 75
Art. 93









Planta Baixa:
Planta soterrani:
Planta altell:

Art. 100 i
conc.
Art. 103 i
conc.
Art. 100
Art. 108





Plantes de pis:
Planta àtic:
Planta sotacoberta:
Coberta

Art. 106
Art. 106
Art. 107
Art. 108

Cossos sortints:

Art. 109




Espais oberts d’un edifici

Art. 111



Patis de ventilació

Art. 112



Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 110



Edificació entre mitgeres situada en relació al vial i
seguint l’alineació d’aquest.
No es fixen. Cal conformar mitgeria amb les
finques col·laterals.
Les existents (1)
L’existent (2)
El resultant d’aplicar els paràmetres de fondària
edificable, ocupació màxima, alçada reguladora
màxima, cossos sortints i coberta.
El que resulta d’aplicar els paràmetres referits a
l’edificació principal.
En la subzona R2.c el sostre màxim serà l’existent
en el moment de ser aprovat el POUM, admetent
una ampliació del 20 % del sostre destinat a l’ús
d’habitatge i sense superar els 300 m2 de sostre
destinat al referit ús.
Com a mínim es mantindrà l’alçada mínima
existent.
L’alçada mínima en edificis amb un únic habitatge
serà de 2’35 mts i a la resta d’edificis de 2’50 mts.
S’admet amb les següents condicions:
- La planta en la que s’enquibeix ha de tenir una
alçada lliure mínima de 5’50 mts.
- La seva superfície no superarà el 50 % de la
superfície útil de la planta.
- Els altells situats en la planta baixa es
separaran un mínim de tres metres de
l’alineació del vial.



No s’admet.



Es seguiran les directrius recollides en el punt 6.b
d’aquest article.
Tancats: No s’admeten en façana a vial.
Oberts:
Amplada de l’espai públic ≤ 8’0 m.:
→ Alçada lliure mín. a rasant vial: 4’0 m
→ Vol màx.: 0’40 m.
Resta espais públics:
→ Alçada lliure mín. a rasant vial: 4’0 m
→ Vol màx.: 0’60 m.
No s’admeten en façanes que afrontin amb espai
públic
El seu perímetre no podrà afrontar amb espai
públic.
Es seguiran les directrius recollides en el punt 6.b i
6.c d’aquest article.
No s’admet a façana la instal·lació de cap dels
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elements relacionats a l’apartat c) del punt 3 de
l’article 108.
(1) En finques no edificades o edificades amb una o dues plantes podran arribar fins a tres plantes
(PB+2) si el valor de l’alçada reguladora obtingut de forma ponderada ho permet.
En edificis existents amb més de tres plantes, be sigui per a realitzar una reforma integral o
l’enderroc total de l’edificació, es podran autoritzar fins a quatre plantes (PB+3).
Sotacobertes, golfes o badius, àtics i coberts en terrats no es comptabilitzaran com a planta
per a determinar el número de plantes de l’edifici existent.
(2) L’alçada de l’edifici podrà ser augmentada en els següents casos:
a) Per a l’ampliació del número de plantes: S’adoptarà el valor obtingut de forma ponderada
(Veure punt 8 de l’article 166). En cap cas es sobrepassarà la PB+2 llevat de l’excepció
assenyalada en la nota (1).
b) En reformes i consolidacions estructurals: 35 cms.

3. Disposicions referides a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres construccions.
Paràmetres

Directrius
Generals

Específiques

Ordenació

Art. 92






Ocupació:

Art. 77



Alçada màxima:

Art. 97



Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 110



Només s’admeten edificacions i construccions
auxiliars a la subzona R2.a.
Les edificacions amb sostre computable es
construiran adossades a l’edificació principal o al
fons de la parcel·la.
Altres construccions amb sostre no computable es
podran situar lliurament dins l’espai no edificat
separant-se dels límits del solar 30 cms. i en el cas
de les piscines 1’00 mt.
La instal·lació de barbacoes i similars (graelles i
forns) s’adequarà al que estableix la ordenança
municipal.
Les edificacions amb sostre computable podran
ocupar el 10% de l’espai no edificat del solar.
Cap punt de l’edifici superarà els 3’00 mts respecte
del terreny mesurats verticalment i en el pla de
façana.
A la coberta no s’admeten instal·lacions tècniques
ni cap tipus d’aparell. Aquesta serà inclinada amb
els mateixos materials i colors vàlids per l’edifici
principal.

4. Usos admesos.
La definició i classificació dels usos figuren als articles 116 i 117. Veure també la
Secció 2ª del Capítol 3 del Títol 3er en quant a usos i activitats ambientals.
Permissivitat

Ús específic.

Dominants

Residencial habitatge:
- Unihabitatge
- Plurihabitatge
- Dotacional
- Residència col·lectiva
Comercial:
- Establiment individual
Allotjament turístic:

Compatibles

Condicions i/o limitacions



Superfície de venda ≤ 250 m2
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- Hoteler
- Apartaments turístics
- Habitatge turístic

Incompatibles

Restauració:
- Tipus I, II i III.
Industrial:
- Act. tradicionals i artesania
- Indústria-taller
- Indústria tipus 1.
Oficines i Serveis:
Sanitari assistencial:
Educatiu:
Sociocultural:
Esportiu:
Recreatiu i espectacles

Complementaris

Tallers: Reparació de vehicles.
Aparcament



Activitats situades a la planta baixa




Gimnàs, escoles de dansa i similars.
Inclosos els de restauració assimilables
a l’ús recreatiu i d’espectacles.



No és d’aplicació la obligatorietat que
assenyala l’article 129.

5. Nivells d’intervenció.
Es defineixen els mateixos nivells d’intervenció descrits en el punt 5 de l’article
166.
6. Disposicions relatives a les intervencions.
Es determinen els mateixos tipus d’intervenció, de configuració volumètrica i de
composició estètica, així com els condicionants sobre els materials i els colors
que figuren en el punt 6 de l’article 166.
7. Condicions en l’aplicació de la divisió horitzontal.
Quan sigui possible la divisió horitzontal d’un immoble en diversos establiments,
tant en règim de propietat horitzontal com d’arrendament, caldrà que les obres a
realitzar a l’efecte observin les següents prescripcions:
a) És mantindrà la volumetria i la composició de les façanes i les possibles
intervencions o modificacions s’ajustaran a tot allò que es descriu en el punt
6 de l’article 166.
b) La divisió no comportarà la eliminació o alteració d’elements singulars
d’interès arquitectònic situats a l’interior de l’edifici.
c) Els habitatges reuniran les condicions d’habitabilitat relacionades a l’Annex 4
del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions
mínimes d’habitabilitat o normativa que la substitueixi.

Secció Tercera
RESIDENCIAL: Zona “Illa tancada”. Clau R3
Article 170.
Definició, descripció i subzones
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DEFINICIÓ
Aquesta zona engloba els terrenys que formen part dels eixamples més recents, alguns
d’ells encara conformant trames lineals seguint antics camins i carrers i d’altres,
conformant illes tancades o semitancades de mida petita amb tipologies homogènies, o
més heterogènies si són de mida més grossa.
DESCRIPCIÓ
Les edificacions es situen conformant mitgeres i seguint l’alineació del vial en la majoria
de casos, de planta baixa i dos plantes de pis, amb cobertes de teula.
L’illa situada entre el carrer Sant Antoni i el carrer de Dalt queda dins la zona de
l’entorn de protecció del Conjunt Històric del Nucli Antic d’Amer.
A les subzona d’edificació tradicional la composició manté encara la proporció del
domini del ple sobre el buit i l’ús predominant és el d’unihabitatge.
A la resta de subzones les edificacions presenten composicions variades, poc
harmonitzades i amb diferents densitats i número de plantes.
SUBZONES
Les subzones relacionades en aquest apartat es corresponen amb les següents zones
de les anteriors Normes Subsidiàries d’Amer: Zona 11 (R3.b i R3.c) i Zona 13 (R3.a).
Es determinen les següents subzones:
- Edificació eixample tradicional (R3.a)
- Edificació en illa compacta (R3.b)
- Edificació suburbana (R3.c)
Article 171.
Regulació general
1. En aquestes subzones les actuacions d’obra nova, reforma o rehabilitació, s’hauran
de projectar procurant la seva harmonització aplicant els següents criteris:
a) Les façanes s’hauran de composar de forma unitària i homogènia entre totes
les plantes, inclosa la planta baixa prevista o no per a usos comercials. En cap
cas les façanes d’aquesta planta es deixaran d’executar.
b) Les alçades de la planta baixa s’hauran d’adaptar, en la mesura que sigui
possible, a la de les edificacions adjacents.
c) No s’utilitzaran pilars, embeguts o exempts, en la composició de les façanes.
Aquestes modularan els seus buits accentuant la verticalitat i conformant una
proporcionalitat similar amb les parts massisses.
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d) Els buits de façana més propers a la mitgera es separaran com a mínim 60
cms. i si disposa de balcó que voli més de 30 cms, aquest es separarà 1’00 mt.
de la mitgera. A nivell de planta baixa la separació a la mitgera es podrà reduir
fins a 50 cms.
e) Es tindrà en consideració en quant a materials i colors el que especifica
l’apartat c) del punt 6 de l’article 166.
f)

Els projectes d’edificació hauran d’incorporar una justificació gràfica de
l’adequació de l’obra amb l’entorn (edificis adjacents).

2. A l’illa situada entre el carrer Sant Antoni i el carrer de Dalt i mentre no es redacti el
Pla Especial de PROTECCIÓ DEL NUCLI HISTÒRIC s’observaran les disposicions
que figuren en el punt 6 de l’article següent i les obres a realitzar hauran de ser
autoritzades pel Departament de Cultura prèviament a la concessió de la llicència
municipal.
3. El Pla Especial avaluarà millor els valors de les edificacions i dels espais urbans i
podrà ampliar, modificar o condicionar els paràmetres referits a l’edificació
principal; els paràmetres referits a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres
construccions; els paràmetres referits als usos i també, les disposicions relatives a
les intervencions.
4. Les actuacions que afectin el subsòl hauran de disposar d’una autorització prèvia
del Departament de Cultura. A l’efecte, juntament amb la sol·licitud de llicència
d’obres, es presentarà un estudi arqueològic elaborat per un professional
especialitzat en aquesta matèria.
Article 172.
Regulació específica de la zona R3
Els valors relacionats són d’aplicació a totes les subzones llevat d’aquells directament
vinculats a una subzona.
1. Disposicions referides a la parcel·la.
Paràmetres

Directrius
Generals

Particulars

Superfície mínima:

Art. 71



Art. 70





Front mínim:




S’admet l’existent en el moment de ser aprovat
aquest POUM sempre que la seva superfície no
sigui inferior al 50 % del valor consignat a la seva
subzona.
150’00 m2 (R3.a)
250’00 m2 (R3.b) i (R3.c)
S’admet l’existent en el moment de ser aprovat
aquest POUM sempre que la seva longitud no sigui
inferior al 50 % del valor consignat a la seva
subzona.
6’00 m (R3.a)
10’00 m (R3.b) i (R3.c)
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Adequació del terreny:
Índex d’edificabilitat neta.

Art. 72
Art. 80
Art. 74

Nombre màx. d’habitatges

Art. 76

Ocupació màxima:

Art. 77

Tancament de la parcel·la:

Art. 81











Espais no edificats:




Divisió de parcel·la:
Agrupacions/Agregacions:
Fondària edificable





Art. 87
Art. 86




1’80 m2/m2 (R3.a)
A la resta de subzones no es fixa
1 hab. p.p. mínima, computada per defecte: (R3.a)
Resta de zones segons art. 76
En funció de la fondària edificable.
Gàlib resultant d’aplicar la separació a límits de
parcel·la o l’assenyalat en el plànol d’ordenació.
Les tanques amb front a espai públic es tractaran
com si fos la façana de l’edifici amb una alçada
mínima de 2’50 mts. i màxima de 3’50 mts.
En tots els casos els materials i colors seran els
adequats d’acord amb el que reflecteix el punt 6.c
de l’article 166.
Les tanques a construir a la resta de partions
tindran:
- una alçada màxima de 2’00 mts i podran ser
massisses o calades.
- S’admet també el tancament calat composat
per filat metàl·lic de torsió.
En els espais no edificats s’admeten les actuacions
i usos contemplats en el punt 3 d’aquest article per
a cada una de les subzones.
En els espais significats com a verd privat (VP) no
s’admet cap de les actuacions referides a
l’edificació principal.
S’admet si la seva superfície és igual o superior a
dos vegades la superfície mínima de parcel·la de la
subzona corresponent.
S’admeten.
14’00 m (R3.a) i R3.b)
16’00 m i (R3.c) (2)

(1) A les parcel·les situades dins l’entorn de protecció del conjunt històric d’Amer s’utilitzaran
materials i colors adequats d’acord amb el que reflecteix el punt 6.c de l’article 166.
(2) A nivell de PB es podrà ocupar el 100 % del sòl en les subzones: (R3.b).

2. Disposicions referides a l’edificació principal.
Paràmetres
Ordenació:

Directrius
Generals
Art. 60
Art. 61

Específiques



Separacions mínimes a
límits de parcel·la

Art. 79




Número de plantes:

Art. 96





Edificació entre mitgeres situada en relació al vial i
seguint l’alineació d’aquest o bé, reculant fins a la
línia de protecció de carreteres, grafiada i retolada
en els plànols d’ordenació.
En el plànol d’ordenació es grafien i retolen també
altres reculades permeses.
No es fixen.
En subzona R3.b 2’00 mts. a tots els límits si
aquests es grafien en el plànol d’ordenació.
PB+1PP:
- (R3.a) si amplada carrer < 9’00 mts.
PB+2PP:
- (R3.a) si amplada carrer ≥ 9’00 mts.
PB+3PP:
- (R3.b) i (R3.c), llevat que en el plànol
d’ordenació s’especifiqui un número de
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Alçada reguladora màxima:

Art. 97

Volum edificable:

Art. 94

Sostre edificable màxim

Art. 75
Art. 93

Planta Baixa:

Art. 100 i
conc.
Art. 103 i
conc.
Art. 100
Art. 106
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109

Planta soterrani:
Planta altell:
Plantes de pis:
Planta àtic:
Planta sotacoberta:
Coberta
Cossos sortints:









L’alçada mínima en edificis amb un únic habitatge
serà de 2’35 mts i a la resta d’edificis de 2’50 mts.



No s’admet.



En subzona (R3.a):
- Tancats: No s’admeten en façana a vial.
- Oberts:
Amplada de l’espai públic ≤ 8’0 m.:
→ Alçada lliure mín. a via: 4’0 m
→ Vol màx.: 0’40 m.
Resta espais públics:
→ Alçada lliure mín. a rasant vial: 4’0 m
→ Vol màx.: 0’60 m.
Resta subzones:
- Tancats i oberts:
Amplada de l’espai públic ≤ 8’0 m.:
→ Alçada lliure mín. a rasant vial: 4’0 m
→ Vol màx.: 0’40 m.
Resta espais públics:
→ Alçada lliure mín. a rasant vial: 3’5 m
→ Vol màx.: 1’20 m.



Patis de llum
Patis de ventilació
Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 111
Art. 112
Art. 110

plantes inferior.
7’50 m: (R3.a) si amplada carrer < 9’00 mts.
10’50 m: (R3.a) si amplada carrer ≥ 9’00 mts.
13’65 m: (R3.b) i (R3.c)
El resultant d’aplicar els paràmetres de fondària
edificable, ocupació màxima, alçada reguladora
màxima, cossos sortints i coberta.
El que resulta d’aplicar l’índex d’edificabilitat neta o
la resta de paràmetres referits a l’edificació
principal.



No s’admet a façana la instal·lació de cap dels
elements relacionats a l’apartat c) del punt 3 de
l’article 108.

3. Disposicions referides a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres construccions.
Paràmetres

Directrius
Generals

Específiques

Ordenació

Art. 92






Les edificacions amb sostre computable es
construiran adossades a l’edificació principal o al
fons de la parcel·la (R3.b i R3.c).
Altres construccions amb sostre no computable es
podran situar lliurament dins l’espai no edificat
separant-se dels límits del solar 30 cms. i en el cas
de les piscines 1’00 mt.
La instal·lació de barbacoes i similars (graelles i
forns) s’adequarà al que estableix la ordenança
municipal.
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Ocupació:

Art. 77



Alçada màxima:

Art. 97



Elements tècnics i
compositius de l’edifici.

Art. 110



Les edificacions amb sostre computable podran
ocupar el 10 % de l’espai no edificat del solar (R3.b
i R3.c).
Cap punt de l’edifici superarà els 3’00 mts respecte
del terreny mesurats verticalment i en el pla de
façana.
A la coberta no s’admeten instal·lacions tècniques
ni cap tipus d’aparell. Aquesta serà inclinada amb
els mateixos materials i colors vàlids per l’edifici
principal.

4. Usos admesos.
La definició i classificació dels usos figuren als articles 116 i 117. Veure també la
Secció 2ª del Capítol 3 del Títol 3er en quant a usos i activitats ambientals.
Permissivitat

Ús específic.

Dominants

Incompatibles

Residencial habitatge:
- Unihabitatge
- Plurihabitatge
- Dotacional
- Residència col·lectiva
Comercial:
- Establiment individual
Allotjament turístic:
- Hoteler
- Apartaments turístics
- Habitatge turístic
Restauració:
- Tipus I, II i III.
Industrial:
- Act. tradicionals i artesania
- Indústria-taller
- Indústria tipus 1.
Oficines i Serveis:
Sanitari assistencial:
Educatiu:
Sociocultural:
Esportiu:
Recreatiu i espectacles

Complementaris

Tallers: Reparació de vehicles.
Aparcament

Compatibles

Condicions i/o limitacions



Superfície de venda ≤ 250 m2



Activitats situades a la planta baixa.




Gimnàs, escoles de dansa i similars.
Inclosos els de restauració assimilables
a l’ús recreatiu i d’espectacles.



D’acord amb les previsions
assenyala l’article 129.

que

5. Nivells d’intervenció.
Es defineixen els mateixos nivells d’intervenció descrits en el punt 5 de l’article 166.
6. Disposicions relatives a les intervencions.
En aquelles illes o part d’illa situades dins el Conjunt Històric del Nucli Antic d’Amer
o en el seu entorn de protecció es determinen els mateixos tipus d’intervenció, de
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configuració volumètrica i de composició estètica, així com els condicionants sobre
els materials i els colors que figuren en el punt 6 de l’article 166.
7. Divisió horitzontal.
No s’admet la divisió horitzontal d’un immoble que comporti augmentar el número
d’habitatges existent.

Secció Quarta
RESIDENCIAL: Zona “Illa oberta”. Clau R4
Article 173.
Definició, descripció i subzones
DEFINICIÓ
Aquesta zona es determina per a aquells terrenys situats en àmbits de sòl pendent de
desenvolupament.
Configurarà doncs una forma moderna de creixement amb edificis aïllats amb ús
dominant plurifamiliar tipus bloc o torre, envoltats d’espais lliures d’ús privatiu o
comunitari.
DESCRIPCIÓ
Els edificis resultants d’aquesta qualificació mantindran la tipologia de bloc aïllat de
planta baixa i dues plantes de pis.
Aquesta tipologia no apareixia a les anteriors normes subsidiàries i aquest POUM la
introdueix en zones perifèriques coincidint amb el límit del sòl urbà, oferint així una
façana de la ciutat més permeable. És una tipologia d’edifici plurihabitatge aïllat que no
es dona gaire bé en cap lloc més de la població.
SUBZONES
Per raons d’adequació als espais resultants de l’ordenació sense augmentar el sostre
previst a les anteriors normes subsidiàries es determines següents subzones:
-

Eixample en bloc aïllat de grau 1 (R4.a)
Eixample en bloc aïllat de grau 2 (R4.a)

Article 174.
Regulació general
1. A totes les subzones la composició dels edificis serà lliure, amb les consideracions
que figuren en el punt 5 d’aquest article.
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2. A totes les subzones l’espai lliure no edificat es podrà destinar a usos comunitaris o
privatius dels habitatges o locals situats a la planta baixa.
3. No es podran autoritzar obres de reforma parcial de la coberta, terrat o de les
façanes, que alterin la composició unitària d’aquests o introdueixin modificacions
en els materials i colors que no s’integrin amb els existents.
Article 175.
Regulació específica de la zona R4
Els valors relacionats són d’aplicació a totes les subzones llevat d’aquells directament
vinculats a una subzona.
1. Disposicions referides a la parcel·la.
Paràmetres

Directrius
Generals

Superfície mínima:

Art. 71

Front mínim:

Art. 70

Adequació del terreny:
Índex d’edificabilitat neta.

Art. 72
Art. 80
Art. 74

Nombre màx. d’habitatges
Ocupació màxima:

Art. 76
Art. 77

Tancament de la parcel·la:
Divisió de parcel·la:

Art. 81

Agrupacions/Agregacions:

Particulars





1.000’00 m2 (R4.a)
800’00 m2 (R4.b)
24’00 m (R4.a)
20’00 m (R4.b)




0’65 m2/m2 (R4.a)
1’00 m2/m2 (R4b)





30’00 % (R4.a)
35’00 % (R4.b)
Les plantes soterrades mantindran les ocupacions
de les plantes situades per sobre de la rasant,
excepte si es destinen a aparcament que podran
ocupar, a més, fins a un 15 % del sòl lliure.



S’admet si la seva superfície és igual o superior a
dos vegades la superfície mínima de parcel·la de la
subzona corresponent.
S’admeten.



2. Disposicions referides a l’edificació principal.
Paràmetres
Ordenació:
Separacions mínimes a
límits de parcel·la
(vial/lateral/fons) en mts.
Número de plantes:
Alçada reguladora màxima:
Volum edificable:

Directrius
Generals

Específiques

Art. 60
Art. 61
Art. 79



Edificació en bloc aïllat.



6/4/4 (R4.a) (R4.b)

Art. 96
Art. 97
Art. 94





PB+2PP: (R4a) (R4.b)
10’00 m: (R4.a) (R4.b)
El resultant d’aplicar els paràmetres d’ocupació
màxima, alçada reguladora màxima, cossos
sortints i coberta.
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Sostre edificable màxim
Planta Baixa:

Planta soterrani:
Planta altell:
Plantes de pis:
Planta àtic:
Planta sotacoberta:
Coberta
Cossos sortints:
Patis de llum
Patis de ventilació
Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 75
Art. 93
Art. 100 i
conc.
Art. 103 i
conc.
Art. 100
Art. 106
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 111
Art. 112
Art. 110



El que resulta d’aplicar l’índex d’edificabilitat neta.




Alçada útil mínima 2’60 mts. amb ús d’habitatge i
de 3’50 mts en la resta de casos.30’00 % (R4.a)
35’00 % (R4.b)



Alçada mínima: 2’50 mts.



No s’admeten.



No s’admet.



No s’admeten a nivell de planta baixa.



No s’admet a façana la instal·lació de cap dels
elements relacionats a l’apartat c) del punt 3 de
l’article 108.

3. Disposicions referides a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres construccions.
Paràmetres

Directrius
Generals

Específiques

Ordenació

Art. 92






Ocupació:

Art. 77



Alçada màxima:

Art. 97



Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 110



Les construccions amb sostre computable seran
aïllades.
Es separaran com a mínim 3 mts dels límits
coincidents amb vies o espais públics.
Altres construccions amb sostre no computable es
podran situar lliurament dins l’espai no edificat
separant-se dels límits del solar 30 cms. i en el cas
de les piscines 1’00 mt.
La instal·lació de barbacoes i similars (graelles i
forns) s’adequarà al que estableix la ordenança
municipal.
El 5 % de l’espai lliure al que es vincula (provatiu o
comunitari). En cap cas superarà els 20 m2.
Cap punt de l’edifici superarà els 3’00 mts respecte
del terreny mesurats verticalment i en el pla de
façana.
A la coberta no s’admeten instal·lacions tècniques
ni cap tipus d’aparell. Aquesta serà inclinada amb
els mateixos materials i colors vàlids per l’edifici
principal.

4. Usos admesos.
La definició i classificació dels usos figuren als articles 116 i 117. Veure també la
Secció 2ª del Capítol 3 del Títol 3er en quant a usos i activitats ambientals.
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Permissivitat

Ús específic.

Dominants

Residencial habitatge:
- Plurihabitatge
Dotacional
Residencia col·lectiva.
Allotjament turístic:
- Hoteler
- Apartaments turístics
Oficines i serveis.
Sanitari assistencial.
Educatiu
Esportiu
Tots els no descrits com a
dominants, compatibles o
complementaris.
Aparcament.

Compatibles

Incompatibles
Complementaris

Condicions i/o limitacions



En edificis destinats íntegrament a
aquests usos.



Situats en PB o 1PP.



Inclosos els de restauració assimilables
a l’ús recreatiu i d’espectacles.

5. Disposicions relatives a les intervencions.
Complementant les disposicions de l’article 174 les intervencions observaran:
a) Configuració volumètrica i composició estètica.
Composició lliure.
→

Cobertes.
Planes o inclinades.
Les cobertes inclinades podran ser de teula ceràmica tradicional
(troncocònica) o plana. Es prohibeixen les cobertes de pissarra o de “teula
americana” (teules asfàltiques). El pendent no superarà el 35 % i seran a
quatre aigües.
Dins el gàlib de la coberta es podrà conformar un terrat per a estenedors
amb trasters. Aquests tindran l’accés des del terrat.
Damunt la coberta s’admeten xemeneies (sortides de fums i ventilacions)
realitzades amb formes tradicionals, caixó de ceràmica vista o per a
revestir, o bé amb tub de ferro colat; barret de teules, de peces ceràmiques
o de ferro colat.
A la coberta es podran instal·lar lluernes o claraboies dins el pla inclinat de
la teulada sempre que la seva superfície no representi més del 5% de la
superfície de la vessant de coberta que la integra.
Les antenes s’instal·laran a la vessant més allunyada de la via pública.
Les plaques solars es situaran en el terrat separades com a mínim tres
metres del pla vertical de les façanes o bé, en el cas de cobertes
inclinades, en el pla d’aquestes sense sobresortir-ne més de 10 cms.

→

Façanes.
No s’admet ni a les façanes ni en els balcons:
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- La instal·lació d’antenes, excepte les omnidireccionals.
- Sortides de fums.
- Equips i aparells de climatització o similars. Aquests es podran situar
en els buits, adoptant materials i colors que els integrin, sense que
sobresurtin del pla de la façana.
b) Materials i colors.
Els colors seran preferentment semblants al proposats per a la resta de zones
R1, R2 i R3. Es prohibeixen els colors elementals: el blanc, el negre i els quatre
cromàtics (groc, vermell, blau i verd).
6. Divisió horitzontal.
No s’admet la divisió horitzontal d’un immoble que comporti augmentar el número
d’habitatges existent.

Secció Cinquena
RESIDENCIAL: Zona “Cases agrupades”. Clau R5
Article 176.
Definició, descripció i subzones
DEFINICIÓ
Zona a on es situen agrupacions de cases en filera, en alineació de vial o enretirades
del front de carrer amb espais lliures. Aquesta zona es determina per a àrees de
creixement pendents de consolidar.
DESCRIPCIÓ
Les anteriors normes subsidiàries permetien aquest tipus de configuració a la Zona 15
“Solivent”, Zona 18 “Tolerància Habitat-Indústria” i la Zona 19 “Residencial Suburbana”.
A l’anterior Zona 14 Ciutat Jardí, de cases aïllades, també es podien implantar cases
en filera redactant prèviament un Estudi de Detall que abastés un tram de carrer.
Aquestes opcions han provocat que en determinades illes de zona suburbana la
ordenació prevista quedés desvirtuada.
SUBZONES
Les subzones relacionades en aquest apartat es corresponen amb les següents zones
de les anteriors Normes Subsidiàries d’Amer: Zona 15 (R5.a); Zona 18 (R5.b) i Zona 19
(R5.c).
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La subzona (R5.b) no admet la implantació de tallers atès que l’ús clarament
predominant és el d’habitatge.
Es determinen les següents subzones:
a) Grup Solivent (R5.a)
b) Eixample Baixa densitat 1(R5.b)
c) Eixample Baixa densitat 2 (R5.c)
Article 177.
Regulació general
En noves actuacions i dins la lliure composició estètica de les façanes i de la
configuració volumètrica de les cases s’evitarà la utilització de recursos manieristes i
pictòrics impropis de la comarca.
En obres de reforma que afectin a un grup de cases realitzades a partir d’un projecte
global unitari s’evitarà desvirtuar la imatge de conjunt introduint modificacions
volumètriques poc integrades o colors i materials de façana i cobertes diferents als
originals, llevat que es realitzi una actuació que afecti de forma homogènia a tot el
conjunt.
En el cas de les cases de Solivent, actuació realitzada a través d’un Pla Parcial
promogut pel Patronat Local de l’Habitatge, atès que el conjunt es troba plenament
consolidat i ordenat, interessa mantenir la imatge unitària de cases en filera de tota la
urbanització.
Article 178.
Regulació específica de la zona R5
Els valors relacionats són d’aplicació a totes les subzones llevat d’aquells directament
vinculats a una subzona.
1. Disposicions referides a la parcel·la.
Paràmetres

Directrius
Generals

Superfície mínima:

Art. 71






Front mínim:

Art. 70






Particulars
L’existent: (R5.a)
200’00 m2: (R5.b)
250’00 m2: (R5.c)
A totes les subzones s’admet l’existent en el
moment de ser aprovat aquest POUM sempre que
la seva superfície no sigui inferior al 50 % del valor
consignat a la seva subzona.
L’existent: (R5.a)
9’00 m: (R5.c)
10’00 m: (R5.b)
A totes les subzones s’admet l’existent en el
moment de ser aprovat aquest POUM sempre que
la seva longitud no sigui inferior al 50 % del valor
consignat a la seva subzona.
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Adequació del terreny:
Índex d’edificabilitat neta.

Art. 72
Art. 80
Art. 74

Nombre màx. d’habitatges
Ocupació màxima:

Art. 76
Art. 77

Tancament de la parcel·la:
Divisió de parcel·la:

Art. 81








Agrupacions/Agregacions:
Fondària edificable






Art. 87
Art. 86






0’75 m2/m2: (R5.c)
1’20 m2/m2: (R5.b)
A la subzona (R5.a) no es fixa (1)
1 hab.p.p.
L’existent (R5.a) (2)
50 % (R5.c) (4)
80 % en PB (R5.b) (3)
No s’admet (R5.a)
A la resta de subzones s’admet si la seva
superfície és igual o superior a dos vegades la
superfície mínima de parcel·la de la subzona
corresponent.
No s’admeten (R5.a)
S’admeten a la resta de subzones.
No es fixa .
A la subzona (R5.b) la planta pis tindrà una
fondària edificable màxima de 16’00 mts.

(1) Els habitatges que originalment es desenvolupaven en una sola planta (garatge exclòs) es
podran ampliar en 10 m2 sense sobrepassar en cap cas els 130 m2 construïts amb ús
d’habitatge. Els habitatges que originalment es desenvolupaven en dues plantes es podran
ampliar en 10 m2 sense sobrepassar en cap cas els 165 m2 construïts amb ús d’habitatge
(garatge exclòs). Qualsevol altre ampliació no estarà permesa. La superfície de lavabos,
trasters i magatzems, independentment de la seva situació tindran la consideració
d’habitatge.
(2) S’admet un increment d’ocupació de fins a 10 m2 en actuacions d’ampliació autoritzables.
(3) A la planta pis no es sobrepassarà en cap cas la fondària de 16 mts.
(4) La planta pis tindrà una ocupació que no superarà el 50 % de la superfície de la PB.

2. Disposicions referides a l’edificació principal.
Paràmetres
Ordenació:

Directrius
Generals
Art. 60
Art. 61

Específiques





Separacions mínimes a
límits de parcel·la
(vial/lateral/fons) en mts.
Número de plantes:
Alçada reguladora màxima:

Art. 79




Art. 96
Art. 97

Volum edificable:

Art. 94








Edificació entre mitgeres situada en relació al vial i
seguint l’alineació d’aquest o bé, reculant fins a la
línia de protecció de carreteres, grafiada i retolada
en els plànols d’ordenació.
En el plànol d’ordenació es grafien i retolen també
altres reculades permeses.
No es permeten reculades de la planta pis respecte
de la façana a vial de la planta baixa, excepte en
R5.a. En aquesta subzona les ampliacions a nivell
de planta pis hauran de situar-se damunt del
garatge i una de les façanes façana haurà
d’alinear-se o bé per la façana anterior, bé per la
posterior.
Es mantindran les existents a la subzona (R5.a)
No es fixen a la subzona (R5.b)
0/1’5/3: (R5.c) (1)
PB+1PP
6’00 m: (R5.a)
7’00 m: (R5.b) i (R5.c)
El resultant d’aplicar els paràmetres de fondària
edificable, ocupació màxima, alçada reguladora
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Sostre edificable màxim

Art. 75
Art. 93



Planta Baixa:



Planta altell:
Plantes de pis:
Planta àtic:
Planta sotacoberta:
Coberta

Art. 100 i
conc.
Art. 103 i
conc.
Art. 100
Art. 106
Art. 106
Art. 107
Art. 108

Cossos sortints:

Art. 109

Patis de llum
Patis de ventilació
Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 111
Art. 112
Art. 110

Planta soterrani:

màxima, cossos sortints i coberta.
L’existent abans del 28/10/1987 data d’aprovació
de les anteriors Normes Subsidiàries de
planejament. S’admet una ampliació de fins a 10
m2.



L’alçada mínima en edificis amb un únic habitatge
serà de 2’40 mts i a la resta d’edificis de 2’60 mts.



No s’admet.

Coberta inclinada de teula ceràmica tradicional a la
subzona R5.c.
 No s’admeten a les subzones R5.a i R5.b
A la resta de subzones només s’admeten els
oberts:
→ Alçada lliure mín. a rasant vial: 3’50 m
→ Vol màx.: 0’40 m.


No s’admet a façana la instal·lació de cap dels
elements relacionats a l’apartat c) del punt 3 de
l’article 108.

(1) Caldrà observar el límit d’edificació en relació a la carretera.

3. Disposicions referides a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres construccions.
Paràmetres

Directrius
Generals

Ordenació

Art. 92




Ocupació:
Edificabilitat:

Art. 77
Art. 74




Alçada màxima:

Art. 97




Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 110



Específiques
No s’admet l’edificació auxiliar a la subzona (R5.a).
A la resta de subzones s’admet adossada a
l’edificació principal per la façana posterior o bé al
fons de parcel·la.
10 % de la superfície lliure (R5.b) i (R5.c)
El sostre de les edificacions auxiliars computaran
juntament amb el de l’edificació principal a la
subzona (R5.b)
0’10 m2/m2: (R5.c)
Cap punt de l’edifici superarà els 3’00 mts respecte
del terreny mesurats verticalment i en el pla de
façana.
A la coberta no s’admeten instal·lacions tècniques
ni cap tipus d’aparell.

4. Usos admesos.
La definició i classificació dels usos figuren als articles 116 i 117. Veure també la
Secció 2ª del Capítol 3 del Títol 3er en quant a usos i activitats ambientals.
Permissivitat

Ús específic.

Condicions i/o limitacions
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Dominants
Compatibles
Incompatibles
Complementaris

Residencial habitatge:
- Unihabitatge
Allotjament turístic:
- Habitatge d’ús turístic
Oficines i serveis.
Tots els no descrits com a
dominants, compatibles o
complementaris.
Aparcament.

Situats en PB.

5. Disposicions relatives a les intervencions.
Complementant les disposicions de l’article 177 les intervencions observaran:
a) Configuració volumètrica i composició estètica.
Composició lliure.
→

Cobertes.
Planes o inclinades.
Les cobertes inclinades podran ser de teula ceràmica tradicional
(troncocònica) o plana. Es prohibeixen les cobertes de pissarra o de “teula
americana” (teules asfàltiques). El pendent no superarà el 30 % i seran a
dues aigües.
Dins el gàlib de la coberta es podrà conformar un terrat per a estenedors
amb trasters. Aquests tindran l’accés des del terrat.
Damunt la coberta s’admeten xemeneies (sortides de fums i ventilacions)
realitzades amb formes tradicionals, caixó de ceràmica vista o per a
revestir, o bé amb tub de ferro colat; barret de teules, de peces ceràmiques
o de ferro colat.
A la coberta es podran instal·lar lluernes o claraboies dins el pla inclinat de
la teulada sempre que la seva superfície no representi més del 5% de la
superfície de la vessant de coberta que la integra.
Les antenes s’instal·laran a la vessant més allunyada de la via pública.
Les plaques solars es situaran en el terrat separades com a mínim tres
metres del pla vertical de les façanes o bé, en el cas de cobertes
inclinades, en el pla d’aquestes sense sobresortir-ne més de 10 cms.

→

Façanes.
No s’admet ni a les façanes ni en els balcons:
- La instal·lació d’antenes, excepte les omnidireccionals.
- Sortides de fums.
- Equips i aparells de climatització o similars. Aquests es podran situar
en els buits, adoptant materials i colors que els integrin, sense que
sobresurtin del pla de la façana.
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b) Materials i colors.
Els colors seran preferentment semblants als proposats per a la resta de
zones R1, R2 i R3. Es prohibeixen els colors elementals: el blanc, el negre i
els quatre cromàtics (groc, vermell, blau i verd).
En el cas de Solivent i per tal de mantenir la imatge de conjunt les façanes i
les tanques s’acabaran amb arrebossat de morter de ciment i es pintaran de
color blanc grisós (NCS: S-0500-N). Les fusteries seran de color blanc.
6. Divisió horitzontal.
No s’admet.

Secció Sisena
RESIDENCIAL: Zona “Cases aïllades”. Clau R6
Article 179.
Definició, descripció i subzones
DEFINICIÓ
Zona d’ordenació extensiva de baixa densitat, de cases d’un habitatge per parcel·la,
aïllades o aparellades en una parcel·la amb jardí.
DESCRIPCIÓ
A l’igual que en altres zones es diferencien zones ja consolidades de les que no. Les
zones amb parcel·la més petita provenen d’ordenacions admeses per les anteriors
Normes Subsidiàries desenvolupades a través d’un Estudi de Detall.
En zones no consolidades o de nova urbanització es determinen parcel·les de mida
superior pròpia dels creixements extensius.
SUBZONES
Les subzones (R6.b), (R6.c) i (R6.d) es corresponen amb les subzones 14a, 14b i 14c
de les anteriors Normes Subsidiàries.
La subzona (R6.a) es configura per regular l’ordenació d’una zona consolidada a partir
d’un Estudi de Detall amb la clau 16b.
Es determinen les següents subzones:
-

Edificació Intensiva 1 (R6.a)
Edificació Intensiva 2 (R6.b)
Edificació Extensiva 1 (R6.c)
Edificació Extensiva 2 (R6.d)
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Article 180.
Regulació específica de la zona R6
Els valors relacionats són d’aplicació a totes les subzones llevat d’aquells directament
vinculats a una subzona.
1. Disposicions referides a la parcel·la.
Paràmetres

Directrius
Generals

Particulars

Superfície mínima:

Art. 71







250 m2 (R6.a)
S’admet l’existent en el moment de ser aprovat
aquest POUM sempre que la seva superfície no
sigui inferior al 50 % del valor consignat a la seva
subzona.
250 m2 (R6.b) (1)
400 m2 (R6.c) (1)
600 m2 (R6.d) (1)
10’0 m. (R6.a)
S’admet l’existent en el moment de ser aprovat
aquest POUM sempre que la seva superfície no
sigui inferior al 50 % del valor consignat a la seva
subzona.
10’0 m. (R6.b) (1)
12’0 m. (R6.c) (1)
14’0 m. (R6.d) (1)











0’80 m2/m2 (R6.a)
0’60 m2/m2 (R6.b)
0’60 m2/m2 (R6.c)
0’40 m2/m2 (R6.d)
1 hab.p.p.
60 % (R6.a)
40 % (R6.b)
30 % (R6.c)
25 % (R6.d)




S’admet
S’admeten





Front mínim:

Adequació del terreny:

Art. 70

Índex d’edificabilitat neta.

Art. 72
Art. 80
Art. 74

Nombre màx. d’habitatges
Ocupació màxima:

Art. 76
Art. 77

Tancament de la parcel·la:
Divisió de parcel·la:
Agrupacions/Agregacions:

Art. 81



(1) S’admeten valors inferiors en els següents supòsits:
- Quan la parcel·la procedeixi de segregació efectuada abans del 28/10/1987.
- Quan la parcel·la es trobi entre altres ja construïdes.

2. Disposicions referides a l’edificació principal.
Paràmetres
Ordenació:

Directrius
Generals
Art. 60
Art. 61

Específiques


S’admet a la subzona R6.b la possibilitat de fer dos
habitatges aparellats destinats a HPP per parcel·la
presentant un projecte conjunt que contempli
l’execució simultània dels dos habitatges. També
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Separacions mínimes a
límits de parcel·la
(vial/lateral/fons) en mts.

Art. 79

Número de plantes:

Art. 96

Alçada reguladora màxima:

Art. 97

Volum edificable:

Art. 94

Sostre edificable màxim

Art. 75
Art. 93
Art. 100 i
conc.
Art. 103 i
conc.
Art. 100
Art. 106
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109

Planta Baixa:
Planta soterrani:
Planta altell:
Plantes de pis:
Planta àtic:
Planta sotacoberta:
Coberta
Cossos sortints:
Patis de llum
Patis de ventilació
Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 111
Art. 112
Art. 110












es podran fer habitatges aparellats a les subzones
R6.c i R6.d entre dues parcel·les existents en el
moment de ser aprovat el POUM en les que una
d’elles tingui un front de parcel·la inferior al mínim
establert. En tots els casos es presentarà projecte
conjunt en el moment de sol·licitar llicència d’obres
i caldrà siguin executats els dos habitatges
simultàniament.
A la subzona R6.a i a nivell de planta baixa es
podran adossar els volums destinats a garatge de
forma que no quedi cap tram de mitgera vista.
2/2/3 (R6.a)
2/2/4 (R6.b)
3/3/5 (R6.c)
4/4/6 (R6.d)
PB+1PP: (R6.a), (R6.b) i (R6.c)
PB+2PP: (R6.d)
7’00 m: (R6.a), (R6.b) i (R6.c)
9’50 m: (R6.d)
El resultant d’aplicar els paràmetres d’edificabilitat,
ocupació màxima, alçada reguladora màxima i
coberta.
El que resulta d’aplicar l’índex d’edificabilitat neta.



L’alçada mínima serà de 2’40 mts i a la resta
d’edificis de 2’60 mts.
No s’admet



No s’admet.



Respectaran les separacions mínimes als límits de
la parcel·la.



No s’admet a façana la instal·lació de cap dels
elements relacionats a l’apartat c) del punt 3 de
l’article 108.



3. Disposicions referides a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres construccions.
Paràmetres

Directrius
Generals

Específiques

Ordenació

Art. 92



Ocupació:
Edificabilitat:

Art. 77
Art. 74




Alçada màxima:

Art. 97



Elements tècnics i
compositius de l’edifici.

Art. 110

Les edificacions auxiliars es separaran amb sostre
computable es separaran 1’5 mts dels límits de la
parcel·la i la mateixa distància del front a vial que
l’edificació principal.
4 % de la superfície lliure.
El sostre de les edificacions auxiliars computaran
juntament amb el de l’edificació principal.
Cap punt de l’edifici superarà els 3’00 mts respecte
del terreny mesurats verticalment i en el pla de
façana.
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4. Usos admesos.
La definició i classificació dels usos figuren als articles 116 i 117. Veure també la
Secció 2ª del Capítol 3 del Títol 3er en quant a usos i activitats ambientals.
Permissivitat

Ús específic.

Dominants

Residencial habitatge:
- Unihabitatge
- Oficines i serveis.
Allotjament turístic:
- Habitatge d’ús turístic
Tots els no descrits com a
dominants, compatibles o
complementaris
Aparcament

Compatibles
Incompatibles
Complementaris

Condicions i/o limitacions

Situats en PB.





A la subzona R6.b no serà d’aplicació la
obligatorietat que assenyala l’article 129
si es pot justificar la disponibilitat en
exclusiva d’una plaça d’aparcament en
un àmbit de clau R6.b’.
En àmbits de clau R6.b’ només s’admet
aquest ús.

5. Disposicions relatives a les intervencions.
Les intervencions observaran:
a) Configuració volumètrica i composició estètica.
Composició lliure.
→

Cobertes.
Planes o inclinades.
Les cobertes inclinades podran ser de teula ceràmica tradicional
(troncocònica) o plana. Es prohibeixen les cobertes de pissarra o de “teula
americana” (teules asfàltiques). El pendent no superarà el 30 %.
Dins el gàlib de la coberta es podrà conformar un terrat per a estenedors
amb trasters. Aquests tindran l’accés des del terrat.
Damunt la coberta s’admeten xemeneies (sortides de fums i ventilacions)
realitzades amb formes tradicionals, caixó de ceràmica vista o per a
revestir, o bé amb tub de ferro colat; barret de teules, de peces ceràmiques
o de ferro colat.
A la coberta es podran instal·lar lluernes o claraboies dins el pla inclinat de
la teulada.
Les antenes s’instal·laran a la vessant més allunyada de la via pública.
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Les plaques solars es situaran en el terrat separades com a mínim tres
metres del pla vertical de les façanes o bé, en el cas de cobertes
inclinades, en el pla d’aquestes sense sobresortir-ne més de 10 cms.
→

Façanes.
No s’admet ni a les façanes ni en els balcons:
- La instal·lació d’antenes, excepte les omnidireccionals.
- Sortides de fums.
- Equips i aparells de climatització o similars. Aquests es podran situar
en els buits, adoptant materials i colors que els integrin, sense que
sobresurtin del pla de la façana.

b) Materials i colors.
Els colors seran preferentment semblants al proposats per a la resta de
zones R1, R2 i R3. Es prohibeixen els colors elementals: el blanc i el negre; i
els quatre cromàtics (groc, vermell, blau i verd).
6. Divisió horitzontal.
No s’admet.

Secció Setena
ACTIVITAT ECONÒMICA: Zona “Industrial”. Clau A1
Article 181.
Definició, descripció i subzones
DEFINICIÓ
Zona destinada a la implantació d’edificis de caire industrial, des de centres de
producció i fabricació fins a magatzems i tallers.
DESCRIPCIÓ
La zona industrial s’ha consolidat a l’extrem nord de la població conegut amb el nom
del Rieral, amb l’establiment de naus per a mitjana i gran industria.
SUBZONES
La subzona (A1.a) es correspon amb la Zona 17 de les anteriors NN. SS.
Les següents subzones adopten els valors dels diferents Plans Parcials aprovats i
modificacions de les Normes Subsidiàries de Planejament. Així, la zona del Rieral
(Sector PP3 en les anteriors NN. SS.) i d’acord amb els subsectors desenvolupats es
distingeixen les subzones A1.b; A1.c i A1.d; a la zona de Les Prades (Sector PP1 en
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les anteriors NN. SS.) el subsector desenvolupat és l’industrial, amb dos polígons
d’actuació que donen lloc a les subzones A1.f i A1.g; el Sector de l’Arbusset
s’identifica amb la clau A1.e i finalment, es defineix una nova subzona (A1.h) que
permet cobrir la demanda de nau petita per a activitats d’àmbit local.
En resum, es defineixen les següents subzones:
-

Naus aïllades (A1.a)
Sector El Rieral Ss 1 (A1.b)
Sector El Rieral Ss 3 (A1.c)
Sector El Rieral Ss 4 (A1.d)
Sector l’Arbusset (A1.e)
Sector Les Prades PA1 (A1.f)
Sector Les Prades PA2 (A1.g)
Naus entre mitgeres (A1.h)

Article 182.
Regulació específica de la zona A1
Els valors relacionats són d’aplicació a totes les subzones llevat d’aquells directament
vinculats a una subzona.
1. Disposicions referides a la parcel·la.
Paràmetres

Directrius
Generals

Superfície mínima:

Art. 71







Front mínim:

Art. 70





Adequació del terreny:

Art. 72
Art. 80
Art. 74

Índex d’edificabilitat neta.

Nombre màx. d’activitats
Ocupació màxima:
Tancament de la parcel·la:

Art. 77
Art. 81

Particulars










800 m2: (A1.h)
1.000 m2: (A1.g)
1.500 m2: (A1.a) (A1.b) (A1.d) i (A1.e).
No es fixa (1): (A1.c) (A1.f).
A totes les subzones s’admet l’existent en el
moment de ser aprovat aquest POUM sempre que
la seva superfície no sigui inferior al 50 % del valor
consignat a la seva subzona.
20’00 m.
No es fixa: (A1.c) i (A1.f).
A totes les subzones s’admet l’existent en el
moment de ser aprovat aquest POUM sempre que
la seva longitud no sigui inferior al 50 % del valor
consignat a la seva subzona.
0’782 m2/m2 (A1.f)
0’7968 m2/m2 (A1.g)
0’90 m2/m2 (A1.b) (A1.d).
1’00 m2/m2 (A1.a), (A1.c) (A1.e) i (A1.h).
2 act. p.parc.: (A1.a) (A1.b) (A1.d) (A1.e) (A1.g).
1 act. per cada 1.500 m2 de parcel·la amb un
màxim de 4 activitats: (A1.c) (A1.f).
70 %
Les tanques que afronten amb espai públic o amb
sòl no urbanitzable podran ampliar l’alçada fins a
2’20 mts. sense que es pugui sobrepassar dita
alçada en cap punt.
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Divisió de parcel·la:

Agrupacions/Agregacions:
Fondària edificable




Art. 87




No s’admet: (A1.c) i (A1.f).
A la resta de subzones s’admet si la seva
superfície és igual o superior a dos vegades la
superfície mínima de parcel·la de la subzona
corresponent.
S’admeten a totes les subzones.
No es fixa.

(1) En aquestes subzones i d’acord amb els Plans Parcials que les defineix hi ha una única
parcel·la edificable per a implantar activitats econòmiques.

2. Disposicions referides a l’edificació principal.
Paràmetres
Ordenació:

Directrius
Generals
Art. 60
Art. 61

Específiques







(A1.h):
- Edificació entre mitgeres situada en relació al vial
i seguint l’alineació d’aquest o bé, reculant fins a la
línia de protecció de carreteres, grafiada i retolada
en els plànols d’ordenació.
Resta de subzones:
- Edificació aïllada.
5/5/5: (A1.a), (A1.f) i (A1.g) (1)
8/4/4: (A1.b), (A1.c), (A1.d) i (A1.e) (2) (3)
8/0/4: (A1.h)
PB: (A1.h). S’admet altell de superfície no superior
al 30% de la superfície de la planta baixa.
A la resta subzones PB+2PP si les plantes de pis
es destinen a usos administratius, tecnològics i de
formació (oficines i despatxos, laboratoris i tallers,
sales de reunió i aules)
9’00 m.: (A1.a) (A1.f) (A1.g) (4)
10’00 m.: (A1.b) (A1.d)
10’00 m.: (A1.e) (A1.c) (5)
10’00 m.: (A1.h)
6’00 m3/m2: (A1.b) (A1.c) (A1.e) (6)



El que resulta d’aplicar l’índex d’edificabilitat neta.



L’alçada mínima de 2’60 mts.



S’admet. La seva superfície computarà a efectes
d’edificabilitat.




Separacions mínimes a
límits de parcel·la
(vial/lateral/fons) en mts.
Número de plantes:

Art. 79
Art. 96








Alçada reguladora màxima:

Art. 97

Volum edificable:
Sostre edificable màxim

Art. 94
Art. 75
Art. 93
Art. 100 i
conc.
Art. 103 i
conc
Art. 100

Planta Baixa:
Planta soterrani:
Planta altell:
Plantes de pis:
Planta sotacoberta:
Coberta
Cossos sortints:
Patis de llum
Patis de ventilació
Elements sortints i
compositius de l’edifici.

Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 111
Art. 112
Art. 110




No s’admeten a nivell de planta baixa.



No s’admet a façana la instal·lació de cap dels
elements relacionats a l’apartat c) del punt 3 de
l’article 108.

(1) A les subzones (A1.f) i (A1.g) les naus amb alçada reguladora superior a 9 mts les distàncies a
límits de parcel·la seran: 10/10/10 metres.
(2) A la subzona (A1.c) l’edificació es separarà 25 mts. respecte de la línia blanca que delimita el
voravia de la carretera i 5 mts. de la vegetació de ribera.
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(3) A la subzona (A1.e) l’edificació es separarà 25 mts. respecte de la línia blanca que delimita el
voravia de la carretera i 5 mts. respecte dels caps dels talussos dels marges de les lleres dels
torrents de l’Arbusset i de Cal Quel, incloses en aquesta separació les tanques de les
parcel·les.
(4) Es permet en un àmbit no superior al 20 % de la superfície de la parcel·la una alçada
reguladora màxima de 18 mts.
(5) Es permet arribar fins els 15 mts. per necessitats de producció de l’activitat degudament
justificades.
(6) A les subzones a on l’alçada reguladora es pugui superar fins als 15 mts. el volum màxim serà
10’00 m3/m2

3. Disposicions referides a l’edificació auxiliar, instal·lacions i altres construccions.
Paràmetres

Directrius
Generals

Ordenació

Art. 92

Específiques






Ocupació:
Edificabilitat:

Art. 77
Art. 74




Alçada màxima:

Art. 97



No s’admet l’edificació auxiliar a la subzona (A1.h)
A la resta de subzones s’admet mantenint les
mateixes separacions que l’edificació principal.
En el cas de garites de control de superfície inferior
a 5 m2 es podran situar lliurament i en coherència a
la seva funció.
Les instal·lacions complementaries que sobresurtin
més d’un metre per sobre la rasant del terreny
mantindran les mateixes separacions que
l’edificació principal (elevadors, ponts grua, etc).
Les marquesines de les zones d’aparcament es
separaran 1 mt dels límits del solar.
10 % de la superfície lliure.
El sostre de les edificacions auxiliars computaran
juntament amb el de l’edificació principal, excepte
les marquesines adossades o exemptes a
l’edificació. No computaran les marquesines.
Cap punt de l’edifici auxiliar superarà els 4’00 mts
respecte del terreny mesurats verticalment i en el
pla de façana i les marquesines els 2’70 mts.

4. Usos admesos.
La definició i classificació dels usos figuren als articles 116 i 117. Veure també la
Secció 2ª del Capítol 3 del Títol 3er en quant a usos i activitats ambientals.
Permissivitat

Ús específic.

Condicions i/o limitacions

Dominants

Industrial:
- Tots els tipus



Comercial



Compatibles

A les subzones (A1.a), (A1.f) i (A1.g) no
s’admetran activitats que els hi sigui
d’aplicació el Reial decret 1254/1999, de
16 de juliol, de mesures de control dels
riscos inherents als accidents greus en
els quals intervinguin substàncies
perilloses.
Només els classificats com a PEC
segons el Decret 1/2009 d’ordenació
dels equipaments comercials.

Restauració:
- Tots els tipus.
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Complementaris

Recreatiu i espectacles
Oficines i serveis
Logístic i tecnològic
Magatzems
Esportiu i sociocultural
Aparcament

5. Disposicions relatives a les intervencions.
Les intervencions observaran:
a) Configuració volumètrica i composició estètica.
La composició serà lliure.
Els rètols identificatius de l’establiment o publicitaris no es podran situar a la
coberta de l’edifici. La il·luminació d’aquests s’ajustarà a les disposicions de la
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
b) Materials i colors.
Les façanes es tractaran amb materials d’acabat i els colors seran preferentment
semblants al proposats per a la resta de zones R1, R2 i R3. Es prohibeixen els
colors elementals: el blanc i el negre; i els quatre cromàtics (groc, vermell, blau i
verd).
Es tindrà especial cura del tractament de les cobertes utilitzant colors dins la
gamma dels terrossos, marrons, beixos o verds foscos. No s’admetran colors
blavosos ni els elementals ni els cromàtics.
c) Espais no edificats.
Els espais no edificables es destinaran a aparcament, espais de maniobra o
trens de rentat, però no a l’apilonament de materials i deixalles, amb un
tractament adequat del paviment.
La resta d’espais es tractaran amb vegetació mitjançant la plantació d’arbres,
arbustos i gespa, d’espècies autòctones.
6. Divisió en propietat horitzontal
En aquelles finques a on sigui possible l’autorització de diferents la divisió
horitzontal d’un immoble en diversos establiments, tant en règim de propietat
horitzontal com d’arrendament, comportarà que les obres a realitzar a l’efecte
observin les següents prescripcions:
a) És mantindrà la volumetria i la composició de les façanes i les possibles
intervencions o modificacions es faran preservant la imatge de conjunt.
b) Es mantindran els materials i colors dels diferents tancaments de l’edifici.
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c) Existirà un accés des de la via pública per vehicles i un altre per a vianants
sense que es puguin desdoblar per a cada activitat.

Capítol 3
POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)
Article 183.
Tipus, objecte i naturalesa dels diferents polígons d’actuació urbanística.
1. Els POUM poden delimitar polígons d’actuació urbanística tant en sòl urbà
consolidat com en sòl urbà no consolidat, d’acord amb les definicions que per
aquests tipus de sòl figuren a l’article 57 d’aquestes normes.
2. Segons els objectius plantejats es defineixen els següents tipus de PAU:
a) En sòl urbà consolidat:
→ PAUu: Per a la millora de la urbanització. La ordenació urbanística es troba
detallada i només queda pendent l’execució de les obres d’urbanització; o
també per a millorar o completar la vialitat.
b) En sòl urbà no consolidat:
→ PAUm: Per a la millora urbana puntual sense transformació del teixit urbà i
dels usos existents, sense cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del
polígon a l’Administració actuant.
→ PAUd: En actuacions de dotació sense transformació del teixit urbà i dels
usos existents, amb cessió econòmica del 10% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic del polígon a l’Administració actuant.
→ PAUt: En operacions de transformació urbana amb nous usos, amb cessió
del 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon a l’Administració actuant.
Aquests polígons d’actuació vénen dibuixats en els plànols de la sèrie o.2.
3. Cadascun dels polígons d’actuació definits vénen regulats a l’annex normatiu
d’aquest POUM en el qual es detallen, en forma de fitxa, les característiques
següents:
a) Àmbit: Descrit de forma gràfica permet establir els límits del polígon.
b) Objectius: Es descriuen els principals objectius que s’esperen assolir.
c) Condicions d’ordenació, edificació i ús: S’estableix i es determinen les reserves
de sòl públic així com el seu destí, i es defineix la zonificació del sòl
d’aprofitament privat, l’edificabilitat màxima de cada polígon d’actuació i els
usos compatibles. També es detallen en aquest apartat les reserves de sòl
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necessàries per a la localització de l’habitatge protegit (en règim general i
concertat) que aquest POUM estableix, excepte que per la tipologia resultant
de l’ordenació aquesta no sigui adequada per a tal finalitat, o per la seva
localització territorial.
d) Condicions de gestió i execució: S’estableix en cada cas el sistema d’actuació
d’acord amb els previstos per la legislació urbanística vigent, prioritzant el de
compensació o cooperació per sobre del d’expropiació.
e) Règim transitori d’edificació i usos: S’estableix el règim transitori aplicable a les
edificacions i usos, si s’escau.
4. En un polígon d’actuació, si s’escau, s’haurà de definir i concretar les obres
d’urbanització i les rasants mitjançant un projecte d’urbanització que ha de
comprendre la totalitat de les obres i que s’ha de tramitar prèviament o
simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o amb el de taxació conjunta.
5. L’àmbit de la reparcel·lació serà el del polígon d’actuació, d’acord amb allò establert
en l’article 118 del TRLU i les finques compreses no en poden ésser excloses, llevat
dels supòsits previstos per l’apartat 2 de l’article 134 del RLU.
6. Respecte de les exigències legals de reserva d’espais lliures i equipaments que
s’estableixen en el marc general del POUM es justifica el compliment de l’estàndard
d’espais lliures públics fixat a l’article 58 del TRLU.
Respecte de les exigències legals de reserva de sòl per habitatge de protecció
pública que s’estableixen en el dimensionament total d’habitatges del POUM, en
coherència amb el que s’estableix la memòria social, es justifica el compliment de
les reserves mínimes establertes en la legislació vigent.
Article 184.
Polígons d’actuació urbanística d’aquest POUM.
La relació de polígons d’actuació definits en aquest POUM és la següent:
Clau
PAUu-1
PAUu-2
PAUt-3
PAUu-4
PAUu-5
PAUu-6
PAUu-7
PAUu-8
PAUu-9
PAUu-10
PAUu-11
PAUu-12

Identificació
Polígon industrial El Rieral. Subsector 1
Polígon industrial El Rieral. Subsector 4
Polígon industrial Les Prades. Subsector 2.
Front HIPRA
Est del carrer Santa Brígida
Bellindret-Mas Llorichs
Passeig del Firal – Carrer Bassegoda
Notari Sánchez
Ramon Llull
Dr. Colomer
Polígon industrial l’Arbusset
Edifici Avda. de La Selva cantonada Alcalde Domènec.

Article 185.
Paràmetres i condicions dels polígons d’actuació urbanística.
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Els paràmetres generals dels polígons d'actuació es defineixen i regulen en el Títol 11è
Annex 1.A d’aquestes normes urbanístiques, incloent-hi l’àmbit de l’ordenació detallada
de cada PAU.
Cada fitxa s’estructura amb els continguts següents:
a) Àmbit: Es descriu els límits del polígon i la seva superfície, diferenciant la
superfície computable, si escau.
b) Objectius: Es descriu l’objecte i la finalitat de cada actuació.
c) Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: En forma de quadre es detallen les
superfícies dels sistemes i de les zones proposades, així com el sostre
edificable del polígon, diferenciant el corresponent a l’habitatge de protecció
pública, i el nombre d’habitatges de cada tipus.
En cas que les zones definides admetin planta sota coberta i edificació en el
pati d’illa, s’haurà de fer constar amb caràcter diferenciat, calculant-ho o bé
establint que és un sostre a considerar en el projecte de reparcel·lació, però no
en el càlcul del nombre d’habitatges.
Es detallen els usos principals, compatibles i prohibits, i si escau, els diferents
usos específics que l’actuació proposi, amb les corresponents superfícies de
sostre diferenciades.
Altres condicions d’ordenació específiques de cada polígon, si s’escauen.
d) Condicions de gestió i execució: En aquest apartat es descriu el sistema
d’actuació urbanística a aplicar, les càrregues resultants, complementàries o
externes al polígon, i les condicions del projecte d’urbanització segons cada
polígon.
e) Règim transitori d’edificació i usos: S’estableix el règim urbanístic aplicable
d’edificació i usos, tenint en compte les potencials llicències que es puguin
atorgar mentre el PAU no s’executi.
f) Estudi de viabilitat de l’actuació: S’adjunten valors que permeten verificar la
viabilitat de l’operació. Aquesta viabilitat econòmica es pot condicionar a
l’extinció prèvia d’activitats existents, o tenir-les en compte en concepte
d’indemnitzacions.
Article 186.
Procediment i execució dels polígons d’actuació urbanística.
Per executar els polígons d’actuació urbanística s’han d’elaborar i tramitar els projectes
de reparcel·lació o d’expropiació i el projecte d’urbanització, d’acord amb el que es
determina en cada fitxa.
El projecte de reparcel·lació, a més del plànol del planejament vigent, haurà de contenir
un plànol complementari de detall a 1:500 amb la concreció del sostre edificable i
unitats d’habitatge o establiments de cada illa o parcel·la, d’acord amb que estableix
cada fitxa i la regulació de cada zona definida, i tenint en compte el següent:
− En cas de desnivells notoris en la topografia de l’àmbit en ordenacions
volumètriques definides, s’haurà de detallar en seccions el còmput de la planta
baixa i planta soterrani, en relació amb el carrer o la parcel·la d’acord amb els
articles 100 i 103, i la topografia resultant dels espais lliures de parcel·la o patis
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d'illa d’acord amb l’article 80. La suma de totes les plantes computables,
inclosa la planta altell i àtic si escauen, no podrà sobrepassar el paràmetre de
sostre edificable màxim del polígon definit en la fitxa.
− En cas que no s’hagin detallat en la corresponent fitxa, el sostre edificable de la
planta sota coberta i de les edificacions admeses en els espais lliures o patis
d’illa, aquest sostre haurà de computar i s’haurà de sumar al sostre edificable
màxim definit, d’acord amb el que estableix l’article 75 d’aquestes normes
urbanístiques, amb la finalitat d’establir la coherència en el projecte de
reparcel·lació i en les concessions de llicències posteriors.
− S’haurà de definir el nombre d’habitatges en cada illa o part d’una illa, o
parcel·la, diferenciant els de règim lliure i els de règim protegit, d’acord amb el
que determina l’article 68 d’aquestes normes.
Capítol 4
PLANS DE MILLORA URBANA (PMU)
Article 187.
Tipus, objecte i naturalesa dels diferents plans de millora urbana.
1. Els POUM poden establir Plans de millora urbana tant en sòl urbà consolidat com
en sòl urbà no consolidat, d’acord amb les definicions que per aquests tipus de sòl
figuren a l’article 57 d’aquestes normes.
2. Segons els objectius plantejats es defineixen els següents tipus de PMU:
a)

En sòl urbà consolidat:
→ PMUv: Per a concretar la reordenació volumètrica sense nova ordenació
de zones i sistemes.
En el procés de desenvolupament del POUM, poden sorgir nous PMU de reordenació
volumètrica (PMUv) (antics Estudis de Detall), d’ordenació del subsòl (PMUs), de
regulació dels usos (PMUu), d’ordenació d’un equipament (PMUe) o d’un àmbit
d’habitatge dotacional (PMUd), en sòl urbà consolidat que no suposin modificació de la
qualificació urbanística ni de la zona bàsica de sòl urbà.

b)

En sòl urbà no consolidat:
→ PMUo: Per a la millora urbana i de l’ordenació urbanística sense
transformació del teixit urbà ni dels usos existents, i per tant sense cessió
del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector a l’Administració actuant.
→ PMUt: Amb transformació d’usos o remodelació integral, amb cessió del
10% de l’aprofitament urbanístic del sector a l’Administració actuant.
→ PMUc: Amb la finalitat de completar el teixit urbà en un àmbit que no tenia
la condició de sòl urbà anteriorment (sòl rústec), ja sigui per donar
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continuïtat a la xarxa viària o formalitzar nous fronts urbans, amb cessió del
10% de l’aprofitament del sector a l’Administració actuant.
Aquests àmbits sotmesos a un PMU vénen dibuixats en els plànols de la sèrie o.2
3. En el sòl urbà consolidat, els plans de millora urbana tenen per objecte completar o
acabar la urbanització en els termes assenyalats a l’article 30.b) del TRLU, així
com regular la composició volumètrica i de façanes. En el cas que el seu objecte
sigui la regulació de la composició volumètrica i de façanes, s’entendrà que l’àmbit
d’actuació del pla de millora urbana és el corresponent al solar on s’hagi de
procedir a la regularització, sense necessitat de delimitació prèvia de l’àmbit.
4. En sòl urbà no consolidat, els plans de millora urbana tenen per objecte completar
el teixit urbà o bé la realització d’operacions de rehabilitació, de reforma interior, de
remodelació urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació del
subsòl, de sanejament. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la
remodelació urbana, la transformació d’usos o la reurbanització podran preveure
operacions urbanístiques que comportin la reconversió del model de l’àmbit del
qual es tracti quant a la seva estructura, edificació existent i usos, o bé preveure la
substitució integral o parcial de les infraestructures d’urbanització existents, i la
implantació de noves infraestructures per raons d’obsolescència o d’insuficiència
manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i
social.
5. Els plans de millora urbana hauran de contenir les determinacions pròpies de la
seva naturalesa i finalitats, degudament justificades i desenvolupades en els
estudis, plànols i normes corresponents.
Alhora han de contenir les previsions i documentació prevista als articles 65 i 66 del
TRLU a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 65, pel que fa a
reserva de sòl, que hauran de respectar el que determina aquest POUM, en cada
cas.
6. Els plans de millora urbana hauran d’assenyalar les alineacions i les rasants de la
vialitat i els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums. Es podrà preveure una
ordenació amb caràcter obligatori o diverses d’alternatives, especificant
gràficament aquestes alternatives o concretant els paràmetres que admeten
variació, sense alterar l’aprofitament del sector.
7. Els plans de millora urbana concretaran les reserves necessàries per a sistemes
locals en cas que no ho hagi fet el planejament urbanístic general. La concreció
d’aquests sistemes i, en especial, del sistema d’espais lliures, no comportarà
modificació de POUM, sempre que no es disminueixi la seva superfície, ja que la
localització d’aquestes en el planejament derivat es considera indicativa. Igualment,
disposarà d’una reserva, tant econòmica com d’espai, per preveure un sanejament
autònom del sector per als casos on l’Agència no admeti la connexió al sistema
públic de sanejament de forma prèvia a l’aprovació del projecte d’urbanització del
sector.
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Igualment els plans de millora urbana determinaran detalladament l’augment de la
demanda d’aigua que generarà el seu desenvolupament i les seves repercussions
en relació a la xarxa de sanejament en la xarxa existent, assumint les intervencions
que calgui executar en les mateixes tal com estableix l’article 44 d) del TRLU.
8. El criteri general respecte de la delimitació d’un pla de millora quan confronta amb
un carrer suposa normalment la delimitació per l’eix del carrer esmentat. No
obstant l’anterior, en l’execució de les obres d’urbanització es podrà carregar la
totalitat de les obres d’urbanització de tota l’amplada del carrer, a fi i efecte
d’aconseguir una més lògica i racional construcció de l’espai urbà, en el benentès
que la part del cost de la urbanització de la part de vial fora de l’àmbit del Pla de
millora, podrà ser recuperada mitjançant l’aplicació de les corresponents
contribucions especials sobre les finques directament beneficiades d’aquesta obra
urbanitzadora. En aquest sentit, el Pla de millora fixarà la superfície afecta a
contribucions especials de forma que en el projecte d’obres d’urbanització aquesta
part d’obra es tracti de forma diferenciada en el pressupost.
9. Quan es tracti d’operacions de millora urbana no previstes per aquest POUM
caldrà la prèvia o simultània modificació d’aquest, a excepció dels supòsits en els
quals no se n’alterin els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues
urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general.
10. La formulació i tramitació dels plans de millora urbana s’ajustarà a les
determinacions del Capítol II. - Formulació i tramitació de figures de planejament,
del títol tercer del TRLU.
11. Els àmbits de plans de millora urbana poden ser objecte de desenvolupament per
subsectors, sempre que es compleixin les condicions establertes a l’article 93 del
TRLU.
Article 188.
Plans de millora urbana.
Els plans de millora urbana definits en aquest POUM són:
Clau
PMUo-1
PMUt-2
PMUt-3
PMUt-4
PMUt-5
PMUt-6
PMUt-7
PMUt-8

Identificació
Bellvespre
Francesc Macià
Riu Brugent nord
Riu Brugent centre
Riu Brugent sud
Carrer Tres Rocs nord
Carrer Tres Rocs centre
Horts del monestir

Els diferents plans de millora urbana venen detallats en unes fitxes recollides en el Títol
11è Annex 1.B d’aquestes Normes.
Article 189.
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Paràmetres i condicions dels plans de millora urbana.
A cada una de les fitxes esmentades a l’article anterior es detallen els paràmetres i
condicions de cada un dels plans de millora urbana incloent-hi l’àmbit del sector i, si
escau, l’ordenació indicativa (amb qualificació bàsica de sòl urbà amb límits
discontinus), per tal de comprovar la correspondència amb els paràmetres del sector
que es determinen.
Els paràmetres generals dels sectors es defineixen i regulen en els articles 63 a 68
d’aquestes normes urbanístiques.
Cada fitxa s’estructura, en general, amb els continguts següents:
a) Àmbit:
Es descriuen els límits del sector i la seva superfície, diferenciant la superfície
computable, si escau.
b) Objectius:
Es descriu l’objecte i finalitat de cada sector.
c) Paràmetres d’ordenació, edificació i ús:
c.1. Es concreten els percentatges respecte del sector dels sistemes públics
mínims i el sòl privat màxim, que són normatius i que vindran justificats
amb l'ordenació indicativa del sector, depenent de l'objecte i finalitats del
PMU.
c.2. L'índex d'edificabilitat bruta del sector normatiu, que també tindrà relació i
vindrà justificada amb l'ordenació indicativa.
c.3. Es concreten els usos principals, compatibles i prohibits, i si escau, els
diferents usos específics que l'actuació proposi, amb els corresponents
percentatges de sostre segons els usos.
c.4. Densitat bruta màxima d'habitatges i/o establiments, i els corresponents a
nombres d'unitats corresponents a partir dels percentatges del tipus de
protecció pública que es determini.
c.5. Les zones bàsiques de sòl urbà que el planejament derivat haurà de
precisar i concretar, si escau, amb les subzones corresponents.
c.6. Altres condicions d'ordenació específiques de cada sector, si escauen.
d) Condicions de gestió i execució:
Es pot descriure indicativament si el sector ha de delimitar un o més polígons i
els sistemes d'actuació urbanística corresponents, si es considera adient. Cal
indicar les càrregues resultants, complementàries o externes al sector, i les
condicions del projecte d'urbanització segons cada sector.
e) Règim transitori d'edificació i usos:
S’estableix el règim urbanístic aplicable d'edificació i usos, pel que fa a les
possibles llicències urbanístiques mentre el PMU no s'executi. En qualsevol cas,
si a l’àmbit de cada sector hi ha activitats en funcionament legalment
implantades, amb independència del que s’estableixi concretament a la fitxa, s’hi
admetran intervencions que millorin l’activitat sense la possibilitat d’ampliació de
les construccions existents.
f) L’agenda de desenvolupament del sector:
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En funció dels recursos previstos i els diferents processos necessaris pel
desenvolupament del sector. Les determinacions de l’agenda tindran
consideració vinculant i només serà possible avançar els terminis si es justifica
l’interès públic basat en la necessitat dels espais de cessió previstos a la fitxa
corresponent, i una justificació, en termes ambientals, de la necessitat real de
consum de nou sòl i de la disponibilitat de recursos hídrics, energètics i
d’infraestructures de sanejament per atendre les noves demandes.
Article 190.
Desenvolupament i execució dels plans de millora urbana.
1. Els PMU s’elaboraran amb la tècnica de l’ordenació detallada amb volumetria
precisa (Vp), amb seccions i amb la indicació del repartiment del sostre edificable
per plantes, d'acord amb els articles 138 i 198.
2. S’utilitzarà la mateixa qualificació que en sòl urbà, establint les subzones o
subsistemes que es creguin convenients, per diferenciar paràmetres específics o
per remetre l’ordenació precisa al plànol de detall del planejament derivat.
3. S’haurà de definir el nombre d’habitatges en cada illa o part d'una illa, o parcel·la,
diferenciant els de règim lliure i els de règim protegit, d'acord amb la regulació de
l'article 76.
4. S’haurà de delimitar un o més polígons d'actuació, els seus sistemes d'actuació i
les condicions específiques per al projecte de reparcel·lació i d'urbanització.

Capítol 5
PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS (PEU)

Article 191.
Plans especials urbanístics de desenvolupament
1. Un pla especial urbanístic de desenvolupament és una figura urbanística de
planejament derivat supeditat a les determinacions del planejament urbanístic
general. Això no obstant, els plans especials urbanístics poden introduir en
l’ordenació del planejament urbanístic general modificacions específiques
necessàries per a acomplir llurs funcions en els termes que regulen els articles 67 i
68 del TRLU.
2. Els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en
aquest planejament urbanístic general o en el planejament territorial no poden
substituir en cap cas el pla d’ordenació urbanística municipal en la seva funció
d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no poden alterar la classificació
del sòl ni poden modificar els elements fonamentals de l’estructura general definits
per aquest planejament; en canvi poden alterar altres determinacions del
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planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries
per a assolir la finalitat que els justifica.
3. Els plans especials es poden redactar tan per el desenvolupament del sòl urbà com
per el sòl no urbanitzable. En aquest capítol es tracten els plans especials en sòl
urbà i en el Capítol 5 del Títol 7è es tracten els plans especials en sòl no
urbanitzable.
Article 192.
Plans especials urbanístics previstos.
La relació de plans especials urbanístics definits en aquest POUM és la següent:
Clau

Identificació

PEUd 1

Pla especial de protecció del centre
històric d’Amer.

PEUd 2

Pla especial d’ordenació del marge dret
del riu Brugent

Article 193.
Paràmetres i condicions dels plans especials urbanístics.
→ Pla especial de protecció del centre històric d’Amer (PEUd 1)
1. Àmbit.
Per acord del Govern de la Generalitat i a proposta del conseller de Cultura
(GOV/31/2012, de 3 d’abril), el nucli antic d’Amer es declara bé cultural
d’interès nacional, en la categoria de conjunt històric, i se’n delimita l’entorn de
protecció.
L’àmbit del Pla coincidirà amb el de l’entorn de protecció que figura a
l’expedient de declaració (plànol 05-DELIMITACIÓ DE L’ENTORN DE
PROTECCIÓ). La superfície afectada és de 58.632 m2 aproximadament.
2. Objectius.
Segons la Llei 9/1993 la declaració del conjunt històric comporta la necessitat
de redactar un instrument urbanístic de protecció o l’adequació d’un de vigent
per part de l’ajuntament corresponent. L’expedient de declaració conté la
documentació que ha de servir de base per a la seva elaboració.
La finalitat del pla especial serà anàloga a l’assenyalada en l’expedient de
delimitació: “preservar per al futur uns valors arquitectònics, urbanístics,
històrics i ambientals, que configuren una particular personalitat que es dóna
en aquest indret i que forma part de la història i de la cultura d’aquest país”.
S’hauran de deixar clar uns criteris compositius i formals que donin el suport
adequat a l’activitat constructora en aquest indret, evitant l’aparició de resultats
formals aliens a la tradició constructiva local i es vetlli perquè el canvi de
tipologies residencials es produeixi sense malmetre la imatge pròpia d’aquesta
zona.
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Totes aquestes consideracions fan necessari que aquesta protecció es realitzi
de manera integral i que possibiliti l’equilibri harmònic entre el conjunt i l’entorn
que li dóna suport.
3. Règim del sòl
Tot l’àmbit del Pla especial es troba en sòl urbà.
4. Criteris generals d’ordenació i regulació.
El pla especial haurà de contemplar els criteris generals que figuren a la Llei
9/1993 del Patrimoni cultural català i a les directrius que elabori el Departament
de Cultura.
El Pla especial incorporarà les prescripcions i regulacions que figuren en el Pla
especial de reforma interior del Monestir, aprovat per la Comissió d’urbanisme
l’1 de juliol de 1992 (DOGC 4965 de 10.09.2007).
5. Gestió
Correspon la formulació del Pla especial a l’Ajuntament d’Amer, sense perjudici
d’allò que determinen els articles 8 i 101 del TRLUC.
6. Règim transitori
Fins que no es redacti el pla especial, es seguiran les determinacions que
assenyala aquesta normativa per a cada subzona.
Totes les actuacions que comportin una alteració dels paràmetres reguladors
de cada subzona hauran de ser informades o autoritzades pel Departament de
Cultura, d’acord amb el que estableixen els articles 33 i 34 de la Llei 9/1993
abans esmentada.
→ Pla especial d’ordenació i regulació d’usos del marge dret del riu Brugent (PEUd 2)
1. Àmbit.
El Pla especial afecta el marge esquerra del riu Brugent, des del pont del camí
de Santa Brígida fins arribar als camps que queden per sota del carrer Tres
rocs, en tota una franja d’amplada variable que ressegueix tota la zona verda
adossada als vials de vora, inclosa aquesta, tal com figura en els plànols
d’ordenació.
La superfície afectada és de 97.524 m2 i el seu àmbit per la banda del sòl no
urbanitzable es podrà ajustar (variacions inferiors al 5%) per garantir l’obtenció
dels objectius assenyalats i/o els que el propi pla pugui proposar sense
necessitat de modificar el POUM.
2. Objectius.
Les anteriors normes subsidiàries preveien un passeig seguint la vialitat i el
límit del sòl urbà. Entre el passeig i el marge del riu Brugent queda sòl no
urbanitzable sense un tractament específic.
Apropar el Brugent a la vila va ser una de les idees més recolzades en la
jornada de participació ciutadana.
Cal configurar un Parc fluvial que afavoreixi la recuperació i revalorització del
riu com a element essencial del paisatge, memòria viva del pas del temps.
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Conformar un ambient caracteritzat per un bon equilibri entre espais verds i
espais a modificar; entre espais fluvials i agrícoles i zones urbanitzades.
3. Règim del sòl.
L’àmbit del Pla afecta a terrenys en sòl urbà i també sòl no urbanitzable.
4. Criteris generals d’ordenació i regulació.
El pla especial haurà de:
-

Proposar un tractament dels espais lliures, consolidant la idea de passeig.
Proposar un tractament del marge esquerra del riu Brugent per garantir la
seva estabilitat.
Detectar i significar punts singulars com ara la resclosa.
Garantir el manteniment de la xarxa de reg i l’abocament a llera.
Regular les instal·lacions pròpies de l’activitat en els camps,
majoritàriament d’avellaners, i horts.
Preveure la transformació de l’ús agrícola del sòl no urbanitzable a l’ús
d’espai lliure.
Fixar els accessos als camps i al riu des dels vials de vora.
Valorar l’adopció de mesures en previsió de possibles inundacions.
Regular les instal·lacions d’enllumenat i del mobiliari urbà, així com el
tractament del sòl i de la vegetació.
Fer un tractament de parc sobre els dos tipus de sòl.

5. Gestió
Correspon la formulació del Pla especial a l’Ajuntament d’Amer, sense perjudici
d’allò que determinen els articles 8 i 101 del TRLUC.
6. Tempteig i retracte.
L’administració exercirà en els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable
el dret de tempteig i retracte.
Tant la delimitació concreta d’aquesta àrea subjecta a tempteig i retracte, com
estructura de la propietat que conté, es grafia en els plànols d’aquest POUM.
7. Règim transitori
Mentre no es redacti el pla especial els espais lliures integrats en polígons i
sectors de desenvolupament es podran planificar i executar observant els
objectius i els criteris generals d’ordenació i regulació descrits en els punts
anteriors.
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Títol 7è
SÒL URBANITZABLE
Article 194.
Ordenació del sòl urbanitzable
1. Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que el POUM considera necessaris i
adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica, i els
terrenys que els plans directors urbanístics delimitin com a àrees residencials
estratègiques o com a sectors d’interès supramunicipal dins aquesta classe de sòl.
Pla Director. La delimitació d’aquests sòls figura en els plànols d’ordenació
conformant sectors de desenvolupament.
2. Dintre del sòl urbanitzable el Pla estableix dues categories: Sòl urbanitzable
delimitat (SUD) i Sòl urbanitzable no delimitat (SUND).
3. El sòl urbanitzable delimitat és aquell per a la transformació urbanística del qual cal
la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un Pla parcial urbanístic (PPU).
Comprèn també aquells terrenys classificats com a sòl urbanitzable per l’anterior
planejament que encara no han assolit la condició de sòl urbà, a més com els de
nova classificació.
4. El sòl urbanitzable no delimitat és aquell per a la transformació urbanística del qual
cal al formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva prèviament d’un Pla parcial
urbanístic de delimitació (PPD).
En relació a la reserva sòl per habitatges de protecció pública en el sòl urbanitzable
delimitat s’estarà a allò que preveu l’article 57.3 de la LUC, l’article 66 del RLU
l’agenda d’aquest POUM i a les determinacions d’aquesta normativa per a cada
sector.
5. En els plànols d’ordenació s’assenyala les zonificacions d’aprofitament privat
indicativa amb les següents claus en funció de l’ús preferent assignat al sector,
respecte a la codificació dels sistemes s’utilitzaran les claus previstes en aquest
Pla pel sòl urbà i no urbanitzable:
Zona
Sòl urbanitzable delimitat:
- Desenvolupament residencial
- Desenvolupament activitat econòmica
- Desenvolupament per a usos mixtos

Clau
D1
D2
D3

Zona
Sòl urbanitzable no delimitat
- Urbanitzable no delimitat

Clau
D5
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- Altres desenvolupaments

D4

Capítol 1
Sòl urbanitzable delimitat
Article 195.
Regulació del sòl urbanitzable delimitat
En els plànols d’ordenació (a escala 1/1.000) del sòl urbanitzable figuren els codis
identificatius de cada sector. Les qualificacions indicatives es marquen en ratlla
discontínua i la codificació indicativa de les zones bàsiques de sòl urbà i sistemes en
parèntesis. En el cas de sistemes vinculants es representen amb línies contínues de
qualificació i amb el codi sense parèntesis. La qualificació del sòl la determinarà el
corresponent pla parcial.
En aquest POUM només hi ha un Pla Parcial aprovat pendent de desenvolupar. En
aquest cas es representa l’ordenació detallada en els plànols, les zones i els sistemes
d’acord amb el pla parcial aprovat.
Article 196.
Sectors de sòl urbanitzable delimitat
Sectors urbanitzables sense Pla Parcial aprovat:
-

SUD-1. Sector industrial El Rieral (PPa-1)
SUD-2. Sector residencial Les Escoles (PPr-2)
SUD-3. Sector industrial Les Prades Est (PPa-3)
SUD-4. Sector residencial Pont de Santa Brígida (PPr-4)

Sectors urbanitzables delimitats amb pla parcial urbanístic aprovat:
- SUD-5. Sector industrial de l’Arbusset (PPA-5)
Article 197.
Paràmetres i condicions del sòl urbanitzable delimitat.
1. Els paràmetres generals dels sectors es defineixen i regulen en els articles 63 a 68
d’aquestes Normes i es detallen a l’article d’aquesta normativa que regula cada
sector amb les següents determinacions:
a) Delimitació de l’àmbit del sector de desenvolupament mitjançant Pla parcial
urbanístic.
b) Els objectius que caracteritzen cada sector.
c) Definició dels elements de l’estructura general que cal que siguin respectats
pels plans parcials.
d) Els percentatges mínims de cessió de sòl destinats a sòl públic (sistemes)
e) L’índex d’edificabilitat bruta, densitat màxima i ús global del sector
f) La declaració, en el seu cas, de sector d’urbanització prioritària.
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2. L’ordenació i la codificació de les zones i sistemes en els plànols d’ordenació
segueixen el següent criteri:
a) Els plans parcials urbanístic aprovats definitivament però que el POUM quan
sigui executiu els introdueix modificacions a l’ordenació del pla parcial aquestes
s’assenyalaran a l’article d’aquestes Normes que regula el sector, o en els
plànols d’ordenació; en aquests casos en el moment que aquest Pla sigui
executiu el pla parcial s’haurà d’adaptar a aquestes modificacions establertes pel
POUM.
b) Els sectors que no disposen de pla parcial aprovat, en els plànols d’ordenació i
en les fitxes de l’Annex 1.C del Títol 11è s’assenyala l’ordenació indicativa, per
tal de comprovar la correspondència amb els paràmetres del sector que es
determinen. La codificació de les zones d’aprofitament privat seran les recollides
a l’article 194 “Ordenació del sòl urbanitzable” d’aquestes Normes respecte als
sectors urbanitzables.
c) El sectors urbanitzables delimitats amb pla parcial urbanístic aprovat, que el
POUM manté vigent i no l’incorpora, l’ordenació grafiada en els plànols és
informativa, és el pla parcial urbanístic aprovat, que es manté vigent a l’entrada
en vigor del POUM, qui ordena l’àmbit i si s’escau, les futures modificacions del
planejament derivat.
Article 198.
Desenvolupament i execució del sòl urbanitzable delimitat.
1. Per executar els sectors urbanitzables delimitats s’han d’elaborar i tramitar a més
del pla parcial urbanístic, els projectes de reparcel·lació o d’expropiació i el projecte
d’urbanització, d’acord amb el que es determina la normativa que regula cada
sector.
2. Els Plans Parcials:
a) S’elaboraran amb la tècnica de l’ordenació detallada amb volumetria precisa
(Vp) d’acord amb l’article 61 “Tipus de regulació volumètrica en el planejament
urbanístic”, amb seccions i amb la indicació del repartiment del sostre
edificable per plantes, d’acord amb els articles 66 i 75 d’aquestes normes
urbanístiques.
b) S’utilitzarà la mateixa qualificació que en sòl urbà, establint les subzones o
subsistemes que es creguin convenients, per diferenciar paràmetres específics
o per remetre l’ordenació precisa al plànol de detall del planejament derivat.
c) S’haurà de definir el nombre d’habitatges en cada illa o part d’una illa, o
parcel·la, diferenciant els de règim lliure i els de règim protegits.
d) S’haurà de delimitar un o més polígon d’actuació, els seus sistemes d’actuació
i les condicions específiques per al projecte de reparcel·lació i d’urbanització.
e) Els sectors objecte de planejament parcial poden desenvolupar-se per
subsectors, amb les condicions previstes en l’art. 93 de la LUC.
f) Inclourà en un annex la justificació que s’incorporen les mesures preventives,
correctores o compensatòries determinades a l’informe ambiental del
planejament general i derivat.
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g) Hauran de dimensionar els carrers tenint en compte els paràmetres d’amplada
de vials i carrers que estableix l’article 4 del Decret 344/2006, de 19 de
desembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
3. En el sòl urbanitzable delimitat no podran realitzar-se obres aïllades d’urbanització,
llevat que es tracti d’executar els sistemes generals o algun dels seus elements.
4. Es tindran en compte les condicions ambientals d’ordenació i les mesures de
sostenibilitat que queden establertes a l’apartat 5.4 de la Memòria ambiental.

Capítol 2
Sòl urbanitzable no delimitat
Article 199.
Regulació del sòl urbanitzable no delimitat
En els plànols d’ordenació (a escala 1/1.000) del sòl urbanitzable figuren els codis
identificatius de cada sector.
Al sòl no delimitat de caire industrial no se li aplicar cap condicionant de caire temporal.
El residencial no es podrà desenvolupar fins que el 50 % del sòl urbà no consolidat
s’hagi desenvolupat.
Article 200.
Sectors de sòl urbanitzable no delimitat
Aquest POUM determina diferents tipus de sectors urbanitzables no delimitats:
- SUND-1. Sector residencial El Pedreguet (PPDr-1)
- SUND-2. Sector d’usos mixtos Les Maioles (PPDa-2)
Article 201.
Paràmetres i condicions del sòl urbanitzable no delimitat
1. Els paràmetres generals dels sectors es defineixen i es regulen en els articles 63 a
68 d’aquestes Normes i es detallen a l’article d’aquesta normativa que regula cada
sector amb les següents determinacions.
2. El sòl urbanitzable no delimitat per aquest POUM conté les següents
determinacions:
a) Delimitació de l’àmbit del sector de desenvolupament mitjançant pla parcial de
delimitació.
b) Els objectius que caracteritzen cada sector.
c) Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són
permeses, en funció dels diferents usos.
d) Les intensitats màximes dels usos urbanístics.
e) Les connexions amb les infraestructures exteriors.
f) Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta.
3. Els esquemes dels plànols d’ordenació i de les fitxes que s’adjunten a l’Annex I
d’aquesta Normativa Urbanística, són indicatius.
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Article 202.
Desenvolupament del sòl urbanitzable no delimitat.
1. Les àrees fixades en aquest POUM com a sòl urbanitzable no delimitat, quedaran
en reserva fins que es determini l’oportunitat i la conveniència de la seva
incorporació al desenvolupament urbà, en funció de la necessitat de disposar de
nous sòls per als usos previstos.
2. Es tindran en compte les condicions ambientals d’ordenació i les mesures de
sostenibilitat que queden establertes a l’apartat 5.4 de la Memòria ambiental.
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Títol 8è
SÒL NO URBANITZABLE (SNU)
Capítol 1
DISPOSICIONS GENERALS
Article 203.
Definició
El territori ordenat per aquest POUM classifica, a efectes del règim jurídic del sòl, el sòl
no urbanitzable d’acord amb els criteris i limitacions establertes per la legislació
urbanística vigent i per raó dels següents factors:
a) Els terrenys necessaris per tal de garantir la utilització racional del territori i la
qualitat de vida, d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible
definit per l’article 3 de la Llei d’Urbanisme.
b) Els terrenys subjectes a un règim especial de protecció per la legislació sectorial,
Pla d’Espais d’Interès Natural, Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i
Xarxa Natura 2000.
c) Els terrenys que el POUM protegeix especialment donat el seu interès com a
espais connectors ecològics.
d) Els terrenys que el POUM delimita amb la finalitat de donar-los una protecció de
caràcter territorial per raó dels seus valors funcionals (agraris i forestals), naturals o
paisatgístics.
e) Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en el sòl
urbà ni en el sòl urbanitzable.
f)

Els terrenys subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic.

g) Els terrenys on concorren els valors considerats per la legislació aplicable en
matèria de règim del sòl i valoracions.
h) La preservació del sòl agrari (rural i forestal) i la seva defensa davant d’ocupacions
injustificades.
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i)

La possibilitat d’implantació en sòl no urbanitzable d’explotacions ramaderes,
industrials agrícoles, industrials artesanals de productes agraris, etc.

j)

Defensar el sòl agrari de les ocupacions urbanístiques i residencials no justificades.

k) Facilitar l’establiment d’habitatges i instal·lacions complementàries per a la població
rural vinculades a les explotacions.
Article 204.
Els espais oberts dins el planejament territorial
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de
setembre de 2010, estableix les següents determinacions relatives al sistema d’espais
oberts amb incidència en el sòl no urbanitzable del terme municipal d’Amer
- Inclòs dins l’estructura dels espais protegits:
Pla d’Espais d’Interés Natural
- EIN Collsacabra ES5110005(Sistema Transversal Català)
- EIN Les Guilleries ES5120012
- Riberes del Baix Ter ES5120011
- Riu Brugent ES5120029
Xarxa Natura 2000
- Les Guilleries
- Riu Brugent
- Inclòs dins el Patrimoni Geològic
- 216 - Cingles de Tavertet- El Far
- 351 – Guilleries (Pasteral-Susqueda)
Entre altres espais d’interès natural i paisatgístic també trobem:
- Cingles de St.Roc i Sta.Brígida – La Barroca
- Boscos de St.Martí Sacalm
- Serres de Cogolls, les Encies i Siubès
Article 205.
Sòls de més del 20% de pendent.
D’acord amb el que assenyala el Pla Territorial General de Catalunya, l’article 9.4 de la
Llei d’Urbanisme i el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, el present
POUM considera sòl no apte per al desenvolupament urbà i l’edificació el sòl amb una
pendent superior al 20%.
En el cas del sòl de protecció territorial, el sòl amb pendent superior al 20% queda
exclòs de la possibilitat d’actuacions d’interès estratègic que requerissin urbanització o
edificació.
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Les parts del sòl de protecció preventiva que tinguin pendent superior al 20% quedaran
excloses dels processos d’urbanització i edificació.
Article 206.
Sòl subjecte a riscos.
Els sòls subjectes a riscos geològics o d’inundació quedaran exclosos de qualsevol
destí que hagi de comportar risc greu per a les persones.
Pel que fa al risc d’inundació, i quan així ho estableixin els planejaments sectorials o el
pla territorial, s’admeten els usos que no hagin de comportar risc per a la seguretat de
les persones en les àrees inundables, així com de la fondària i la velocitat de l’aigua a
les inundacions que podrien produir-se.
El risc d’inundació a que fa referència aquesta norma està també relacionat a les
deficiències de la xarxa de sanejament, als ponts i altres infraestructures urbanes mal
dimensionades. En aquests casos, i de forma justificada, l’Ajuntament podrà limitar els
usos en aquestes àrees.
Article 207.
Tempteig i retracte en sòl no urbanitzable.
1. Per a garantir la permanència dels sòls agrícoles que, per les seves
característiques funcionals dins el sistema d’espais oberts, es considerin d’especial
valor, l’Ajuntament podrà delimitar polígons en desplegament dels objectius del
POUM en els quals les transmissions oneroses de terrenys queden subjectes a
l’exercici dels drets de tempteig i retracte.
2. La delimitació concreta d’aquests polígons subjectes a tempteig i retracte
comportarà la notificació individualitzada als propietaris afectats i s’hauran de
complir els requisits establerts per la legislació hipotecària
3. Tant els propietaris de les finques afectades com l’administració que vulgui exercir
el dret de retracte estaran subjectes al que determinen els articles 172 a 174 del
TRLU i els articles 226 al 228 del RLU.

Capítol 2
ELEMENTS PROPIS DEL SÒL NO URBANITZABLE
Article 208.
Elements propis del sòl no urbanitzable.
1. Aquest Pla defineix uns elements bàsics del sòl no urbanitzable que configuren la
seva fesomia i que esdevenen elements referencials de les actuacions permeses
en el sòl no urbanitzable, amb la finalitat de garantir la compatibilitat dels usos i la
idoneïtat de les instal·lacions i construccions amb l’estructura i característiques
físiques del territori on es localitzen, i d’aconseguir la seva integració en el medi i
reduir-ne el seu impacte.
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2. Aquests elements bàsics són els següents:
-

Estructura de la propietat del sòl
Edificacions i usos existents
Xarxa de camins rural
Xarxa hidrològica: torrents, rieres i altres elements
Els camps de conreu
Àrees boscoses i/o de vegetació singular
Elements naturals que configuren la topografia.

3. La definició d’aquests elements i les determinacions relatives a les condicions
d’implantació i limitacions en l’edificació i ús del sòl que comporten, es regulen de
forma genèrica i bàsica en els articles següents, sense perjudici de les
determinacions específiques per a cada zona o sistema que aquest Pla estableix.
Article 209.
Xarxa camins rurals
1. Pel que fa als camins rurals s’haurà de conservar en la seva integritat l’actual
xarxa, tant els camins de titularitat pública com aquells de titularitat privada excepte
els que siguin d’ús exclusivament particular i els que no enllacin amb la xarxa de
camins pública.
2. Aquest POUM únicament qualifica com a sistema viari aquells camins rurals
estructuradors del terme municipal, que faciliten l’accés públic al medi rural i
natural, als veïnats, a agrupacions de masies, o a infraestructures agrícoles,
ramaderes, forestals o altres activitats
3. Amb caràcter general, en tota la xarxa de camins rurals i senders és d’aplicació allò
que disposen la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat
al medi natural (DOGC núm. 2.680, d’1 d’abril de 1998), o d’aquella legislació que
les substitueixi.
4. L’obertura de nous camins, vials rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de
vialitat solament es permetrà si:
- Està relacionada amb una explotació forestal o ramadera degudament
acreditada.
- Si són camins destinats a facilitar i agilitzar les tasques d’extracció de fustes i
llenyes del bosc fora d’un pla tècnic de gestió i millora forestal han d’ésser
autoritzats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.
- Està inclosa en algun Pla especial urbanístic, o en plans o programes sectorials
de l’administració (per exemple, programes de prevenció d’incendis forestals).
L’autorització per a l’obertura i recuperació de camins s’ajustarà al procediment
establert per l’article 54 del RLU o aquella legislació que el modifiqui o substitueixi.
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5. Es prohibeix l’obertura de camins en cornisa o de vistes panoràmiques.
6. La modificació dels perfils longitudinals i transversals dels camins i vies rurals ja
existents, públics i privats, estarà subjecta a l’atorgament de la respectiva llicència
municipal. En cap cas la modificació de perfils podrà suposar alteracions negatives
de les condicions paisatgístiques existents.
7. L’ampliació o modificació del traçat d’un camí, així com la construcció de vies
d’accés de qualsevol naturalesa, no haurà de generar pendents superiors al 7% en
sòls tous, o del 15% en sòls durs, ni terraplens o desmunts de més de 3 m.
d’alçada, o els que estableixi la unitat de paisatge on s’ubiquin. Els talussos
resultants s’hauran de replantar convenientment amb vegetació herbàcia, arbustiva
i arbòria autòctona, i no podran suposar cap modificació de les escorrenties ni dels
cursos fluvials existents.
8. La preparació de la plataforma dels camins rurals contemplarà únicament l’ús de
materials permesos per la legislació sectorial de residus, i la formació de cunetes i
trencaaigües, de manera que s’asseguri sempre la integració de la infraestructura
en l’entorn.
9. Els camins rurals inclosos en la xarxa viària tindran una amplada aconsellada de
4’5 m, i fins a un màxim de 6 m.
10. No és permesa l’obertura d’àrees de circulació per al lleure i l’esport, d’itineraris per
al motociclisme de muntanya ni de circuits permanents no tancats, tal i com es
tipifiquen al Decret 166/1998, amb l’excepció de circuits temporals per a curses
puntuals (eslàlom, Moto Cross i Auto Cross o similars) que suposin la modificació
permanent de la topografia del terreny i l’eliminació de la vegetació natural existent.
11. Les edificacions situades al costat dels camins rurals s’hauran de separar com a
mínim 8 m respecte a l’eix de camí, amb independència de la seva titularitat, i a 20
m en el cas de la via verda (antic traçat ferrocarril).
12. Les tanques al costat dels camins rurals s’hauran de situar a 4 metres des de l’eix
del camí, amb independència de la seva titularitat. Si hi ha un torrent o riera en un
dels costats, l’amplada es deixarà en un sòl costat. Si hi ha arbres només es farà al
costat oposat.
13. Les instal·lacions i infraestructures de servei discorreran per la franja de 2 metres
més allunyada dels camins rurals, dins l’espai de protecció delimitat.
14. La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via
pública estarà sotmesa a les prescripcions establertes a la legislació vigent i prèvia
llicència municipal.
Article 210.
Divisions i segregacions de finques
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1. No són permeses les parcel·lacions urbanístiques. No es poden fer segregacions,
divisions o fraccionaments de cap mena en contra del que disposa la legislació
agrícola o forestal ni en contra de les condicions establertes per aquest POUM.
2. Les segregacions respectaran la superfície mínima senyalada a aquests efectes
per a cadascun dels espais delimitats, sempre que les disposicions de la legislació
agrària o forestal no n’estableixin una de més gran.
3. D'acord amb el que estableix el Decret 35/1990 i el Decret 169/1983 sobre Unitats
Mínimes de Conreu, el present POUM recull com a superfícies mínimes de les
finques del terme municipal, les següents:
- En àrees forestals o de bosc: 25 Ha
- En àrees agrícoles : 4,5 Ha en conreu de secà i 1,25 Ha en conreu de regadiu
4. Queden prohibides les divisions i/o segregacions de terrenys en sòl no urbanitzable
en qualsevol dels següents casos:
- Quan de la segregació o divisió en resultin finques amb superfícies inferiors a les
establertes en el punt anterior.
- Quan la finca no tingui accés directe a les carreteres, vies rurals, camins, pistes
forestals o d’altres vials de domini públic.
- Quan aquelles no tinguin els seus límits definits per accidents topogràfics
existents: marges, recs, barrancs, rieres o camins.
5. Es podran autoritzar segregacions inferiors a les superfícies fixades en el punt 3
quan aquestes s’agrupin a finques limítrofes i la superfície resultant de l’agrupació,
així com la superfície restant de la finca matriu de la qual s’hagi realitzat la
segregació, resultin iguals o superiors a la que, en cada cas, sigui d’aplicació. En
aquests casos, haurà d’acreditar-se la inscripció de l’agrupació en el Registre de la
Propietat, i la superfície resultant de la finca matriu respecte a la qual s’ha realitzat
la segregació. 6. Només s’admetran segregacions de superfície inferior a la mínima
establerta per a cada espai quan s’hagi obtingut l’autorització per a la implantació
de les activitats col·lectives de caràcter cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo,
o per als equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, o
per a les infraestructures d’accessibilitat, permeses dins de l’espai de què es tracti.
En cap cas la superfície del terreny a segregar tindrà una extensió inferior a la més
gran que s’estableix en sòl urbà per a construccions o usos equiparables.
6. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural és
l’organisme competent per a l’autorització de segregacions de finques rústiques per
sota de les unitats mínimes de conreu, per a la seva inscripció en el Registre de la
Propietat.
7. Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions en sòl no urbanitzable
estan subjectes a prèvia llicència municipal. Es considerarà infracció urbanística
greu el fraccionament del sòl que vulneri les determinacions d’aquest Pla.
8. Tota divisió o segregació que no compleixi els anteriors requisits dóna lloc a la
presumpció d’existència de parcel·lació urbanística, i no es permetrà l’edificació ni
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canvi d’ús en els terrenys resultants sense perjudici de la realització de les
actuacions disciplinàries.
Article 211.
Tanques
1. Amb caràcter general es prohibeixen els tancats que es puguin disposar per
delimitar propietats o terrenys associats a habitatges implantats en els sòls no
urbanitzables. En els casos degudament justificats en que, per l’activitat autoritzada
sigui necessària la construcció, i l’Ajuntament així ho autoritzi, aquesta es
construirà de forma que no agredeixin el medi rural on s’emplaci ni barri el pas als
camins existents. Llevat d’especificitats pròpies de l’activitat, només s’admetran els
tancats realitzats amb elements vegetals i/o arbustos autòctons.
2. Les tanques o les seves parts, que hagin d’estar formades per filats o altres tipus
d’elements metàl·lics, hauran de ser totalment diàfanes i congruents amb el
caràcter rural de l’espai, i hauran de ser permeables a la fauna, el que suposa
tancaments amb malla de 10 cm de costat com a mínim.
3. En les tanques vegetals d’edificacions situades a menys de 500 m de masses
forestals s’hauran d’utilitzar espècies de baixa inflamabilitat.
4. En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les
característiques pròpies de les tanques urbanes. Amb tot, l’Ajuntament admetrà la
reposició de les tanques existents de pedra conservant les seves característiques i
sense augmentar la seva dimensió en alçada.
5. Al voltant d’edificacions residencials i per qüestions de seguretat es podran
autoritzar tanques metàl·liques calades (barrots o filats) damunt una base massissa
de 20 cms d’alçada, d’alçada no superior a 1’80 mts., separades 30 mts com a
màxim del punt més proper a la façana de la casa.
6. Els tancaments, a més, han de ser diàfans i congruents amb l’espai. Les tanques,
dins de cada una de les unitats de paisatge, s’adaptaran a les característiques
específiques que, per cada paratge, es determinen en les presents normes.
7. En relació a les tanques existents executades legalment, quan la seva integració
paisatgística no sigui satisfactòria es requerirà al propietari de la mateixa per tal
que introdueixi les esmenes necessàries per corregir el seu impacte paisatgístic. La
resolució de l’administració especificarà els canvis que calgui introduir en la tanca
per a fer-la paisatgísticament acceptable.
8. Amb l’objectiu de recuperar la integritat formal del territori rural, l’Ajuntament
d’Amer adoptarà mesures per al desmuntatge o enderroc de les tanques
implantades sense llicència municipal.
9. En el cas que fossin tanques vegetals, s’haurà de tenir en compte la Resolució
AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais
públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwimia amylovora),i el Decret
42/2007, de 20 de febrer (DOGC núm. 4827, de 22 de febrer de 2007, pel qual
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s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).
També s’haurà de potenciar l’elecció d’espècies autòctones, adaptables a les
característiques del sòl i de baix consum hídric i, a la vegada, concordants amb la
vegetació i el paisatge existent.
Article 212.
Arbres i vegetació
La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats estan subjectes a
llicència urbanística prèvia.
Per qualsevol obra que es realitzi al terme municipal i en la qual les operacions de les
obres o pas de vehicles i maquinària es realitzi a menys de 4 metres de distància d’un
arbre, prèviament a l’inici dels treballs, aquests arbres s’hauran de protegir al llarg del
tronc en una alçada no inferior als 3 metres des de terra i en la indicada pels serveis
tècnics municipals. Aquestes proteccions seran retirades un cop acabada l’obra.
Article 213.
Publicitat
1. Queda totalment prohibida la col·locació de cartells de caire publicitari. S’admeten
els cartells d’informació i senyalització que facin referència a les edificacions,
activitats, rutes, espais, fites i demés elements propis dels espais naturals. La seva
col·locació vindrà supeditada a l’atorgament de la corresponent autorització
municipal.
2. No es permetrà la col·locació de cartells o d’altres mitjans d’ionformació que, per la
seva ubicació o característiques, limitin la contemplació del paisatge o alterin la
seva harmonia. La Corporació Municipal podrà acordar la seva retirada si no
s’ajusten a dits requisits. Quan la col·locació d’aquests elemnts tinguin llicència o
autorització municipal, només se’n podrà ordenar la retirada un cop revocada
aquesta.
Article 214.
Denegació de llicències motivades per la protecció del medi ambient
1. L’Ajuntament, d’acord amb les disposicions d’aquest Pla, denegarà la llicència
d’edificació, d’instal·lació o ús, quan les característiques de l’activitat que es vulgui
portar a terme, la disposició de l’edificació o llurs instal·lacions, o llurs efectes sobre
l’entorn, generi conseqüències molestes per al medi ambient, tals com la
contaminació atmosfèrica, pertorbacions sonores o vibracions, risc d’explosió o
incendi, riscs mecànics o similars, alteració de la perspectiva o trencament de
l’harmonia paisatgística o arquitectònica, o bé introducció d’espècies vegetals
invasores o no adaptades a les condicions naturals del municipi.
2. D’altra banda, es tindrà en compte allò que preveu l’article 9 de la Llei d’urbanisme
per a la protecció de les edificacions que s’hagin de construir en paisatges oberts i
naturals, i en entorns de les vies i camins de trajecte pintoresc, de forma que la
situació, massa, alçada dels edificis, murs i tancaments, o la instal·lació d’altres
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elements, no limiti el camp visual per a poder contemplar els paisatges naturals, o
no trenquin l’harmonia o desfigurin la perspectiva.
Capítol 3
USOS, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

Article 215.
Règim d’usos en sòl no urbanitzable.
1. Per tal d’evitar la transformació de la destinació o naturalesa del sòl no urbanitzable
i d’impedir o lesionar la realització dels valors que el POUM protegeix o preserva, i
les finalitats que persegueix, aquest pla regula els usos admesos i les
construccions per a cadascun dels espais que es delimiten.
Tanmateix la realització d’aquests usos s’ha d’efectuar segons la reglamentació
específica de cada tipus d’espai en què aquest POUM qualifica el sòl no
urbanitzable, i d’acord amb les disposicions generals vigents o que s’estableixen
per als béns catalogats.
2. S’admeten els usos que, de manera general, es detallen a l'article 47 del TRLU,
pels quals es regiran, a banda de la normativa sectorial que els sigui d'aplicació per
la reglamentació específica de les diferents zones, sempre sota els imperatius
derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals.
a) S’admeten, en general, els usos i aprofitaments agrícoles, forestals i cinegètics,
així com els usos ramaders extensius que no necessitin instal·lacions
d’estabulació permanent i els de caràcter intensiu limitats als Annexes II i III de
la Llei 29/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental de les
activitats. També s’admeten les explotacions i instal·lacions existents
legalitzades, encara que superin aquestes limitacions.
b) També són admeses les activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin
d’emplaçar en el sòl no urbanitzable del municipi, amb les limitacions
establertes pels espais d’especial protecció. No s’admeten parcs eòlics ni parcs
d’energia solar en els àmbits de protecció especial. En àmbits de protecció
territorial, es podran implantar aquests parcs eòlics i d’energia solar vinculats a
les explotacions agràries.
c) L’ús d’habitatge familiar, d’establiment hoteler excloent la modalitat d’hotel apartament, d’establiment de turisme rural i d’activitats d’educació en el lleure
en les zones i condicions en que s’admeti, hauran de complir les condicions
que, en aquest sentit, estableix el TRLU.
3. Són incompatibles i queden prohibits en la totalitat del sòl no urbanitzable tots
aquells usos que impliquin transformació en la destinació o les característiques
d’aquest sòl o lesionin o impedeixin la consecució dels valors i finalitats
específiques que, per en cada zona, es defineixi.
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4. L’establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l’obligació d’adoptar les
mesures necessàries per evitar la degradació del paisatge i dels valors naturals i
per aconseguir una integració total amb el medi en el que s’instal·li. Així mateix,
caldrà preveure, de forma específica i justificar-ho tècnicament en el projecte que,
en el seu cas, es redacti, la captació d'aigua potable, el sistema de depuració
d’aigües residuals, les mesures necessàries contra incendis, la idoneïtat dels
accessos i la restauració de les masses arbrades.
5. Els propietaris de sòl classificat com a no urbanitzable tenen dret a fer servir la
propietat i gaudir-ne de conformitat amb la naturalesa dels terrenys, tot destinantlos a finalitats agrícoles, ramaderes, cinegètiques o altres vinculades a l’ús racional
dels recursos naturals, i dins els límits que estableixen les lleis i el planejament.
Article 216.
Construccions en sòl no urbanitzable: Disposicions generals.
1. En el sòl no urbanitzable només es podran admetre, respectant en qualsevol cas
les determinacions específiques del present POUM i les que es derivin de la
normativa urbanística i sectorial aplicable, les noves construccions següents:
a) Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola,
ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les
construccions pròpies d’una explotació de recursos naturals procedents
d’activitats extractives, s’hi inclouen les instal·lacions destinades al primer
tractament i a la selecció d’aquests recursos, sempre que aquestes activitats
de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc
d’origen.
b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de persones
treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades
a una de les activitats d’explotació a què fa referència la lletra a).
c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis
de la xarxa viària.
d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i
el funcionament de les obres públiques.
e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació
urbanística municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un
pla especial urbanístic.
f)

Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.

g) Les actuacions específiques per a destinar-les a les activitats o equipaments
d’interès públic que es relacionen a l’article 47.4 del TRLU.
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h) Rehabilitar i reconstruir masies i cases rurals o altres construccions, d’acord
amb les determinacions de l’article 47.3 del TRLU.
2. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en qualsevol cas
la preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la
màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades.
3. L’autorització de les obres i els usos en el sòl no urbanitzable està subjecta en
determinats casos, prèviament a la tramitació de la llicència urbanística municipal,
al procediment regulat pels articles 48, 49, 50 del TRLU. L’autorització d’altres
actuacions urbanístiques permeses en sòl no urbanitzable està únicament
subjecta, des d’un punt de vista urbanístic, a la llicència municipal.
Complementàriament, previ a l’obtenció de la llicència municipal caldrà aportar la
següent documentació:
-

Memòria ambiental descriptiva i plànol on es recullin les característiques de la
vegetació existent, tipus d’hàbitats sobre el qual es desenvolupen, distribució i
ubicació dels elements aïllats.
Proposta d’actuació sobre la vegetació existent, les mesures correctores
adoptades per permetre’n la conservació i espècies de nova plantació, que
hauran de ser pròpies de les comunitats presents en el municipi. Així mateix en
els indrets situats a menys de 500 m de masses boscoses s’utilitzaran espècies
de baixa inflamabilitat, relacionades als annexos.

4. Els projectes de noves edificacions o de rehabilitació, reforma o ampliació de les
existents han de preveure:
a) El sistema corresponent per a l’evacuació o el tractament d’aigües residuals i
justificar-ne la seva idoneïtat.
b) El tractament o recollida de deixalles quan l’activitat a desenvolupar ho
requereixi.
c) Els sistemes per a l’abastament d’aigua potable, electricitat i altres serves que
siguin necessaris.
d) L’evacuació de les aigües residuals s’ha d’efectuar preferentment per connexió
directa amb la xarxa general de col·lectors d’aigües residuals, sempre que això
sigui tècnicament viable i comporti un impacte ambiental menor en relació a les
alternatives de depuració autònoma aplicables. En el cas que això no sigui
possible s’ha d’efectuar mitjançant sistemes individualitzats de depuració i, en
qualsevol cas, es prohibeix qualsevol tipus d’actuació o activitat que impliqui
l’evacuació directa de les aigües residuals a l’exterior sense tractament.
Article 217.
Construccions agropecuàries i forestals.
1. Són instal·lacions vinculades a les explotacions agràries, ramaderes i/o forestals, i
estan regulades per l’article 48 del RLU.
Abans de la seva autorització caldrà acreditar la vinculació a l’explotació, la
necessitat de la nova construcció, així com la justificació de les seves dimensions.
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En el cas de construccions que superin una ocupació en planta de 500 metres
quadrats o un sostre superior a 1.000 m2 o una alçada màxima de 10 metres o
incorpori l’ús d’habitatge, o afecti restes arqueològiques o jaciments paleontològics,
o aqüífers classificats, o zones vulnerables o sensibles, o punts geològics d’interès,
la seva autorització es subjectarà al procediment establert a l’article 49.2 de la LUC
i 57 del RLU. En els altres casos, únicament es requereix l’obtenció de llicència
urbanística municipal.
2. Una explotació és un conjunt de béns que tenen com a finalitat obtenir un
aprofitament agrícola, ramader i/o forestal de terrenys que reben la classificació de
sòl no urbanitzable en el present POUM.
L’acreditació d’una explotació es farà amb tota documentació que justifiqui l’activitat
agrària, ramadera o forestal de la finca. Als efectes es consideren, entre d’altres
equivalents: la Declaració Única Agrària (DUN); comprovants de lliurament de
producció a cooperatives o informe tècnic d’enginyer agrònom. En tot cas s’haurà
d’acompanyar de documentació fotogràfica i gràfica extreta d’ortofotomapes
actualitzats. Les descripcions cadastrals no es consideren suficients per elles
mateixes i caldrà acompanyar-les de documentació escrita i gràfica (fotos,
ortofotomapes).
3. Les construccions agràries, ramaderes i forestals inclouen les diferents tipologies
bàsiques:
a) Magatzems: tant de productes com d’eines o maquinària, tancats per garantir
la seguretat del contingut.
b) Coberts: edificació oberta per al menys en tres dels seus costats, utilitzats tant
per emmagatzemar palla com maquinària.
c) Casetes o barraques agrícoles: construcció de dimensions reduïdes, pròpia de
les explotacions agrícoles menors i horts, tant de caràcter familiar com
professional, destinada a la guarda i emmagatzematge d’estris i productes
propis del conreu de la finca. En cap cas es poden adequar-les i utilitzar-les
com habitatge.
d) Hivernacles: s’entén com hivernacle tota mena d’estructura lleugera erigida
amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o preservar qualsevol tipus de
conreu agrari per tal de realitzar el seu conreu, la millora o l’experimentació.
e) Granges: edificacions destinades a l’explotació de bestiar i aviram.
f) Elements auxiliars: com els sistemes d’alimentació (sitges, menjadores,..), les
infraestructures d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes (basses,
fosses i femers) o les infraestructures de seguretat (tanques).
4. En tots els casos en que es plantegin noves intervencions o bé sobre edificacions i
elements construïts existents, aquestes s’ajustaran al que determinen aquestes
normes, en relació a mesures de protecció al paisatge. En cas d’ampliació d’una
edificació preexistent, ha de preservar l’estructuració tradicional del conjunt
d’edificacions mantenint lliures de construccions les eres i altres espais similars.
Article 218.
Condicions d’edificació de les construccions agropecuàries i forestals.
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1. Coberts i magatzems agrícoles i forestals.
En el cas que s’admetin per la seva qualificació urbanística, s’ajustaran als
següents paràmetres:
a) Estaran vinculats a una explotació agrícola o ramadera.
b) Per a la seva construcció caldrà acreditar una propietat igual o superior de la
unitat mínima de conreu o de producció forestal, formant una única finca o en
finques independents situades dins el mateix terme municipal. La part de la
finca vinculada a l’edificació quedarà inscrita en el Registre de la Propietat com
a indivisible, i en els altres documents públics de segregació, agrupació o
transmissió de finques, en compliment de l’article 196 de la LUC.
c) En cas de terrenys forestals, s’haurà de complir l’art. 22.5 de la Llei 6/1998.
d) La seva ocupació i sostre edificable s’haurà de justificar en funció de les
necessitats de l’explotació, en tot cas no superarà el 20% de la superfície de la
finca on s’ubiqui excepte que un Pla especial urbanístic estableixi altres
determinacions justificadament.
e) La separació mínima a límit de finca serà de 4 metres i de 8 metres a eix de
camí.
f) L’alçada màxima de les edificacions serà de 10 m, excepte que justificadament
per les seves necessitats funcionals es necessiti una major alçada.
g) La llargada no superarà, preferentment, els 50 metres.
h) Pel que fa als acabats de les edificacions es plantejaran tenint en compte la
seva integració paisatgística. A l’efecte:
-

Es prohibeixen els paraments sense tractament d’acabat (arrebossat i
pintat), llevat que s’utilitzin materials específics per anar vistos.
No s’admeten la utilització de materials de fibrociment.
Els colors de la coberta estaran dins la gamma dels terrossos i dels verds
foscos.

2. Casetes i barraques.
En el cas que s’admetin per la seva qualificació urbanística, s’ajustaran als
següents paràmetres:
a) Estaran vinculats a una explotació agrícola o ramadera.
b) Les casetes es podran instal·lar en finques de superfície mínima igual a 4.000
m2, amb una ocupació màxima de 20 m2 en planta.
c) La separació mínima a límit de finca serà de 3 metres i de 8 metres a eix de
camí.
d) El punt més alt de la coberta no es situarà a més de 3,50 metres respecte del
paviment. La coberta serà inclinada a una o dues vessants.
e) Les barraques no sobrepassaran en cap cas els 8 m2 de superfície en planta,
amb una alçada màxima de 2’50 mts. La separació mínima a límit de finca serà
de 1’50 metres i de 8 metres a eix de camí.
f) Per que fa als acabats s’aplicaran els mateixos criteris descrits a l’apartat h) del
punt 1 d’aquest article.
3. Vivers i hivernacles.
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En el cas que s’admetin per la seva qualificació urbanística, s’ajustaran als
següents paràmetres:
a) Es destinaran a la protecció de cultius hortícoles i florals.
b) La seva ocupació no superarà 1.500 m2 de superfície. Per a majors superfícies
la seva autorització es subjectarà al procediment establert a l’article 49.2 de la
LUC i 57 del RLU
c) La separació mínima a límit de finca serà de 4 metres i a eix de camins rurals
serà de 8 metres.
d) Els materials propis d’aquestes instal·lacions seran de colors que la integren
dins l’entorn.
4. Granges.
Edificacions destinades a activitats agropecuàries relacionades amb la gestació,
criança, manteniment i engreix de bestiar porcí, boví i d’altres semblants que per les
dimensions de les infraestructures o concentració d’animals tenen una incidència
notable sobre el medi ambient i el paisatge.
a) Condicions d’emplaçament:
- Les edificacions s’hauran de situar a una distància mínima de 500 metres
del sòl urbà i urbanitzable, així com de qualsevol habitatge veí, quan aquest
no sigui del mateix; i a una distància mínima de 4 metres del límit de
propietat, de 15 metres a eix de camins rurals. Si la normativa sectorial
estableix majors distàncies, aquestes seran d’aplicació.
- Les distàncies entre granges hauran d’ajustar-se a la normativa sectorial.
- S’emplaçaran preferentment en zones protegides de les visuals llunyanes, a
l’efecte es disposarà de vegetació arbòria estratègicament situada.
- Dins dels nuclis tradicionals es permeten les explotacions ramaderes
d’autoconsum segons es defineix pel Decret 40/2014, de 25 de març,
d’ordenació de les explotacions ramaderes, o legislació que el modifiqui o
substitueixi.
b) Condicions de volum:
- La volumetria s’adaptarà en funció de les necessitats de l’activitat que es vol
implantar, superant els valors consignats a l’apartat següent justificant
tècniques i de funcionament de l’activitat, de benestar animal o bé per
disposicions de directives europees. En cap cas l’augment en alçada pot
provocar un impacte paisatgístic greu.
- En general, l’alçada màxima de la coberta serà de 5 metres i la llargada
màxima no superarà, preferentment, els 50 metres.
c) Condicions estètiques:
- Les construccions agràries, ramaderes i forestals tindran una tipologia adient
al seu ús, tant respecte a la composició de les façanes, volumetria, tipologia
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constructiva com materials utilitzats. S’evitaran les tipologies urbanes o
d’altres usos, com l’ús residencial.
- Pel que fa als acabats, a totes les construccions i coberts, siguin o no
provisionals, s’aplicaran els mateixos criteris descrits a l’apartat h) del punt 1
d’aquest article.
- Els espais residuals no edificats, directament vinculats a aquests tipus
d’instal·lacions i que no siguin destinats a pas, restaran cultivats o
enjardinats preferentment amb espècies autòctones, es prohibeix l’ús
d’espècies amb demostrat comportament invasor (Reial Decret 630/2013, de
2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques
invasores).
Article 219.
Habitatges familiars
1. El tipus d’ordenació de les noves edificacions destinades a habitatge familiar, i les
ampliacions de les existents, és el d’edificació aïllada.
2. Les ampliacions d’edificacions residencial legalment existents i les noves
construccions s’ajustaran als següents paràmetres si no s’especifica el contrari per
les determinacions de la seva qualificació urbanística:
a) Només es permet noves edificacions destinades a habitatge familiar quan
estiguin directament i justificadament associades a les activitats d’explotació
agrícola, ramadera o forestal en els termes assenyalats a l’article 50.2 del RLU.
b) Els nous habitatges familiars no superaran l’edificabilitat màxima de 300 m2 de
sostre incloent els annexos vinculats a l’ús d’habitatge (garatges, porxos, etc.).
c) Els nous habitatges familiars no superaran l’alçada corresponent a planta baixa
i planta pis, amb un límit màxim de 6,50 m.
El punt d’aplicació de l’alçada reguladora referida a la parcel·la s’aplicarà, en
tot el contorn de l’edificació, i se situarà en el punt més baix de la rasant
definitiva del terreny.
L’alçària reguladora es mesura verticalment sobre el pla exterior de la façana
fins a la intersecció del pla superior del darrer forjat, tant si és pla com inclinat
(o arrencada de coberta).
d) Les ampliacions admeses pel present POUM queden limitades, excepte que la
normativa de la zona indiqui una altra determinació, a un màxim del 30% del
sostre residencial legalment existent a l’entrada en vigor d’aquest POUM,
excepte els habitatges situats dintre de l’EIN de les Guilleries, que hauran
d’ajustar-se al que determina el Decret 328/92 i la seva normativa concordant,
per la qual cosa els projectes a realitzar en aquest àmbit hauran de comptar
amb un informe favorable previ del Departament de Territori i Sostenibilitat. Així
mateix, en aplicació de l’Acord d Govern 112/2006, de 5 de setembre, aquesta
normativa es fa extensiva als espais inclosos en la Xarxa Natura 2000, essent
també preceptiu l’informe favorable del referit Departament.
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e) Les noves edificacions i ampliacions hauran de mantenir una distància mínima
de 4 metres a límit de finca i de 8 metres a eix de camí. Les distàncies
mínimes, no s’apliquen a les edificacions existents en els nuclis rurals de Sant
Climent d’Amer i El Colomer.
f)

Les cobertes del conjunt edificat es dissenyaran, preferentment, a dues aigües,
evitant composicions en dent de serra. El pendent no podrà ultrapassar el 30%,
i s’utilitzarà com a material d’acabat la teula ceràmica tradicional, de forma
troncocònica, de color terrós.

g) Els cossos sobre la coberta de l’edifici (torretes d’escala, dipòsits d’aigua,
xemeneies, panells de captació d’energia solar, etc.) quedaran integrats en la
composició de l’edifici o ocults.
h) Es prohibeixen noves actuacions que generin parets mitgeres.
i)

El cablejat elèctric i de comunicacions arribaran fins l’habitatge de forma
soterrada. Les antenes de radio i televisió es situaran el més allunyat possible
de les façanes més exposades visualment.

j)

No s’admeten instal·lacions esportives vinculades a l’habitatge que alterin
significativament les condicions del terreny natural. Totes les instal·lacions
esportives cobertes i/o tancades, vinculades a l’habitatge, computen dins el
sostre edificable admès.

k) La instal·lació de piscines es regirà pel que determina l’article 224.
3. Únicament s’admet la divisió horitzontal en una mateixa finca en els següents
casos:
a) Que s’acrediti mitjançant escriptura l’existència al llarg del temps de varis
habitatges en la finca, i aquests es puguin ajustar a les condicions objectives
d’habitabilitat actuals.
b) Quan concorren a la vegada les següents tres condicions:
-

-

-

Que hagin raons justificades en la dimensió i característiques de
l’explotació que permeti l’autorització d’un nou habitatge, encara que ja
existeixi un habitatge familiar associat a la mateixa explotació, sempre que
s’acrediti que un habitatge romandrà en propietat del titular de l’explotació i
que l’altre, o bé es destina a un familiar de primer o segon grau del titular
de l’explotació o bé es destina a residents que exerciran funcions de
vigilància, assistència, gestió o control derivades o exigides per les
característiques de l’explotació agrícola i/o ramadera.
Que el sostre edificable del volum principal d’ús residencial que es vulgui
subdividir tingui una superfície construïda mínima de 240 m2, que el
nombre màxim d’habitatges resultants sigui dos, essent la superfície
construïda mínima de cada habitatge 100 m2 .
Si l’edifici es troba catalogat les obres de condicionament necessàries per
consolidar la divisió horitzontal no alterarà els valors arquitectònics i
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culturals que motivaren la seva catalogació i protecció. En qualsevol cas,
es seguiran els patrons compositius, materials i colors propis de les
construccions rurals.
c) En masies de 500 m2 de superfície construïda, o més, s’admet fins a tres
habitatges únicament per motius d’herència en favor de familiars de primer o
segon grau. Igualment, la superfície construïda mínima de cada habitatge serà
de 100 m2 i si l’edifici es troba catalogat, les obres de condicionament
necessàries per consolidar la divisió horitzontal no alterarà els valors
arquitectònics i culturals que motivaren la seva catalogació i protecció. En
qualsevol cas, es seguiran els patrons compositius, materials i colors propis de
les construccions rurals.
d) En el cas que sigui possible la divisió horitzontal quan concorren les condicions
esmentades en els anteriors apartats, s’haurà d’inscriure en el registre de la
propietat la indivisibilitat de la finca.
Article 220.
Condicions generals per a la rehabilitació i reconstrucció de les masies i cases
rurals
D’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 de l’article 47 de la LUC és permet la
reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i
recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques, les quals es
recullen en el Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals inclòs en el Pla especial
urbanístic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi d’Amer, aprovat
per la CTU l’11 de febrer de 2010 (DOGC nº 5682, de 30.07.2010), amb vista a
destinar-les a habitatge familiar, a ús residencial turístic o d’hostaleria rural, a activitats
artesanals, artístiques o de restauració, o a activitats d’educació en el lleure.
Article 221.
Construccions destinades a l’allotjament de persones temporeres.
1. Són construccions destinades a l’allotjament de persones temporeres que estiguin
directament i justificadament associades a una de les activitats de l’explotació
agrària.
2. Les construccions destinades a aquest ús s’ajustaran als següents paràmetres.
-

Seran construccions de caràcter temporal, vinculades a l’activitat agrària i
mentre aquesta duri; s’admetran sempre i quan es demostri que no hi ha cap
altra alternativa en edificacions existents.
La seva construcció no superarà la superfície màxima de 6 m2 per persona
temporera més els espais comuns.
Les edificacions de nova planta no superaran l’alçada corresponent a planta
baixa, amb un límit màxim de 4’5 m al punt més alt de la coberta.
La distància mínima de l’edificació al límit de finca serà de 4 metres.
El pendent de les cobertes no podrà ultrapassar el 30%.
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-

Aquestes construccions no són ampliables ni transformables per a cap altre ús
residencial.

Article 222.
Condicions generals de les edificacions i instal·lacions d’interès públic.
1. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo
a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi
rural. A aquest efecte, són d’interès públic les activitats o els equipaments públics
determinats a l’article 47.4 de la LUC.
Solament es podran autoritzar edificacions i instal·lacions d’interès públic, segons
es preveu a l’apartat 4 de l'article 47 de la LUC, seguint el procediment previst a
l’article 48 de la LUC i 57 del RLU o bé, que s’aprovi un pla especial urbanístic que
estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació de les indicades actuacions.
2. L’aprovació prèvia d’un Pla especial urbanístic serà preceptiva en els següents
casos:
a) Quan es tracti d’activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació
en el lleure i d’esbarjo.
b) Quan es tracti d’equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats al
medi rural.
c) Quan es tracti de la implantació d’un sistema urbanístic general no previst per
aquest planejament general.
d) Quan es tracti de la implantació d’infraestructures no previstes en el
planejament territorial o urbanístic relatives als sistemes urbanístics generals
de comunicacions, quan no estiguin emparades en un projecte sectorial
executiu vinculant per al planejament urbanístic.
3. Tant si es redacta un Pla especial urbanístic com un projecte seguint el
procediment de l’article 48 de la LUC, s’haurà de complir, a més de les disposicions
generals per al sòl no urbanitzable, les específiques de cada zona i les que es
defineixen a continuació:
a) Caldrà justificar de forma expressa i motivada les raons en que es basa la
necessitat de situar la instal·lació en el medi rural en general o en l'indret on es
proposa la seva situació.
b) Justificació explícita de la compatibilitat de l’actuació amb la protecció dels
valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics de les zones confrontants,
així com la inexistència de riscos ambientals o d'altre tipus.
c) Definició de les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les
mesures correctores per tal d’assegurar la minoració de l'impacte i la integració
ambiental de les instal·lacions.
d) Ordenació dels accessos, instal·lacions complementàries, així com les
infraestructures i serveis necessaris per a la instal·lació i el desenvolupament
de l'activitat proposada.
4. En aquells casos que s’autoritzin edificacions i instal·lacions d’interès públic,
l’Ajuntament d’Amer exigirà el compliment d’aquelles condicions necessàries per
garantir la restitució del sòl afectat per l’actuació, en el supòsit que l’activitat
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autoritzada finalitzés. Serà obligatori prestar fiança prèviament a la concessió de la
llicència, d’acord amb el que s’estableix a l’article 59.4 del RLU.
5. Les activitats fisicoesportives a realitzar en el medi natural es regulen a través del
Decret 56/2003, de 20 de febrer (DOCG núm. 3838, de 07.03.2003).
La pràctica de les activitats regulades en el referit Decret s’ha d’adequar a
l’establert en la normativa de medi ambient, en especial en relació amb les
previsions de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i disposicions que la
desenvolupen sobre la conservació dels espais naturals i la protecció de la flora, la
fauna i la gea, i requereix les autoritzacions que, si escau, siguin exigibles. Quan
l’activitat es realitza en terrenys inclosos en espais naturals de protecció especial o
inclosos en el Pla d’espais d’interés natural, s’ha de complir la normativa específica
de l’espai natural o del Pla i els instruments de planificació que el despleguin.
Per a explotar serveis i activitats de lleure a l’embassament del Pasteral caldrà
redactar un Pla d’usos d’acord amb el que estableix la resolució TES/2543/2014,
de 3 de novembre, per la qual es classifiquen els embassaments i els trams de riu
del Districte de conca fluvial de Catalunya a efectes de la navegació i s'estableixen
les limitacions als espais navegables i al bany (ACA, Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).
Article 223.
Condicions generals de les edificacions i instal·lacions vinculades a obres
Públiques.
1. D’acord amb el que preveu l’apartat 6.d) de l'article 47 de la LUC es podran
autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions vinculades
a l’execució, manteniment i servei de les obres públiques.
2. En la sol·licitud de llicències de les construccions i les instal·lacions vinculades a
l'execució, manteniment i servei de les obres públiques caldrà justificar la
necessitat de les construccions i instal·lacions que es projectin i respectar les
condicions general de localització de les edificacions, així com indicar les zones
afectades i les mesures correctores previstes en ordre a preservar les condicions
naturals, l’equilibri ecològic i els valors paisatgístics. No seran autoritzades
aquestes instal·lacions si malgrat tot es considera que afecten greument algun
d’aquests valors.
Article 224.
Piscines en sòl no urbanitzable
1. A efectes d’aquest POUM, en sòl no urbanitzable s’entén per piscina aquella
construcció artificial fixa i descoberta, consistent en un vas destinat al bany i al
lleure, per a nedar o per a practicar-hi esports relacionats amb l’aigua.
Les piscines que disposen de coberta que cobreixi total o parcialment el vas, es
consideraran com edificacions i seguiran la regulació corresponent,
independentment de si el sistema de coberta es desmuntable o inflable.
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No tindran aquesta consideració els sistemes de cobertura de la làmina d’aigua en
els que l’alçada dels elements cobertors no sobresurtin en més de 80 cms respecte
de la làmina d’aigua.
Les piscines portàtils o desmuntables no són objecte de la present regulació.
2. També es considerarà com a edificació a efectes del còmput edificable les parts de
piscina que sobresurtin més d’un metre respecte del terreny natural.
3. Únicament es permet la construcció de piscines en aquelles finques classificades
com a sòl no urbanitzable on existeixi una edificació destinada a habitatge familiar,
a establiment hoteler, a establiment de turisme rural, a activitats d’educació en el
lleure, o activitats o equipaments d’interès públic, que estigui legalment establerta
en el territori.
En cap cas es permetrà la construcció de piscines vinculades a edificacions
destinades a la ramaderia (granges) ni a l’agricultura (magatzems i coberts) ni a
d’altres edificacions implantades en el sòl no urbanitzable.
4. La instal·lació haurà de complir:
a) La piscina es situarà en les proximitats de l’edificació existent, sense alterar les
condicions arquitectòniques, buscant la integració, i en terrenys
predominantment plans. Mantindrà la mateixa separació als límits de propietat i
a camins que les edificacions.
b) En el color del vas de la piscina es buscarà la integració cromàtica amb l’entorn
natural i paisatgístic, utilitzant colors verdosos, terrosos i beixos; es prohibeixen
els colors blaus clars i blancs. A les zones de platja pavimentada s’utilitzaran
tons grisosos i/o terrosos.
c) La maquinària auxiliar de tractament i filtratge s’haurà de construir
preferentment de forma soterrada.
d) Es procurarà utilitzar l’aigua procedent del buidatge de la piscina per al rec dels
camps i entorn. A l’efecte la instal·lació anirà dotada d’un dipòsit que faciliti
l’evaporació del clor.
Article 225.
Establiments destinats a càmpings i aparcaments de caravanes
La implantació de càmpings i aparcaments de caravanes, autocaravanes i remolcs, en
aquelles zonificacions on el POUM permeti aquest ús, requerirà prèviament a l’obtenció
de llicència urbanística municipal l’aprovació d’un pla especial urbanístic que estableixi
l’ordenació i les condicions d’implantació, d’acord amb l’estudi d’impacte i integració
paisatgística que avaluarà i detallarà aspectes com la superfície d’actuació,
l’emplaçament, l’ocupació, les alçades i la resta de paràmetres de les edificacions o de
les àrees d’acampada i serveis.
Article 226.
Regulació de les activitats extractives.
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S’inclouen entre aquestes activitats tant l’extracció de terra per a l’aprofitament
industrial i per fer granulats com la de minerals i l’explotació de pedreres.
Aquesta activitat haurà de tenir sempre un caràcter temporal i provisional. En qualsevol
cas, hauran de situar-se a un mínim de 1.000 metres dels sòls urbans i urbanitzables.
Les activitats extractives no es podran iniciar sense les autoritzacions i les concessions
administratives que els corresponguin segons la seva naturalesa, a més de la pertinent
llicència municipal per a l’exercici d’aquesta activitat.
Per a la concessió de la llicència municipal serà necessària l’aportació d’un projecte
tècnic que haurà de descriure: l’activitat que es vol desenvolupar, els mitjans que
s’utilitzaran, els desmunts i els anivellaments previstos, la durada estimada de
l’explotació i els volums i les característiques de l’extracció. També caldrà presentar un
projecte de reposició del sòl un cop finalitzada l’extracció, en el qual es farà constar la
descripció del sòl abans d’iniciar-se l’extracció, àrea afectada, les precaucions que
s’adoptaran per a les àrees pròximes i per no afectar la conformació del paisatge,
l’estat en que quedarà el terreny un cop realitzats els moviments de terra i les
operacions que la persona interessada proposa de realitzar per integrar els sòls
afectats en el seu entorn i paisatge, així com el pressupost d’aquestes obres.
Article 227.
Xarxes de transport d’energia elèctrica, fluids i telecomunicacions.
1. En cas d’haver de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies elèctriques d’alta o
mitja tensió, oleoductes, gasoductes, línies telefòniques, etc, aquestes es
canalitzaran i s’ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors al
llarg de les infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que menys
perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística d’aquests sòls. Els traçats seran
soterrats excepte que, per causes tècniques i/o econòmiques degudament
justificades, ho impossibilitin.
2. Per regular el seu traçat i les mesures adequades a aquestes finalitats es
redactaran plans especials. Caldrà incorporar en aquests instruments de
planejament estudis de traçats alternatius que justifiquin la solució menys lesiva al
medi. Alhora, caldrà establir el tipus de tractament de la vegetació i l’arbrat existent
en els àmbits de protecció definits per la legislació sectorial vigent amb la finalitat
de reduir l’impacte paisatgístic. Està prohibida la utilització d’herbicides, ja que tots
els sòls necessiten una protecció del mantell vegetal apropiada en cada cas.
També resten prohibits els dissenys de torre que, potencialment, comportin riscos
d’electrocució de les aus.
3. El traçat de noves línies, l’adequació o el trasllat de les existents requerirà el tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental en els termes que recull la Directiva 2001/42/CE
del Parlament Europeu i la Llei /2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient i legislació concordant.
Article 228.
Prevenció de riscos forestals.
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El municipi d’Amer presenta un alt risc d’incendi i caldrà adoptar les mesures de
prevenció d’acord amb el que determina el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures d’incendis forestals.
Complementàriament, es protegiran els terrenys forestals adoptant les següents
mesures o d’altres equivalents amb la mateixa finalitat:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Es vetllarà per l’arbrat autòcton en general, promovent la correcta gestió en els
territoris de titularitat privada.
Es prohibeixen les tales d’arbres no gestionades a través d’un Pla de Gestió i
Millora Forestal (PGMF) o que no disposin d’autorització de l’Administració
Forestal pertinent. Les espècies pròpies de ribera no podran ser talades per
aprofitament, excepte per a tasques d’esclarissat o de reducció del risc d’incendi.
Els arbres aïllats hauran de ser conservats sempre i quan no generin cap risc per
a la població. Es permetrà la tala d’aquells que puguin representar un perill per a
la població.
Tota tasca de reforestació i/o replantació que es realitzi ha de ser fet amb
espècies pròpies de la zona com alzines, suros, roure, castanyer en espais
forestals i verns, salzes, freixes, oms, etc. en boscos de ribera.
Tota zona amb sense un ús definit en el sòl no urbanitzable i ocupat per espècies
forestals al·lòctones serà substituït de manera progressiva per espècies pròpies
com les esmentades en el punt anterior.
No es permetrà la reducció de les masses forestals actualment existents i
catalogades com a hàbitats d’interès.
La resta de masses forestals presents en el sòl no urbanitzable no permetran
tales que suposin perdre un fragment aïllat de bosc, així com una reducció inferior
a la unitat mínima de 25 ha.
Queda prohibida l’eliminació de les comunitats vegetals pròpies dels marges dels
hàbitats degut al seu valor ecològic i connector. S’entén com a espai marginal les
comunitats vegetals creixents als laterals dels recs i torrents, entre la coberta
forestals i els camps agraris, els mares dels conreus, el bosc de ribera, etc.

Article 229.
Protecció de les espècies vegetals autòctones.
Es preservaran els boscos d’alzines, suredes i rouredes.
Es recomana no realitzar plantacions intensives d’espècies que puguin alterar l’equilibri
ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones dels boscos de ribera o les masses
forestals.
Es prohibeix utilitzar les espècies invasores següents:
Acacia dealbata (Mimosa)
Acacia longifolia (Mimosa)
Acacia retinoides (Mimosa de les quatre estacions)
Acanthus mollis (Acant)
Acer negundo (Negundo)
Agave sp. (Atzavara, pitalassa)
Ailanthus altissima (Ailant, vernís del Japó)
Aloe maculata (= aloe saponaria) (Aloe)
Amorfa fruticosa
Anredera cordifolia (Bàlsam emparrador)
Aptenia cordiflora (Cabellera de la reina)
Araujia sericifera (Miraguà de jardí)
Artotheca calèndula Arundo donax (Canya)

Gazania sp.(Gasània)
Gleditsia triacanthos (Acàcia de tres puntes)
Helianthus tuberosus (Nyàmera)
Ipomoea indica (Meravelles)
Iris germanica (Lliri blau)
Kalanchoe daigremontiana (Bryophyllum
daigremontianum)
Ligustrum lucidum (Troana)
Lonicera japonica (Lligabosc)
Ludvigia grandiflora
Matthiola incana (Violer bord)
Medicago arborea (Alfals arbori)
Myoporum laetum (Myoporum tenuifolium) (Miòpor)
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Aster pilosus
Azolla sp,
Baccharis halimiifolia,
Bidens aurea,
Boussingaultia cordifolia (Bàlsam emparrador)
Broussonetia papyrifera (Morera de Paper)
Buddleja davidii (Budlèia)
Carpobrotus acinaciformis (Bàlsam, ungla de gat)
Carpobrotus edulis (Bàlsam, ungla de gat)
Coronilla valentina ssp. Glauca (Coronilla valentina)
Cortaderia selloana (Plomall de la Pampa)
Cotoneaster lacteus (Cornera de la Xina)
Cotoneaster tomentosa
Cyperus eragrostis
Datura stramonium
Delairea odorata
Drosanthemum floribundum
Eichhornia crassipes (Jacint d’aigua)
Einadia nutans (=Rhagodia nutans)
Elodea densa
Eragrostis curvula
Erigeron karvinskianus
Evonimus japonica
Fallopia badschuanica (Bilderdyckia aubertii) (Vinya del
Tibet)
Franxinus ornus (Freixe de flor)
Fraxinus pennsylvanica (Freixe americà)

Myriophyllum aquaticum
Nassella neesiana
Nicotiana glauca (Tabac de jardí)
Opuntia ficus-indica (Figuera de Moro)
Opuntia maxima (Figuera de moro)
Opuntia stricta (Figuera de moro)
Oxalis articulata (Pa de cucut articulat)
Oxalis pes-caprae (Flor d’avellana, vinagrella)
Parkinsonia aculeata (Parquinsònia)
Parthenocyssus quinquefolia (Vinya americana)
Paspalum saurae
Pennisetum setaceum
Pennisetum villosum (Penisset pelut)
Phalaris canariensis (Escaiola)
Phyllostachys bambusa (Bambú o canya americana)
Phytolacca americana (Raïm de moro)
Pittosporum tobira (Pitòspor)
Pyracantha angustifolia (Piracant)
Pyracantha crenatoserrata (Piracant)
Robinia pseudoacacia (Robínia, falsa acàcia)
Senecio angulatus
Senecio inaequidens (Seneci del cap)
Senecio pterophorus
Senecio tamoides
Setaria parviflora
Sicyos angulatus
Solanum chrysotrichum.

Capítol 4
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL NO URBANITZABLE

Article 230.
Qualificació urbanística del sòl no urbanitzable
El sòl no urbanitzable es qualifica d’acord amb els espais oberts establerts pel Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) i en coherència amb la
codificació del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC):
Qualificacions del sòl no urbanitzable
Zona

Z. de Protecció preventiva

Clau

N1
N1.a

Z. de Protecció territorial

Subzona de protecció agrícola
Subzona de protecció paisatgística i forestal.

N3
N3.a

Z. d’Activitat Autoritzada

Subzona de sòl rústec general

N2
N2.a
N2.b

Z. de Protecció especial

Denominació

Subzona de sòl rústec especial

N4
N4.a
N4.b

Subzona d’activitat industrial
Subzona d’activitat d’emmagatzematge i serveis tècnics
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Les actuacions en terrenys qualificats com a sistema observaran les disposicions que
figuren en el capítol segon d’aquest Títol i en el Títol 5è.

Secció 1.
Zona de Protecció preventiva.
Article 231.
Definició de Zona de Protecció preventiva (N1). Subzones.
1. Són els sòls de menys valor intrínsec que el planejament, per tal de garantir l’ús
racional del territori, decideix mantenir lliures i no incorporar-los en els processos
urbans i que no es consideren de protecció especial o territorial. Es correspon amb
l’anterior terminologia de Rústec General.
Seguin les directrius del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines és un sòl
que cal protegir preventivament, sense perjudici que mitjançant el planejament
d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el PTPCG
estableix, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau.
2. Aquests sòls de protecció preventiva s’ajustaran a les disposicions del Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines, en especial els articles 2.5 i 2.11 de la
normativa del PTPCG pel que fa a usos admesos i les directrius de paisatge del
PTPCG, en especial els articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 pel que fa a determinacions en
matèria de paisatge.
3. En aquesta zona només es defineix una subzona:
- Subzona de sòl rústec general (N1.a).
Aquesta subzona es correspon amb la Zona de rústec general de les anteriors Normes
Subsidiàries.

Article 232.
Subzona de sòl rústec general (N1.a).
1. DESCRIPCIÓ
En el cas d’Amer són terrenys situats a prop de les zones urbanes a on hi trobem
camps de conreus, horts i arbredes.
2. RÈGIM D’USOS
Els usos admesos dins aquest espai són:
a) Usos agrícoles, ramaders extensius i forestals.
b) Ús ramader intensiu en règim d’estabulació permanent, regulats per la legislació
de prevenció i control ambiental de les activitats, i sempre i quan aquesta no
produeixi un impacte ambiental greu o pugui generar molèsties per olors o soroll
sobre les zones habitades properes.
c) Activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 de la LUC que
s’hagin d’emplaçar en el medi rural.
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d) A les edificacions i possibles ampliacions en que així es determina en el Catàleg
Específic de Masies i Cases Rurals, són admissibles els usos d’habitatge
familiar, un establiment hoteler excloent la modalitat d’hotel-apartament,
establiment de turisme rural, activitats d’educació en el lleure, artesanals,
artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris, amb les
condicions que s’hi estableixin per a cadascuna.
e) Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres,
directament i justificadament associat a l’activitat agrícola o ramadera.
f) Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la
xarxa viària.
g) Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
h) Aparcaments de caravanes, autocaravanes i remolcs.
No s’admeten els següents usos:
a)
b)

Càmping.
Activitats extractives.

3. CONDICIONS I REGULACIONS ESPECÍFIQUES
En aquesta subzona serà d’aplicació:
a) Respecte a les noves instal·lacions i construccions només es permeten les
destinades als usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article.
b) Respecte a les ampliacions possibles de les edificacions existents, només es
permeten, si s’ajusten a la resta de la normativa urbanística i sectorial, les
destinades a usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article i les possibles de les
edificacions destinades a habitatge legalment establertes, d’acord amb el que
regula l’article 219.2.d d’aquestes normes.
c) Les construccions auxiliars s’ajustaran al que determina l’article 218.2
d’aquestes normes.
d) En relació als recs s’estarà en allò que especifica l’article 160 d’aquestes
normes.

Secció 2.
Zona de Protecció territorial.
Article 233.
Definició de Zona de Protecció territorial (N2). Subzones.
1. Són els sòls que en reconeixement dels valors del territori (agrícoles, forestals,
ecològic i paisatgístic, etc.) el pla preserva identificant les seves especificitats i
característiques, com són els conjunts rurals d’interès o les proteccions ambientals
dels nuclis, entre d’altres.
2. Aquests sòls de protecció territorial s’ajustaran a les disposicions del Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines, en especial els articles 2.5 i 2.9 de la normativa
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del PTPCG pel que fa a usos admesos i les directrius de paisatge del PTPCG, en
especial els articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 pel que fa a determinacions en matèria de
paisatge.
3. En aquesta zona es defineixen les següents subzones:
- Subzona de protecció agrícola (N2.a).
Aquesta subzona es correspon amb la Zona de protecció agrícola de les anteriors Normes
Subsidiàries, si bé amplia la protecció a terrenys considerats anteriorment com a rústecs.

- Subzona de protecció paisatgística i forestal (N2.b)
Aquesta subzona incorpora i amplia el sòl qualificat com a Sòl de protecció paisatgística i forestal
en les anteriors Normes Subsidiàries.

Article 234.
Subzona de protecció agrícola (N2.a).
1. DESCRIPCIÓ
Els terrenys així qualificats es destinen a conreus agrícoles, prats i pastures.
Presenten una valor agronòmic, d’interès productiu. Des d’un punt de vista
paisatgístic introdueix un mosaic de textura i color damunt el territori que contrasta
amb els volums de les zones arbrades.
2. RÈGIM D’USOS
Els usos admesos a la Subzona de protecció agrícola (Clau N2.a) són:
a) Usos agrícoles, ramaders extensius i forestals.
b) Ús ramader intensiu en règim d’estabulació permanent, regulats per la legislació
de prevenció i control ambiental de les activitats, i sempre i quan aquesta no
produeixi un impacte ambiental greu.
c) Activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 de la LUC que
s’hagin d’emplaçar en el medi rural.
d) A les edificacions i llurs possibles ampliacions en que així es determina en el
Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals, són admissibles els usos
d’habitatge familiar, un establiment hoteler excloent la modalitat d’hotelapartament, establiment de turisme rural, activitats d’educació en el lleure,
artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris, amb
les condicions que s’hi estableixin per a cadascuna.
e) Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres,
directament i justificadament associat a l’activitat agrícola o ramadera.
f) Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la
xarxa viària.
g) Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
h) Càmpings i aparcaments de caravanes, autocaravanes i remolcs.
i) Activitats extractives. Únicament es poden admetre noves activitats extractives
quan es determini que no produeixen repercussions ambientals i paisatgístiques
negatives significatives a través de la redacció d’un estudi d’impacte ambiental i
un estudi d’impacte i integració paisatgística. Aquestes activitats no poden
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afectar, en cap cas, a àrees amb presència d’espècies de flora o fauna d’interès
destacat, a hàbitats catalogats com d’interès comunitari o a altres hàbitats
d’interès destacat per la seva vulnerabilitat, raresa o representativitat, a zones
d’expectativa arqueològica o a les zones més exposades visualment, tals com
carenes, cims i punts elevats.
Aquestes limitacions no són d’aplicació a les extraccions puntuals en cursos
d’aigua justificades per raons de gestió de la dinàmica fluvial que hagin estat
autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
3. CONDICIONS I REGULACIONS ESPECÍFIQUES
En aquesta subzona serà d’aplicació:
a) Respecte a les noves instal·lacions i construccions només es permeten les
destinades als usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article.
b) Els equipaments d’interès públic, els hotels, els aparcaments de caravanes,
autocaravanes i remolcs només es podran situar dins una franja de 60 mts
d’amplada respecte dels límits de la subzona, o del perímetre d’una massa
forestal si aquesta presenta una superfície no inferior a 1Ha.
c) Respecte a les possibles ampliacions de les edificacions només es permeten, si
s’ajusten a la resta de la normativa urbanística i sectorial, les destinades a usos
permesos a l’apartat 2 d’aquest article i les que siguin possibles en el cas de les
edificacions destinades a habitatge legalment establertes, d’acord amb el que
regula l’article 219.2.d d’aquestes normes.
d) Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en
aquests tipus de sòl, així com la millora dels existents, adoptaran solucions que
minimitzin els desmunts i s’ajustin al RDL 1/2008 d’11 de gener, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental.
e) Els terrenys situats en les zones inundables que l’instrument de planificació
hidrològica corresponent delimiti serà d’aplicació el règim de servituds establert
a l’article 160 d’aquesta Normativa.
f) En relació als recs s’estarà en allò que especifica l’article 160 d’aquestes
normes.
Article 235.
Subzona de protecció paisatgística i forestal (N2.b).
1. DESCRIPCIÓ
Els terrenys amb aquesta qualificació tenen un alt valor mediambiental i paisatgístic.
Són terrenys boscosos, amb diversitat d’espècies vegetals autòctones. Actuen com
a connectors entre territoris i faciliten la reproducció i preservació de la fauna.
2. RÈGIM D’USOS
Els usos admesos a la Subzona de protecció paisatgística i forestal (Clau N2.b) són:
a) Ús forestal.
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b) Es permet l’ús agrícola i ramader existent. En els terrenys forestals no
catalogats es pot admetre la rompuda de terrenys forestals per a l’establiment
d’activitats agropecuàries si s’acompleix amb els següents supòsits:
- Es tracta de terrenys aptes tècnicament i econòmicament per a un
aprofitament d’aquesta naturalesa, segons l’article 23 de la Llei 6/1988, de 30
de març, forestal de Catalunya.
- No s’afecten zones de pendent superior al 20% o el sistema hidrogràfic (SH).
- Disposen de l’autorització de les administracions competents.
c) Activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 de la LUC que
s’hagin d’emplaçar en sòl no urbanitzable.
d) A les edificacions i llurs possibles ampliacions en que així es determina en el
Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals, són admissibles els usos
d’habitatge familiar, un establiment hoteler excloent la modalitat d’hotelapartament, establiment de turisme rural, activitats d’educació en el lleure,
artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris, amb
les condicions que s’hi estableixin per a cadascuna.
e) Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres,
directament i justificadament associat a l’activitat agrícola o ramadera.
f) Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
g) Activitats extractives. Únicament es poden admetre noves activitats extractives
quan es determini que no produeixen repercussions ambientals i paisatgístiques
negatives significatives a través de la redacció d’un estudi d’impacte ambiental i
un estudi d’impacte i integració paisatgística. Aquestes activitats no poden
afectar, en cap cas, a àrees amb presència d’espècies de flora o fauna d’interès
destacat, a hàbitats catalogats com d’interès comunitari o a altres hàbitats
d’interès destacat per la seva vulnerabilitat, raresa o representativitat, a zones
d’expectativa arqueològica o a les zones més exposades visualment, tals com
carenes, cims i punts elevats.
Aquestes limitacions no són d’aplicació a les extraccions puntuals en cursos
d’aigua justificades per raons de gestió de la dinàmica fluvial que hagin estat
autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
3. CONDICIONS I REGULACIONS ESPECÍFIQUES
En aquesta subzona serà d’aplicació:
a) Respecte a les noves instal·lacions i construccions només es permeten les
destinades als usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article. Les noves
construccions vinculades a usos agrícoles i ramaders existents s’hauran de
situar en els terrenys destinats a aquests usos, no podran suposar una reducció
de la superfície forestal.
b) Respecte a les ampliacions possibles de les edificacions existents, només es
permeten, si s’ajusten a la resta de la normativa urbanística i sectorial, les
destinades a usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article i les possibles de les
edificacions destinades a habitatge legalment establertes. En aquest darrer cas:
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- Les ampliacions de les masies i cases rurals incloses en el Catàleg Específic
de Masies i Cases Rurals es regularan per les determinacions d’aquest
Catàleg.
- Les cases legalment implantades no incloses en el Catàleg Específic de
Masies i Cases Rurals podran ser ampliades d’acord amb el que determina
l’article 219.2.d d’aquesta normativa.
c) Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en
aquests tipus de sòl així com la millora dels existents, adoptaran solucions que
minimitzin els desmunts i terraplens, i evitaran interferir els corredors
hidrogràfics i biològics, ajustant-se en tot cas al RDL 1/2008 d/11 de gener, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental.
d) Els terrenys situats en les zones inundables que l’instrument de planificació
hidrològica corresponent delimiti serà d’aplicació el règim de servituds establert
a l’article 143 d’aquesta Normativa.

Secció 3.
Zona de Protecció especial.
Article 236.
Definició de Zona de Protecció especial (N3). Subzones.
1. Són sòls que en concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament
restrictiu reconegut sectorialment, com poden ser els espais PEIN, la xarxa Natura
2000, les zones humides i altres.
Aquest sòls formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa sectorial del
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 i els hi serà
d’aplicació el règim que estableix el Pla d’Espais d’Interès Natural aprovat pel Decret
328/1992 i la Llei 12/1985 d’Espais Naturals.
2. Aquests sòls de protecció territorial s’ajustaran a les disposicions del Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines, en especial els articles 2.5 i 2.7 de la normativa
del PTPCG pel que fa a usos admesos i les directrius de paisatge del PTPCG, en
especial els articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 pel que fa a determinacions en matèria de
paisatge.
3. En aquesta zona només es defineix una subzona:
- Subzona de sòl rústec especial (N3.a).
Article 237.
Subzona de sòl rústec especial (N3.a). Subzones.
1. DESCRIPCIÓ
En el cas d’Amer aquest tipus de sòl és de naturalesa forestal i afronta amb
l’embassament del Pasteral.
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Els terrenys amb aquesta qualificació tenen un alt valor mediambiental i paisatgístic.
En els seus boscos hi ha diversitat d’espècies vegetals autòctones i actuen com a
connectors entre territoris i faciliten la reproducció i preservació de la fauna.
2. REGULACIÓ D’USOS
Els usos admesos a la Subzona de sòl rústec especial (Clau N3.a) seran:
a) Ús forestal.
b) Es permet l’ús agrícola i ramader extensiu existent. No s’admet les activitats
ramaderes en règim d’estabulació permanent, ni intensives ni semiintensives,
excepte la cria d’animals per a consum propi. Tampoc s’admeten els cultius
hidropònics.
c) En els terrenys forestals no catalogats inclosos en els límits del Pla d’EIN es pot
admetre la rompuda de terrenys forestals per a l’establiment d’activitats
agropecuàries si concorren les següents circumstancies:
- Es tracta de recuperar terrenys que antigament havien estat conreus, i són
aptes tècnicament i econòmicament per a un aprofitament d’aquesta
naturalesa, segons l’article 23 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya.
- No s’afecta zones de pendent superior al 10% o el sistema hidrogràfic (SH).
- Disposen de l’autorització de les administracions competents.
d) Activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 de la LUC que
s’hagin d’emplaçar en sòl no urbanitzable, excepte les següents:
- Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure
i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure que comportin obres i/o
instal·lacions de nova execució.
- Els usos esportius o de lleure susceptibles de provar alteracions en els
sistemes naturals i la biodiversitat, nivells sonors alts, erosió del sòl o
molèsties a la fauna silvestre protegida.
- Equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
Aquesta incompatibilitat no inclou els equipaments i serveis ja existents
legalment implantats, ni els vinculats als usos agraris i forestals o a la gestió
de l’espai natural.
- Les instal·lacions industrials de generació o emmagatzematge d’energia,
incloses,
les
instal·lacions
eòliques,
fotovoltaiques,
termosolars,
hidroelèctriques o anàlogues per a la venda a la xarxa. Aquesta
incompatibilitat no inclou les instal·lacions de producció d’energia renovable
vinculades a les edificacions o a infraestructures de serveis tècnics,
degudament autoritzats.
e) Les masies i cases rurals incloses en el Catàleg Específic de Masies i Cases
Rurals es regularan per les determinacions d’aquest Catàleg.
f) Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres,
directament i justificadament associat a l’activitat agrícola o ramadera.
g) Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques, únicament en el cas que, per llur
funcionalitat, no puguin ser emplaçades en un lloc alternatiu.
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h) Activitats extractives. Únicament es podran admetre noves activitats extractives
quan resultin necessàries per complir els objectius públics de primer ordre
establerts pel Govern de la Generalitat i a falta de solucions alternatives fora de
l’espai protegit (Directriu II.5.1.5 de l’Annex 8 de l’Acord GOV/112/2006, de 5 de
setembre). En qualsevol cas, restaran supeditades a la tramitació ambiental que
correspongui.
Aquestes limitacions no són d’aplicació a les extraccions puntuals en cursos
d’aigua justificades per raons de gestió de la dinàmica fluvial que hagin estat
autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
3. CONDICIONS I REGULACIONS ESPECÍFIQUES
En aquesta subzona serà d’aplicació:
a) En general, no es permeten noves construccions que no estiguin vinculades a
una activitat agrícola, ramadera o forestal.
Seran incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació
del sòl que puguin afectar, de forma clara, el seu sistema ecològic o el seu
paisatge.
En les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari, no
s’admetran instal·lacions ni usos que siguin incompatibles amb la seva
conservació.
Les noves edificacions hauran d’acreditar documentalment la seva dedicació
agrícola, ramadera o forestal. Les construccions i instal·lacions es regularan pel
que determina l’art. 48.2 del RLU.
Les condicions per a la implantació d’hivernacles o d’altres elements d’edificació
que fossin necessaris per a l’agricultura, sempre que afectin a àmbits
significatius de l’espai agrícola, es determinaran mitjançant la figura d’un pla
especial, si l’Ajuntament ho considera necessari. No s’admet l’ús comercial
associat als hivernacles o centres de jardineria.
b) Respecte a les ampliacions possibles de les edificacions existents, només es
permetran, si s’ajusten a la resta de la normativa urbanística i sectorial, les
destinades a usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article; i també serà possible
en el cas de les edificacions destinades a habitatge legalment establertes, amb
les següents condicions:
- En els equipaments d’interès públic existents es pot autoritzar una única
ampliació en una sola vegada del 20% del sostre construït, quan s’estimi que
el volum edificat no és suficient per al desenvolupament dels serveis i
equipaments d’ús públic.
- Les ampliacions de les masies i cases rurals incloses en el Catàleg Específic
de Masies i Cases Rurals es regularan per les determinacions d’aquest
Catàleg.
- Les cases legalment implantades no incloses en el Catàleg Específic de
Masies i Cases Rurals podran ser ampliades en un 20 % del sostre autoritzat
inicialment i destinat a habitatge.
c) Respecte a les possibles activitats i equipaments d’interès públic autoritzades a
l’empara de l’article 47.4 de la LUC estaran sotmesos a un règim especial de
protecció al qual fa referència l’article 47.5 de la LUC, i que seran per tant,
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d)

e)

f)
g)

h)

incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o transformació del sòl que
puguin afectar de forma clara el seu sistema ecològic o el seu paisatge.
Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl
de protecció especial, així com la millora dels existents en aquesta classe de sòl,
adoptaran solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i evitaran interferir
els corredors hidrogràfics i biològics, ajustant-se en tot cas al RDL 1/2008 d/11
de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte
ambiental.
Tots els projectes d’obres, d’instal·lacions i d’activitats que puguin perjudicar
notòriament els valors naturals han de ser sotmesos al procediment previ
d’avaluació d’impacte ambiental. La consegüent declaració d’impacte ambiental
ha de determinar la conveniència o no de realitzar el projecte, i, en cas afirmatiu,
en quines condicions s’ha de fer. Les Normes del Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, contenen un annex
(2.II) amb una relació d’obres, instal·lacions o activitats que s’han de sotmetre a
l’avaluació d’impacte ambiental quan afectin espais del Pla.
Es donarà compliment a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres (també
coneguda com a Directiva d’hàbitats).
Seran d’aplicació les directrius definides a espais de muntanya litoral a l’Acord
GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància
comunitària (LIC).
Els terrenys situats en les zones inundables que l’instrument de planificació
hidrològica corresponent delimiti serà d’aplicació el règim de servituds establert
a l’article 143 d’aquesta Normativa.

Secció 4.
Zona d’Activitat Autoritzada.
Article 238.
Definició de Zona d’Activitat Autoritzada (N4). Subzones.
En aquesta qualificació es troben activitats situades en sòl no urbanitzable que convé
identificar-les i regular-les de forma específica sense disminuir les seves adequacions
al medi que l’envolta.
En aquesta zona es defineixen dues subzones:
- Subzona d’activitat industrial (N4.a).
- Subzona d’activitat d’emmagatzematge i serveis tècnics (N4.b).
Article 239.
Subzona d’activitat industrial (N4.a).
1. DESCRIPCIÓ
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En aquesta subzona es troben les edificacions de la FONTER, marca comercial de
l’entitat Aguas Danone, S.A., dedicada a l’embotellament d’aigua mineral; i també els
pous de captació.
2. RÈGIM D’USOS
Es permeten les activitats pròpies de la instal·lació: Industrial, limitat a l’activitat
d’embotellament d’aigua; Extractiu, limitat a la captació d’aigua; Emmagatzematge;
Oficines i serveis, vinculat a l’activitat autoritzada.
El Pla especial a redactar fixarà possibles usos compatibles, complementaris i/o
incompatibles.
3. CONDICIONS I REGULACIONS ESPECÍFIQUES
Un cop aprovat definitivament el POUM i publicat el seu acord, en el termini de tres
anys es redactarà un Pla Especial de desenvolupament seguint les determinacions
recollides a l’article 240 d’aquestes normes.
Article 240.
Subzona d’activitat d’emmagatzematge i serveis tècnics (N4.b).
1. DESCRIPCIÓ
Conjunt de naus implantades amb motiu de les obres de la pressa del Pasteral i que
actualment continuen donant servei a l’embassament.
2. RÈGIM D’USOS
Es permeten els usos d’Emmagatzematge; Tallers i Oficnes i serveis, vincultat a
l’activitat autoritzada.
L’habitatge es podrà mantenir mentre es mantingui l’activitat.
3. CONDICIONS I REGULACIONS ESPECÍFIQUES
Amb caràcter general s’admetran intervencions en les activitats autoritzades de
millora i/o compleció, però si això representa l’ampliació de les edificacions existents
en un percentatge superior al 10% del sostre, caldrà obtenir l’autorització seguint el
procediment que estableix l’article 48 del TRLU.
En qualsevol cas caldrà que:
- L’alçada reguladora màxima no superi els 6 mts.
- La separació a finques veïnes no sigui inferior a 5 mts.
- Els materials i colors segueixin les pautes fixades per a les construccions
agrícoles i ramaderes relacionades a l’article 218 d’aquestes normes.
No s’admet l’ampliació d’edificacions amb ús d’habitatge.
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Capítol 5
PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS EN SÒL NO URBANITZABLE

Article 241.
Plans Especials Urbanístics en sòl no urbanitzable. Definició i tipus
1. Per al desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable es podran formular Plans
especials de protecció, conservació i millora del paisatge i del medi físic i rural i de les
vies de comunicació que, en cap moment, suposaran mesures edificatòries no
previstes en aquest POUM. La seva aprovació definitiva la farà l'organisme competent
per a l'aprovació d'aquests Plans.
2. Igualment, es podran redactar Plans especials en sòl no urbanitzable per a
l’execució d’obres d’infraestructura del territori o d’elements determinants del
desenvolupament urbà, tal com preveuen els articles 67 i 68 de la Llei d’urbanisme.
3. Els plans de l’article anterior, contindran la documentació prevista a la legislació
urbanística i a més els referits en l’apartat segon, els necessaris per justificar la
necessitat d’emplaçament en sòl no urbanitzable dels seus elements o infraestructures
ambientals de la zona.
4. D’acord amb el que disposa la Llei d’Urbanisme existeixen dos tipus del Plans
Especials Urbanístics: els de desenvolupament i els autònoms.
Article 242.
Plans Especials Urbanístics de desenvolupament en sòl no urbanitzable
1. Independentment de la possibilitat de desenvolupar plans especials en sòl no
urbanitzable, d’acord amb les finalitats descrites a l’article anterior d’aquestes
Normes urbanístiques, aquest Pla estableix la necessitat de la tramitació de diferents
plans especials i en defineix quin és l’àmbit, els objectius i quins són els paràmetres
que, com a mínim, es regulen.
2. Aquests sectors de desenvolupament en sòl no urbanitzable són:
-

Pla especial urbanístic “El Colomer” (PEUd-3)
Pla especial de protecció “Sant Climent d’Amer” (PEUd-4)
Pla especial urbanístic “Fonter” (PEUd-5)

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “EL COLOMER”. (PEUd-3)
Àmbit.
El propi Pla especial determinarà els seus límits, que en cap cas sobrepassarà els
perímetres de les masses forestals i la carretera C-63.
Objectius.
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-

-

Regular les actuacions sobre les edificacions existents considerant el conjunt, en
concordança amb les determinacions que fixa el Pla Especial urbanístic i
Catàleg específic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi
d’Amer en relació a les construccions catalogades.
Concretar els usos admissibles i els seus condicionants, regulant els paràmetres
urbanístics d’edificació i concretant les obres d’urbanització a realitzar per a
facilitar la implantació, així com la seva gestió.
Regular l’ampliació de les construccions i el tractament dels espais lliures.
Determinar les actuacions a realitzar per afavorir la integració amb l’entorn
natural.
Fixar criteris d’intervenció per protegir la capella existent.

Gestió.
Correspon la formulació del Pla especial a l’Ajuntament d’Amer, sense perjudici
d’allò que determinen els articles 8 i 101 del TRLUC.
Termini d’execució.
Es fixa en quatre anys a partir de la data de publicació de l’acord d’aprovació
definitiva del POUM.
Règim transitori fins a la redacció del Pla especial.
Fins que no es redacti el pla especial, serà d’aplicació el que estableix la normativa
del POUM segons la qualificació del sòl i el Text refós del Pla Especial urbanístic i
Catàleg específic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi
d’Amer.
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ “SANT CLIMENT D’AMER” (PEUd-4)
Àmbit.
Queda reflectit en el plànol d’ordenació de la sèrie o1.c3.
Objectius.
Regular les intervencions en les edificacions, en els espais lliures i en el seu entorn i
de forma especial en l’església, l’edifici de l’antiga escola i en el cementiri.
Determinar el destí del cementiri i/o les condicions de preservació.
Gestió.
Correspon la formulació del Pla especial a l’Ajuntament d’Amer, sense perjudici
d’allò que determinen els articles 8 i 101 del TRLUC.
Termini d’execució.
Es fixa en quatre anys a partir de la data de publicació de l’acord d’aprovació
definitiva del POUM.
Règim transitori fins a la redacció del Pla especial.
Mentre no es redacti el pla especial només s’admetran les següents actuacions:
- En els edificis que formen part del Catàleg de Masies i cases rurals les
contemplades en el corresponent Pla especial urbanístic de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable del municipi d’Amer, aprovat per la CTU l’11 de
febrer de 2010 (DOGC nº 5682, de 30.07.2010).
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-

A l’església de Sant Climent actuacions de manteniment i conservació.
Prèviament a l’atorgament de la corresponent llicència d’obres caldrà obtenir
informe de la Comissió de Patrimoni.
Reformes i millores dels accessos i espais al voltant de l’ermita i de les
construccions que formen part del Catàleg de Masies i Cases rurals.

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “FONTER” (PEUd-5)
Àmbit.
El propi pla especial fixarà els límits, englobant els terrenys ocupats per l’actual
instal·lació i pels pous de captació, propietat de l’entitat explotadora.
És valorarà l’afectació d’altres àmbits situats a l’entorn si fos necessari per assolir els
objectius relacionats a continuació.
Objectius.
- Regular les actuacions sobre els edificis existents i les seves ampliacions, fixant
la ocupació, alçades màximes, sostre màxim i número de plantes.
- Mesures de protecció dels pous de captació. Valorar modificacions en el traçat
de camins.
- Determinació dels usos admesos en els espais no edificats: Aparcament,
emmagatzematge, enjardinament, etc.
- Adopció de mesures d’integració amb l’entorn: ambientals i paisatgístiques.
- Regulació de l’accés a la Font picant i adequació del seu entorn.
- Qualsevol altre mesura encaminada a compatibilitzar l’adequació dels espais i
l’accés a les instal·lacions de vehicles i persones vinculades a dites instal·lacions
amb les activitats pròpies del sòl rústec, incloses les de lleure i esbarjo
propiciades per les fonts d’aigua existents a l’entorn i per la via verda.
Gestió.
Correspon la formulació del Pla especial a l’Ajuntament d’Amer, sense perjudici
d’allò que determinen els articles 8 i 101 del TRLUC.
Termini d’execució.
Es fixa en tres anys a partir de la data de publicació de l’acord d’aprovació definitiva
del POUM.
Règim transitori fins a la redacció del Pla especial.
Mentre no es redacti el pla especial només s’admetran les següents actuacions:
- En els edificis que formen part del Catàleg de Masies i cases rurals les
contemplades en el corresponent Pla especial urbanístic de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable del municipi d’Amer, aprovat per la CTU l’11 de
febrer de 2010 (DOGC nº 5682, de 30.07.2010).
- A l’ermita de Sant Marçal obres de manteniment i conservació i de reforma de
l’absis. Prèviament a l’atorgament de la corresponent llicència d’obres caldrà
obtenir informe de la Comissió de Patrimoni.
- Construccions vinculades a activitats agrícoles, ramaderes o forestals.
- Reformes i millores dels accessos i espais al voltant de l’ermita i de les
construccions que formen part del Catàleg de Masies i Cases rurals.
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3. A cavall entre sòl urbà i sòl no urbanitzable es delimita un altre pla especial sota el
nom de Pla especial d’ordenació i regulació d’usos del marge dret del riu Brugent,
detallat a l’article 193 d’aquesta normativa.
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Títol 9è
PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I NATURAL

Capítol 1
Patrimoni històric
Article 243.
Definició
El patrimoni històric el conforma aquells bens materials i immaterials relacionats amb la
història i la cultura d’Amer i que per llur valor històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic
mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits
pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions
futures.
Article 244.
Tipus de bens patrimonials
En aquestes normes es distingeixen:
-

El conjunt històric d’Amer
Els edificis i elements amb valors arquitectònics
Zones arqueològiques i paleontològiques
Arbres monumentals i espais naturals

Capítol 2
Bens patrimonials
Secció 1
El conjunt històric d’Amer
Article 245.
Definició i àmbit.
D’acord amb la definició que figura a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català, es considera conjunt històric l’agrupament de béns immobles, continu o
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dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que
cadascun individualment no tingui valors rellevants.
Aquest POUM incorpora la delimitació que figura a l’expedient de Declaració com a bé
cultural d’interès nacional (BCIN) el nucli històric d’Amer, grafiada en els plànol
d’ordenació. Els àmbits delimitats són els del conjunt pròpiament protegit i el del seu
entorn.
El nucli històric d’Amer va ser declarat BCIN en la categoria de conjunt històric per
ACORD GOV/31/2012, de 3 d’abril.
Article 246.
Regulació.
Totes les actuacions sotmeses a intervenció administrativa a realitzar dins el conjunt
històric d’Amer i en el seu entorn de protecció es regiran per les determinacions que
per a cada zona estableix la normativa d’aquest POUM.
Mentre no es redacti un instrument urbanístic de protecció d’acord amb el que
determina l’article 33 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
s’observaran els criteris d’intervenció que figuren a l’article 35 de la dita Llei.
Article 247.
Autorització d’obres.
Qualsevol intervenció en béns culturals d’interès nacional i en tots els entorns de
protecció, caldrà l’autorització del Departament de Cultura prèviament a la concessió
de la llicència municipal mentre no hagi estat aprovat l’instrument urbanístic de
protecció esmentat a l’article anterior.
El subsòl del conjunt històric i del seu entorn de protecció es considera també entorn
protegit i la seva afectació requerirà d’un estudi arqueològic preventiu.
Qualsevol projecte d’intervenció en un bé immoble d’interès nacional ha d’incloure un
informe sobre els seus valors històrics, artístics i arqueològics i sobre el seu estat
actual, i també d’avaluació de l'impacte de la intervenció que es proposa.
Article 248.
Autorització dels canvis d'ús
Els canvis d'ús d'un monument han d'ésser autoritzats pel Departament de Cultura,
amb informe de l'Ajuntament, prèviament a la concessió de la llicència municipal
corresponent.

Secció 2
Els edificis i elements amb valors arquitectònics
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Article 249.
Definició.
Són objecte de protecció aquells edificis, o elements que formen part d’aquests o
sistemes i tècniques constructives, que presenten valors singulars dignes de ser
preservats.
També és objecte de valoració l’arquitectura popular, en la que es barregen factors
econòmics, socials, culturals i d’altres, que contribueix a potenciar les senyes d’identitat
d’un territori.
Article 250.
Relació de bens catalogats
A l’Annex H del POUM d’Amer figura una relació de tots els edificis i construccions que
apareixen dins l’Inventari de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Dita relació es complementa amb la que figura en el punt 4.b.2 de l’Annex
del document de l’Expedient de declaració de bé cultural d’interés nacional al conjunt
històric d’Amer.
Complementariament al Pla especial de protecció del nucli històric d’Amer esmentat a
l’article 192 d’aquestes normes caldrà redactar un altre que inclogui un catàleg amb els
bens immobles enumerats i identificats a l’Annex H i que quedaran fora del Pla especial
de protecció del nucli històric, sense perjudici de que pugui ser ampliat.
Article 251.
Autorització d’obres.
És d’aplicació el que determina l’anterior article 245.
Article 252.
Autorització dels canvis d’ús
Els canvis d’ús d’un monument han d’ésser autoritzats pel Departament de Cultura,
amb informe de l'Ajuntament, prèviament a la concessió de la llicència municipal
corresponent.

Secció 3
Zones arqueològiques i paleontològiques
Article 253.
Definició.
Es considera Zona arqueològica el lloc on hi ha restes de la intervenció humana que
solament és susceptible d’ésser estudiat en profunditat amb la metodologia
arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o sota les
aigües. En el cas d’altres béns culturals tinguin en el subsòl restes que solament siguin
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susceptibles d’ésser estudiades arqueològicament, tindran també la condició de zona
arqueològica.
Es considera Zona paleontològica el lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen
una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui
valors rellevants.
Article 254.
Relació de bens catalogats
A l’Annex H del POUM d’Amer s’adjunta una relació dels diferents elements
inventariats.
Article 255.
Autoritzacions.
Per a qualsevol intervenció en aquestes zones caldrà l’autorització del Departament de
Cultura prèviament a la concessió de la llicència municipal.

Secció 4
Arbres monumentals, arbredes i bosquets.
Article 256.
Definicions.
Es consideraran arbres monumentals els exemplars que, per les mides excepcionals
dins de la seva espècie o per la seva edat, història o particularitat científica, són
mereixedors de mesures de protecció (Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració
d’arbres monumentals).
Tenen la consideració d’arbres d’interès comarcal i local aquells exemplars que, per la
seva particularitat científica o la seva història, per les mides excepcionals dins la
seva espècie o per la seva edat, són mereixedors de mesures de protecció (Decret
47/1988, de 11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local).
Tenen la consideració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal o d’interès local,
els conjunts, les arbredes o els bosquets que, per la seva particularitat científica o la
seva història, per les mides excepcionals dels arbres del conjunt, per les espècies que
els constitueixen o per la seva edat, són mereixedors de mesures de protecció (Decret
120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i
local).
Article 257.
Mesures de protecció.
Els arbres, arbredes i bosquets declarats monumentals, o d’interès comarcal i local es
consideraran protegits.
Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los i d’arrencar-los totalment o de forma
parcial, així com de danyar-los per qualsevol mitjà.
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Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris que calguin per al
manteniment del bon estat de l’arbre caldrà l’autorització prèvia del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Article 258.
Relació d’arbres protegits
A l’Annex H del POUM d’Amer s’adjunta la relació dels arbres protegits.
Capítol 3
Protecció del Paisatge
Secció 1
Disposicions generals
Article 259.
Marc normatiu de referència
- Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Té per objecte el reconeixement del paisatge a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials,
científics, econòmics i socials.
Per aconseguir aquests objectius la Llei crea diferents instruments. D’una banda, els destinats a la
seva integració en el planejament territorial, com són els Catàlegs del paisatge i les directrius de
paisatge. D’altra, les Cartes del paisatge que tenen com a finalitat promoure la concertació entre els
diversos agents territorials per gestionar les transformacions del paisatge.

- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8
de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i
informes d’impacte i integració paisatgística.
Aquest decret té per objecte desenvolupar la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i
ordenació del paisatge i establir la regulació de l’estudi i l’informe d’impacte i integració paisatgística.
-

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG).
(Aprovat per acord GOV/157/2010, de 14 de setembre)
La finalitat del planejament territorial és aportar les normes i les directrius perquè el territori evolucioni
en el sentit de millorar la cohesió social, l’eficiència econòmica i la sostenibilitat ambiental definint, a
tal efecte, limitacions i estratègies en funció d’un model territorial al qual caldria tendir. Així mateix,
d’aquestes propostes se’n deriven conseqüències força immediates pel que fa al paisatge; aquest, en
tant que correspon a un medi antropitzat, és, en bona part, resultat del model territorial, i la seva
evolució serà bàsicament conseqüència de l’evolució d’aquest model.
El PTPCG incorpora unes directrius que:
a) Es basen en els catàlegs del paisatge elaborats i en curs d’elaboració. Aquests catàlegs han
fonamentat la definició de les directrius de caràcter general que formen part d’aquest
document.
b) Incorporen disposicions més específiques, com la delimitació d’unitats de paisatge i les
directrius derivades dels Objectius de qualitat paisatgística que proposa el Catàleg del
paisatge de les Comarques Gironines.
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Article 260.
Definicions
Els Catàlegs del paisatge són els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que
determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen els seus valors i estat
de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir.
Els catàlegs, a més de classificar i relacionar els atributs i valors que presenta el
paisatge, tenen en compte les relacions i interaccions entre factors ambientals,
culturals, socials i econòmics que expliquen la seva aparença actual i la percepció que
la ciutadania en té.
Les unitats de paisatge són àmbits del territori estructuralment, funcionalment o
visualment coherents sobre els que pot recaure, en part o totalment, un règim
diferenciat de protecció, gestió i ordenació en els termes que estableix l’article 6 de la
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, ordenació i gestió del paisatge.
Les cartes del paisatge són instruments de concertació d'acords entre agents d'un
territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. Les
cartes poden ser impulsades per la Generalitat de Catalunya, per les administracions
locals (consells comarcals, mancomunitats, municipis) i/o per entitats i compten amb el
seguiment de l'Observatori del Paisatge, que vetlla perquè siguin coherents amb el
catàleg de paisatge del seu àmbit d’actuació.
Article 261.
Condicions generals per a les transformacions del sòl en els paisatges rurals.
1. Sense negar el fet de la inevitable evolució del paisatge, el Pla Territorial i en
conseqüència el POUM adopten el criteri de preservar-lo i recrear-lo quan sigui
possible, en front a la tendència a la progressiva uniformització de l’espai.
2. Els projecte de transformació del territori rural compliran les condicions següents:
a) Les actuacions de transformació de sòls han de mantenir l’escala de la
compartimentació de l’espai agrícola productiu en les diverses peces (camps o
unitats de producció agrícola) que amb la seva dimensió, proporció, ritme i
seqüència defineixen els diversos paisatges rurals.
b) Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats
productives, ja siguin murs de pedra o altres materials, o bé marges o espais
residuals que concentren el desnivell i que poden presentar diferents
tractaments vegetals (brolles, retalls de bosc, fileres d’arbres,...).
c) Per mantenir la biodiversitat en els àmbits predominantment agrícoles, cal
conservar les peces relictes de bosc consolidat o antic, sobre els quals no es
podran efectuar rompudes.
d) Són objecte de protecció, i en principi s’han de conservar, la xarxa de camins
rurals, les infraestructures de rec i les construccions d’abric tradicionals
complementàries de l’ús agrari, sense perjudici de les obres de millora que
siguin necessàries.

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
225

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Normativa

e) En l’obertura de camins i en l’estesa de xarxes d’infraestructura de servei local,
s’aprofitaran els canals de pas i els corredors existents i se seguiran les actuals
vies de comunicació procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitant la
fragmentació dels camps.
Article 262.
Plans especials de protecció del paisatge.
En el cas que l’Ajuntament ho consideri necessari, per a una major garantia en assolir
els objectius de protecció del paisatge que determina el PTPCG o el present POUM, es
podran redactar Plans especials de protecció del paisatge pels àmbits que
l’administració determini en cada cas.

Secció 2
Condicions generals de protecció del paisatge
Article 263.
Condicions de protecció mediambiental.
1. Per a totes aquelles actuacions que s’hagin d’executar en el territori, que puguin
comportar un impacte ambiental negatiu, implicar riscos pel medi ambient o d’altres
perjudicis anàlegs, i sempre que ho determini la legislació sectorial vigent, serà
necessari efectuar un estudi d’avaluació de l’impacte i integració paisatgística que
s’haurà d’acompanyar del projecte corresponent, d’acord amb el que disposa el
Real Decret 343/2006 que regula els estudis i informes d’impacte i integració
paisatgística.
2. Independentment de la realització dels estudis d’avaluació de l’impacte i integració
paisatgística, totes les actuacions que s’hagin d’efectuar al sòl no urbanitzable
hauran de complir les condicions de protecció mediambiental establertes en el
present POUM.
Article 264.
Tanques.
1. Amb caràcter general es prohibeixen els tancats que es puguin disposar en les
particions de parcel·les i els associats a habitatges implantats en el sòl no
urbanitzable.
2. En els casos degudament justificats en que per l’activitat ramadera sigui necessària
la construcció, i l’Ajuntament així ho autoritzi, aquesta es construirà de forma que
no agredeixi el medi rural on s’emplaci ni barri el pas als camins existents. Només
s’admetran els tancats de parcel·la amb elements vegetals, arbustos autòctons, o
amb estaques i filats en el cas que l’activitat ho recomani. Les tanques o les seves
parts, formades per filats o altres tipus d’elements metàl·lics, hauran de ser
totalment diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l’espai, i hauran de ser
permeables a la fauna, el que suposa tancaments amb malla de 10 cm de costat
com a mínim.
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3. A les tanques vegetals d’edificacions situades a menys de 500 metres de masses
forestals, s’hauran d’utilitzar espècies de baixa inflamabilitat.
4. En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les
característiques pròpies de les tanques urbanes.
5. Amb tot això, l’Ajuntament admetrà la reposició de les tanques existents de pedra
així com la formació d’un tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les
edificacions residencials, separat com a màxim 30 metres d’aquestes, quan les
característiques particulars de la intervenció ho aconsellin, no superant aquestes
parets l’alçada de 1,40 metres. També s’admetran tancats de muntants de fusta i
filat metàl·lic.
6. En relació a les tanques existents executades legalment, quan la seva integració
paisatgística no sigui satisfactòria es requerirà al propietari de la mateixa per tal
que introdueixi les esmenes necessàries per tal de corregir el seu impacte
paisatgístic. La resolució de l’administració especificarà els canvis que calgui
introduir en la tanca per a fer-la paisatgísticament acceptable.
Amb l’objectiu de recuperar la integritat formal del territori rural, l’Ajuntament
d’Amer adoptarà mesures per al desmuntatge o enderroc de les tanques
implantades sense llicència municipal.
Article 265.
Publicitat.
Queda totalment prohibida la col·locació de cartells, exceptuant-ne aquells que van
destinats al retolament específic dels esmentats indrets i de les finques en les àrees
especialment protegides per aquest POUM.
Article 266.
Xarxes de transport d’energia elèctrica i telecomunicacions.
1. Pel que fa a les infraestructures elèctriques, per cable i altres similars, queden
prohibides les instal·lacions de noves línies aèries d’alta i de baixa tensió i de
telecomunicacions que, en tot cas, hauran de ser soterrades. S’exceptuaran
d’aquestes exigències les actuacions que, en el seu global, comportin una
disminució de línies aèries, i d’aquells casos que tècnicament o econòmicament es
demostri la seva inviabilitat.
2. Per a l’ordenació de les antenes, repetidors i altres elements d’instal·lació de les
infraestructures de telecomunicacions, es procedirà de la següent manera:
a) Cada operador haurà de presentar un pla d’implantació que abasti tot el municipi
de Amer. En aquest Pla es detallaran totes les antenes que s’hagin d’instal·lar
en funció d’una agenda d’actuacions concreta. Els emplaçaments escollits
hauran de procurar el control sobre l’impacte visual dels mateixos, prioritzant la
ubicació sobre espais qualificats d’equipaments municipals que ho admetin. En
el cas que es situïn sobre edificis privats, solament s’admetran a les cobertes
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d’edificis plurifamiliar d’alçada mínima PB+2PP i separades 4 metres del
perímetre de l’edificació.
b) L’aprovació pel Ple del Pla d’implantació, que prèviament s’exposarà al públic
per un període d’un mes, serà requisit previ a la implantació d’aquestes
instal·lacions, en quin projecte s’hauran de garantir el compliment de les
normatives sectorials vigents. No obstant això, s’acceptarà la implantació
d’aquestes instal·lacions si l’operador es compromet a presentar el Pla
d’implantació en un termini màxim improrrogable d’un any.
Article 267.
Adequació de les obres al medi.
1. Amb caràcter general, i molt especialment quan es tracti d’actuacions en les zones
que són objecte de protecció especial, territorial, paisatgística o que formin part del
patrimoni històric artístic, resten prohibides les construccions que, per llur forma,
composició, opulència o ús inadequat dels materials en la seva tècnica o adaptació
al medi poguessin desmerèixer l’ambient i el paisatge on es situen. L’Ajuntament
podrà denegar la llicència a aquestes obres, d’acord amb l’article 192 de les
presents normes.
2. Als Nuclis Rurals, els edificis que s’hi vulguin construir s’adequaran a l’ambient i el
paisatge existent.
Article 268.
Condicions generals per a les edificacions aïllades.
1. Les edificacions que s’ubiquen en sòl no urbanitzable són, en principi,
interferències potencials al paisatge existent i, sense perjudici de les regulacions
motivades per altres objectius, convé que estiguin subjectes a regulacions d’ordre
paisatgístic.
A efectes d’aquest article, es consideren edificacions aïllades les que es poden
realitzar en sòl no urbanitzable a l’empara del que estableix l’article 47 del TRLU.
2. Les edificacions aïllades podran, segons els casos, seguir les següents estratègies
d’integració en el paisatge:
- Harmonització
- Mimesi / camuflatge /ocultació
- Monumentalització
3. L’estratègia d’harmonització és la preferent i pretén que les noves edificacions
s’integrin en el paisatge com a components positius o, com a mínim, neutres, pel
que fa a la qualitat d’aquestes.
L’estratègia d’ocultació és la indicada en aquells casos en què no és possible
assolir un grau acceptable d’harmonització i la integració només és possible
adoptant les mesures adequades per a ocultar o fer escassament perceptible la
imatge de la seva implantació. Aquesta estratègia pot complementar, quan
convingui, la d’harmonització.
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L’estratègia de monumentalització pot ser indicada per a determinades
construccions en què la imatge hagi de passar a ser un component principal del
paisatge. L’oportunitat d’aquesta estratègia requerirà un informe favorable de
l’Observatori del paisatge, i per a la seva concreció l’Ajuntament podrà consultar al
LAGP de l’UdG .
4. En defecte de regulacions específiques establertes per a les diferents unitats de
paisatge pel mateix POUM o per catàlegs o plans especials urbanístics, les
edificacions hauran de complir les següents condicions per a garantir una
satisfactòria integració en el paisatge:
a) Perfil territorial
Es preservaran les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i s’evitarà la localització
d’activitats sobre els punts prominents, els careners i les cotes més altes del territori, on la
projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del
paisatge.

b) Proporció
Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, evitant o
fraccionant aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència impròpia i
desproporcionada.

c) Pendent
En totes les intervencions s’evitarà ocupar els terrenys amb major pendent. Quan siguin
necessaris anivellaments es procurarà evitar l’aparició de murs de contenció de terres, i es
salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la revegetació. Per
minimitzar l’impacte visual les edificacions s’esglaonaran o es descompondran en diversos
elements simples articulats evitant la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en
els seus extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.

d) Parcel·la
La correcta inserció en el medi rural de qualsevol implantació requereix que una proporció
mínima del 70% de la parcel·la on s’ubica mantingui el caràcter d’espai rural no artificialitzat que
ha d’actuar de coixí amb l’entorn no transformat, tot i que s’admeten les actuacions necessàries
per donar un correcte tractament als límits de la implantació.

e) Distàncies
Les edificacions se separaran de les lleres dels rius, rieres i barrancs la distància que determina
la normativa sectorial a tal efecte i, com a mínim, 20 m. Així mateix, se separaran dels marges
de les infraestructures lineals de comunicació un mínim de 25 m de les vies locals i 100 de les
generals.

f) Tractament exterior
Serà obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les edificacions
sigui quina sigui la seva finalitat i com a materials d’acabament només s’utilitzaran aquells que
presentin colors i textures que harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no introdueixin
contrastos estranys en la imatge dominant d’aquest.

5. Les edificacions que pel seu caràcter estiguin autoritzades a seguir l’estratègia de
monumentalització no estaran subjectes a les limitacions assenyalades, sense
perjudici de l’observança de les distàncies i servituds i d’altres condicions
establertes amb criteris funcionals, de seguretat i ecològics.
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6. Els projectes de construccions destinades a activitats agrícoles, ramaderes,
d’explotació de recursos naturals o, en general, rústiques, s’han de sotmetre al
procediment regulat per l’article 50 de la llei d’urbanisme si en el seu conjunt
superen els llindars establerts per aquest POUM.
7. Aquelles edificacions compreses entre les autoritzables segons el que determina
l’article 47 del TRLU que per motius funcionals inevitables hagin de situar-se en
una ubicació en la qual pels seus requeriments de forma no pugui complir algunes
de les condicions establertes, utilitzarà els mitjans adequats, en especial l’arbrat i
les barreres visuals vegetals, per a assolir un grau d’integració acceptable en el
paisatge.
Article 269.
Estudis d’integració paisatgística.
1. Per a l’atorgament de llicències de moviments de terres i apilaments, de
construcció d’infraestructures i d’edificació i instal·lació d’aquells elements que
hagin de tenir una presència visual rellevant en el paisatge, s’incorporaran al
projecte tècnic, que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització, els estudis
necessaris per a mostrar la seva inserció en el mateix i que permetin avaluar-ne els
efectes. En aquells casos en què l’autorització requereixi prèviament l’aprovació
d’un instrument urbanístic, s’inclourà ja en aquest un primer estudi paisatgístic
adequat al tipus de determinacions pròpies de l’instrument.
2. S’entendrà que són visualment rellevants totes les edificacions de localització
aïllada, incloses aquelles motivades per les activitats agrícoles, ramaderes i
primàries en general, i també aquelles situades en les franges exteriors dels nuclis
urbans que per la seva envergadura –volum, alçada, longitud de façana– puguin
tenir una presència important en la futura imatge del nucli urbà. En especial, es
consideren visualment rellevants aquelles actuacions de valor estratègic
formalment autònomes que s’admetin en sòl de protecció territorial o preventiva.
3. L’estudi paisatgístic comprendrà com a mínim seccions i alçats territorials de la
implantació dels edificis i del moviment de terres necessari, imatges principals dels
nous edificis, construccions presentades en el seu context paisatgístic, així com
explicació de les solucions complementàries d’integració adoptades: materials,
colors, vegetació...
Quan la integració paisatgística no sigui satisfactòria es denegarà l’aprovació o
l’autorització en aquells casos en què es consideri que no hi ha cap fórmula
raonable que solucioni els problemes constatats. En els altres casos, es requerirà
al promotor de la construcció, edificació o instal·lació que introdueixi les esmenes
necessàries per tal que la integració sigui satisfactòria. La resolució de
l’administració especificarà els canvis que calgui introduir en el projecte per a fer-lo
paisatgísticament acceptable.
Els elements de referència per a l’avaluació del grau d’integració paisatgística són
les disposicions al respecte que estableixen aquestes normes als catàlegs i les
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directrius del paisatge que es vagin aprovant, i les normes que es continguin en els
instruments de planejament urbanístic.
4. Qualsevol modificació en les característiques dels elements que determinen la
composició de façana d’una edificació existent, haurà de ser objecte d’un projecte
de la totalitat de la façana modificada i respectar les característiques de composició
de les façanes de l’entorn i les seves pròpies.
Les reparacions parcials dels diferents elements de façana es realitzaran de
manera que no suposi un canvi ni en la composició arquitectònica ni en la
naturalesa i cromatisme dels materials.
5. Amb funció assessora en la interpretació de les disposicions i els criteris sobre
paisatge continguts en els instruments vigents i per a la proposta de les esmenes
als projectes que siguin necessàries, es podran crear tant comissions d’avaluació
paisatgística per la totalitat del terme municipal com comissions per als àmbits
territorials on es considerin més necessaris i/o convenients. En tot cas,
l’Ajuntament podrà demanar l’assessorament de l’Observatori del paisatge i/o del
Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP) de l’UdG.

Secció 3
Unitats de paisatge
Article 270.
Unitats de referència.
D’acord amb el contingut del PTPCG dins el terme municipal d’Amer incideixen les
següents unitats paisatgístiques:
- UP-13: GUILLERIES
- UP-19: ROCACORBA
Article 271.
Carta del paisatge del municipi.
Atesa la dinàmica actual en la utilització del sòl no urbanitzable s’haurà de redactar una
carta del paisatge com a document estratègic per a la protecció i el desenvolupament
del territori, fomentant la participació ciutadana i implicant als agents que el gestionen.
El seu contingut guiarà el desplegament racional de les activitats econòmiques que s’hi
donen o es puguin arribar a donar, tenint en compte la sostenibilitat de les iniciatives i
el seu impacte sobre el paisatge, donant pautes per a la seva ordenació i plantejant
accions específiques que, per si soles, han de conduir a la millora de l’entorn.

Secció 4
Directrius i regles complementàries per a la protecció del paisatge.
Article 272.
Directrius
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Les següents disposicions defineixen estratègies o pautes d’actuació que hauran de
ser concretades en posteriors documents normatius del planejament urbanístic derivat
que afectin a les unitats de paisatge:
- Envoltar les sitges ja existents d’un perímetre verd format, especialment, per
espècies de creixement ràpid i port arbori alt i voluminós (pollancres o xiprers).
- Preservar les construccions aïllades enmig dels camps de conreu, fins i tot aquelles
que, en desús, són interessants pel seu estil constructiu tradicional (pedra).
- Preservar els béns immobles tradicionals.
- Establir un estil constructiu (alçada de l’edificació, colors exteriors, tipus de coberta)
per al bastiment de les diferents infraestructures agropecuàries, per tal que
aquestes quedin visualment més integrades en el paisatge.
- Mantenir endreçats els entorns, sobretot d’aquelles unitats amb especial vàlua
paisatgística.
- Actuar sobre les parcel·les que contenen grans acumulacions de residus, material
d’enderrocament, i altres deixalles abandonades i/o obsoletes que generen greus
impactes visuals.
- Plantar vegetació de port alt en el perímetre de les grans instal·lacions de les
explotacions agràries per tal de que aquesta actuï de barrera i limiti l’impacte visual
de les infraestructures de gran volum.
- Potenciar la vegetació de ribera i dels marges de conreu que ressegueix els antic
recs, els actuals torrents i rieres, i els marges dels camps per a consolidar la xarxa
de connectivitat a nivell local.
- Fomentar el creixement d’elements arboris aïllats en marges de camins i conreus, i
enmig de camps de conreu, i protegir els ja existents.
- Limitar i controlar l’extensió d’espècies al·lòctones invasores com, per exemple,
Carpobrotus sp., Senecio tamoides, Cortaderia selloana, Arundo donax, Ailanthus
altissima, entre d’altres, pel seu impacte sobre les espècies autòctones. Així
mateix, prohibir l’abocament de restes vegetals al medi natural, per tractar-se d’una
pràctica que pot afavorir la dispersió d’espècies invasores.
- Potenciar el manteniment i creixement dels marges de conreus i de camins (tant
arboris com arbustius), per a reforçar la xarxa de connectivitat ecològica i la
diversitat paisatgística.
Article 273.
Regles complementàries.
Complementàriament es relacionen un seguit de determinacions que han d’ésser
recollides en posteriors documents normatius del planejament urbanístic derivat que es
redacti i afecti a les unitats de paisatge i a les que, en qualsevol cas, han d’ajustar-se
totes les actuacions sotmeses a llicència municipal:
- Els dipòsits es disposaran horitzontalment damunt el terreny i es pintaran amb
colors que facilitin la integració visual amb l’entorn
- Les sitges de nova instal·lació hauran de ser de colors neutres (gris blavós, ocre,
verdós) i acabat mat (mai brillant) per quedar ben integrats en el conjunt del
paisatge.
- Es prohibeix l’enderrocament, desmuntatge o remodelació de qualsevol element
constructiu tradicional que alteri el caràcter de la construcció.
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- S’establiran estils en les formes i els acabats de les barraques d’eines (maó vist o
per remolinar i pintar amb colors neutres) per a que aquestes petites construccions
agrícoles tradicionals no generin un impacte visual.
- Es donarà tractament amb verd perimetral (arbrat alt i dens) en les instal·lacions
agropecuàries ja existents d’elevat impacte paisatgístic.
- No s’admetrà la descurança d’instal·lacions i parcel·les situades a prop de zones
d’accés públic o espais oberts.
- Quan les acumulacions d’infraestructures obsoletes i/o residus dins parcel·les
privades respongui a una exigència de l’activitat econòmica que en aquesta s’hi
desenvolupa, caldrà envoltar la propietat d’un perímetre verd dens (arbustos) que
amagui visualment el desordre interior.
- Es prohibeix la tala i/o crema d’arbres i arbustos aïllats i/o singulars vius.
- Es prohibeix la tala i/o crema d’arbres i arbustos que creixen resseguint els torrents,
rieres i marges de conreus.
- S’unificaran els estils de tancament a partir de perímetres verds, bé a partir
d’arbustos autòctons o bé a partir de trepadores que cobreixin els tancaments
actuals.

Secció 5
Criteris d’adequació paisatgística en zona urbana i periurbana
Article 274.
Condicions generals.
En les actuacions de nova construcció, renovació o rehabilitació a realitzar en sòl urbà
o urbanitzable, es tindrà especialment en compte la integració aplicant criteris
d’adequació paisatgística, sintetitzats de forma general en:
1. Es prohibeixen les edificacions, tancaments, edificacions auxiliars, cartells o
instal·lacions que, per la seva situació, color, o baixa qualitat puguin incidir
negativament en la percepció de la imatge de l’entorn en què es localitzin.
2. La propietat de les edificacions, urbanitzacions d’iniciativa particular, finques,
solars, tancaments, cartells i instal·lacions, s’hauran de conservar en un estat que
garanteixi la seva seguretat, qualitat, i salubritat, obligant-se a fer les obres de
manteniment i reparació que siguin necessàries.
3. Les parcel·les en sòl urbà o urbanitzable que limitin amb sòl no urbanitzable hauran
de seguir criteris d’integració paisatgística tenint en compte una correcta transició
entre l’espai urbanitzat i el sòl no urbanitzable, prioritzant l’establiment de zones
verdes en consonància amb el sòl rústic.
4. De forma general s’estableix que totes les edificacions s’integrin en l’entorn i
paisatge urbà en què es localitzin. De forma particular, les construccions en llocs
immediats a un edifici o conjunt d’edificis de caràcter històric, artístic o tradicional
hauran d’harmonitzar amb aquests.
5. Totes les façanes de les edificacions es mantindran en bon estat de conservació.
6. Les parets mitjaneres es tractaran amb materials d’acabat de façanes i, com a
mínim, seran pintades amb el mateix color o molt similar al de la façana, essent
admès també el cobriment mitjançant murs verds o el tractament singular a partir
d’actuacions artístiques. En aquests dos últims casos, sempre previ a un projecte
validat per l’Ajuntament. Es prohibeixen com a materials d’acabat de parets
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mitjaneres aquells que, per la seva textura o color, contrastin amb la façana i
comportin un impacte negatiu sobre la imatge urbana de l’entorn.
7. Principalment en aquells sectors més exposats des del punt de vista visual i
destinats a usos terciaris i industrials es regularan les condicions de rètols i cartells
de manera que quedin integrats en façana, no presentin colors o formes
discordants i evitant cartells lluminosos (permetent-se únicament sistemes
d’il·luminació indirecta).
8. En cas de que es prevegin tancaments de finques, aquests presentaran un disseny
adequat i una selecció de materials i colors adaptat a l’entorn en què es localitzin.
9. En l’elecció dels materials d’urbanització dels projectes d’urbanització dels nous
sectors o en els projectes de reurbanització es seguiran criteris d’adequació amb
l’entorn en què es localitzen i de coherència amb l’ús urbà del sector.
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Títol 10è
DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRANSITÒRIES, DEROGATÒRIES I
FINALS
Capítol 1
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera
Instruments i figures de planejament modificats o incorporats en aquest POUM i que
deixaran de ser vigents en el moment que sigui executiu:
PLANEJAMENT GENERAL
- Les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1987
Data d’aprovació: 01/04/1987 | Data de publicació: 28/10/1987 (DOG nº 907)

- Revisió de Normes de l’any 1990 referent al sòl industrial.
Data d’aprovació: 17/04/1991 | Data de publicació: 28/06/1991

- Text refós de la normativa de les Normes Subsidiàries de Juliol de 2005
Data d’aprovació: 29/06/2006 | Data de publicació: 03/10/2006

- Modificació puntual de la unitat d’actuació núm. 10
Data d’aprovació: 18/03/1998 | Data de publicació: 06/07/1998

- Modificació de Normes Subsidiàries del sector Solivent
Data d’aprovació: 18/03/1998 | Data de publicació: 07/07/1998

- Modificació de les Normes Subsidiàries a la Unitat d’Actuació 7
Data d’aprovació: 05/07/2000 | Data de publicació: 19/09/2000

- Modificació de les Normes Subsidiàries al paratge Arbusset
Data d’aprovació: 04/04/2001 | Data de publicació: 27/06/2001

- Modificació de les Normes Subsidiàries en els art. 170 i 171 (Clau 17 – Industrial)
Data d’aprovació: 24/01/2003 | Data de publicació: 14/04/2003

- Modificació dels articles 145 i 146 de la clau 11 de les Normes Subsidiàries
Data d’aprovació: 21/11/2007 | Data de publicació: 10/03/2008(DOGC nº 5087)

- Modificació de Normes Subsidiàries pel canvi de modalitat del sistema d’actuació a
la secció 5ª sòl urbanitzable sector 4 PP4 / Paratge l’Arbusset
Data d’aprovació: 29/09/2010 | Data de publicació: 30/11/2010 (DOGC nº 5766)

- Modificació de les Normes Subsidiàries que afecta a diferents aspectes del sòl no
urbanitzable
Data d’aprovació: 21/07/2010 | Data de publicació: 21/10/2010 (DOGC nº 5739)

PLANEJAMENT DERIVAT
- Pla Parcial d’ordenació del Subsector I de la Zona industrial
Data d’aprovació: 03/06/1992 | Data de publicació: 10/09/2007 (DOGC 4965)

- Modificació del Pla Parcial d’ordenació del Subsector 1
Data d’aprovació: 21/01/1997 | Data de publicació: 10/09/2007 (DOGC 4965)
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- Pla Parcial d’ordenació del Subsector IV de la Zona Industrial
Data d’aprovació: 28/10/1992 | Data de publicació: 10/09/2007 (DOGC 4965)

- Pla Parcial d’ordenació del Subsector 3
Data d’aprovació: 05/03/2008 | Data de publicació: 18/08/2008 (DOGC nº 5196)

- Modificació Pla Parcial urbanístic PP-3 Subsector 3.
Data d’aprovació: 25/06/2013 | Data de publicació: 18/09/2013

- Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de la granja avícola ubicada a Lloret
Salvatge.
Data d’aprovació: 25/05/2011 | Data de publicació: 07/07/2011. (DOGC nº: 5915)

Disposició addicional segona
Instruments i figures de planejament que continuaran sent vigents quan el POUM
sigui executiu però que el seu contingut ha estat modificat pel nou planejament general
i que caldrà adaptar-los durant el primer bienni de vigència d’aquest POUM :
PLANEJAMENT DERIVAT
- Pla Parcial del paratge de l’Arbusset
Data d’aprovació: 04/02/2004 | Data de publicació: 07/04/2004

Disposició addicional tercera
Instruments i figures de planejament que el POUM no incorpora i per tant continuaran
sent vigents quan el nou planejament sigui executiu:
PLANEJAMENT DERIVAT
- Avanç de Pla Parcial 1 Nucli d’Amer
Data d’aprovació: 22/01/2015 | Data de publicació: 16/03/2015 (DOGC nº 6831)

- Pla Especial de Reforma Interior del Monestir
Data d’aprovació: 01/07/1992 | Data de publicació: 10/09/1992 (DOGC nº 4965)

- Pla Especial Urbanístic i catàleg de masies i cases rurals
Data d’aprovació: 11/02/2010 | Data de publicació: 30/07/2010 (DOGC nº: 5682)

Disposició addicional quarta
A partir de la data d’aprovació definitiva d’aquest Pla, l’Ajuntament haurà d’aprovar o
adaptar, com a complement del POUM, les ordenances i instruments següents:
- Ordenança que regularà la instal·lació i funcionament dels elements de
telecomunicació, segons el criteri de mínim impacte visual i ambiental sobre l’entorn
i d’acord amb la legislació vigent en matèria de telecomunicacions.
- Ordenança municipal sobre llicències urbanístiques.
- Ordenança municipal de la via pública i del paisatge urbà.
- Ordenança municipal sobre el control de la contaminació acústica.
- Ordenança municipal sobre aparcaments.
- Ordenança municipal sobre el control de la contaminació lumínica.
- Ordenança municipal per a l’estalvi del consum d’aigua.
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- Ordenança municipal de jardineria sostenible.

Disposició addicional cinquena
Totes les referències que fa aquest POUM sobre l’aplicació de texts legals vigents en el
moment de redacció del mateix, quedaran automàticament substituïdes per aquells
texts que assoleixin vigència i que deroguin els anteriors.

Disposició addicional sisena
Els paràmetres urbanístics definits a les presents normes, s’entendran automàticament
ajustats a les normatives sectorials imperatives que entrin en vigor un cop publicat el
POUM. Per tant, per exemple, si s’augmenta l’alçada lliure entre plantes, els
paràmetres d’alçada quedaran automàticament ajustats a les noves normes,
mantenint-se el número de plantes.

Capítol 2
Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera
Les edificacions, instal·lacions i activitats preexistents i legalment establertes en els
sectors en els que el POUM estableix polígons d’actuació, caldrà estar a les
disposicions transitòries que, per a cada cas específic, s’estableixen en aquestes
Normes.
Disposició transitòria segona
Amb caràcter excepcional, per motius de caràcter social, degudament informats pels
serveis corresponents, i previ informe dels Serveis Tècnics Municipals, es podrà
autoritzar la construcció d’ascensors o altres sistemes per tal de facilitar l’accessibilitat i
suprimir les barreres arquitectòniques als edificis existents encara que es superin els
paràmetres urbanístics establerts procurant, però, no generar afectacions a finques de
tercers.
En el cas que per assolir els objectius esmentats cal la desafectació de sòls reservats a
sistemes urbanístics, d’acord amb l’article 97.3 del TRLU, s’haurà de tramitar una
modificació del POUM que haurà de justificar:
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució.
b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes
urbanístics establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i de la
funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit.
c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assoleig i vistes de les
edificacions veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes edificacions.
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Títol 11è
ANNEXOS NORMATIUS – (ANNEXOS D’ORDENANCES)
1. Fitxes de polígons i sectors.
A. Polígons d’actuació urbanística (PAU).
B. Plans de millora urbana (PMU).
C. Plans parcials urbanístics (PP).
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ANNEX 1- FITXES DE POLÍGONS I SECTORS
1.A. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

POLÍGON INDUSTRIAL EL RIERAL Ss-1

PAUu-1

Paratge del Rieral. C-63

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

32.782
0
32.782
0

66,3
0,0
66,3
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

16.666
9.309
0
0
1.978
5.379
0

TOTALS:

49.448

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.1a

49.448 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

33,7
18,8
0,0
0,0
4,0
10,9
0,0

9.309
0
0
1.978
5.379
0

18,8

9.309
0
0
0
5.379
0

18,8

100,0

16.666

4,0
10,9
33,7

14.688

0,0
10,9
29,7

Detall:
0,60 m2/m2
0,00 m2

0 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,00 m2/m2
0,60 m2/m2
0 hab.
0 hab.
0 hab.

0 m2 st
29.669 m2 st
0 m2 st
0 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el corresponent Pla Parcial i incorporades en el POUM: A1.b
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de cooperació.
Cessions obligatòries ja efectuades.
Es compensaran els costos d’execució de la rotonda executada prèviament en desenvolupament del PP3
subsector 3, que puja a la quantitat de 112.150’94 € segons consta en l’escriptura de reparcel·lació.
Termini d’execució: Primer quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU
Es podran simultaniejar les obres d’urbanització amb les d’edificació si concorren les condicions fixades a l’article
39 del RPLU.
Es consideraran les regulacions del Títol 5è d’aquestes normes en general i en particular, els articles que regulen
els terrenys qualificats de Zona “Industrial”. Clau A1.b
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

POLÍGON INDUSTRIAL EL RIERAL Ss-4

PAUu-2

Paratge del Rieral. C-63

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

25.231
0
25.231
0

60,4
0,0
60,4
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

16.511
10.667
0
0
1.670
4.174
0

TOTALS:

41.742

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.1b

41.742 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

39,6
25,6
0,0
0,0
4,0
10,0
0,0

10.667
0
0
1.670
4.174
0

25,6

10.667
0
0
0
4.174
0

25,6

100,0

16.511

14.841

35,6

4,0
10,0
39,6

0,0
10,0

Detall:
0,60 m2/m2
0,00 m2

0 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,00 m2/m2
0,60 m2/m2
0 hab.
0 hab.
0 hab.

0 m2 st
25.045 m2 st
0 m2 st
0 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el corresponent Pla Parcial i incorporades en el POUM: A1.d
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de cooperació.
Cessions obligatòries ja efectuades.
Es compensaran els costos d’execució de part del carrer comú, la rotonda i la canalització del torrent,
executades prèviament en desenvolupament del PP3 subsector 3, que puja a la quantitat de 220.825’35 €
segons consta en l’escriptura de reparcel·lació.
Les connexions amb la xarxa viaria consolidada hauran de quedar satisfactòriament realitzades encara que
comporti afectar terrenys fora del sector.
Termini d’execució: Primer quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU
Es podran simultaniejar les obres d’urbanització amb les d’edificació si concorren les condicions fixades a l’article
39 del RPLU.
Es consideraran les regulacions del Títol 5è d’aquestes normes en general i en particular, els articles que regulen
els terrenys qualificats de Zona “Industrial”. Clau A1.d
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

POLÍGON INDUSTRIAL LES PRADES. Subsector 2.

Paratge de Les Prades. C-63

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbà no consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

10.248
0
10.248
0

77,2
0,0
77,2
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

3.038
580
0
0
0
2.458
0

TOTALS:

13.286

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

1/1000

o2.1b

13.282,70 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

22,9
4,4
0,0
0,0
0,0
18,5
0,0

580
0
0
0
2.458
0

4,4

580
0
0
0
2.458
0

4,4

100,0

3.038

18,5

18,5

22,9

3.038

22,9

0,00 m2/m2
0,60 m2/m2

0 m2 st
7.969,64 m2 st

Detall:
0,60 m2/m2
0,00 m2

0 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

PAUt-3

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0 hab.
0 hab.
0 hab.

0 m2 st
0 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el corresponent Pla Parcial i incorporades en el POUM: A1.g
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de cooperació.
Es compensaran els costos d’execució anticipats amb motiu del desenvolupament del Subsector 1 del PP1 i que
puja a la quantitat de 60.103’67 €, segons consta en l’escriptura de reparcel·lació del referit Subsector 1.
Cessions:
- Terrenys destinats a vialitat.
- Terrenys destinats a Zones verdes i espais lliures: Segons valors del PP1.
- Terrenys destinats a Equipaments: Traspassat al subsector 1 del PP1.
- Terrenys corresponents al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El valor de les cessions que consten en el quadre resum s’han obtingut del Pla Parcial PP1, aprovat per la CTU
el 22 de gener de 2015 (DOGC nº 6866, de 7 de maig de 2015).
Termini d’execució: Tercer quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU
Es podran simultaniejar les obres d’urbanització amb les d’edificació si concorren les condicions fixades a l’article
39 del RPLU.
Es consideraran les regulacions del Títol 5è d’aquestes normes en general i en particular, els articles que regulen
els terrenys qualificats de Zona “Industrial”. Clau A1.g
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

FRONT HIPRA

PAUu-4

Avda. de la Selva. PK.: 47'500
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
ZONES
Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

m2

%

3.845
3.845
0
0

89,5
89,5
0,0
0,0

451
451
0
0
0
0
0
4.296

SISTEMES
Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):
TOTALS:
PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

1/1000

Sup.:

4.296 m2sòl

Sòl de cessió

o2.2b

Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

10,5
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

451
0
0
0
0
0

10,5

451
0
0
0
0
0

10,5

100,0

451

10,5

451

10,5

Detall:
0,85 m2/m2
0,00 m2

20 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Plànol:

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,85 m2/m2
0,00 m2/m2

3.652 m2 st
0 m2 st

8 hab.
8 hab.
0 hab.

3.652 m2 st
3.652 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
Regularitzar les finques.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el plànol d’ordenació: Clau R6.c
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de cooperació.
Cessions:
- Els terrenys reservats a vialitat.
La superfície consignada en el quadre es correspon amb la superfície de vorera de la carretera.
Termini d’execució: Primer quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
A les edificacions existents se’ls aplicarà les determinacions de la clau R6.c. Les edificacions que no s’ajustin a
alguna de les determinacions de dita clau tindran la consideració de volum disconforme i només es podran
autoritzar obres de reforma interior, consolidació i rehabilitació.
Les ampliacions es podran autoritzar sempre que l’ampliació no comporti vulnerar cap dels paràmetres
especificats per a la zona R6.c.
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

EST DEL CARRER STA. BRÍGIDA

PAUu-5

Carrer Santa Brígida
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
ZONES
Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

m2

%

5.872
5.872
0
0

90,2
90,2
0,0
0,0

640
640
0
0
0
0
0
6.512

SISTEMES
Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):
TOTALS:
PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

1/1000

Sup.:

6.512 m2sòl

Sòl de cessió

o2.2b

Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

9,8
9,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

640
0
0
0
0
0

9,8

640
0
0
0
0
0

9,8

100,0

640

9,8

640

9,8

Detall:
0,35 m2/m2
0,00 m2

16 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Plànol:

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,35 m2/m2
0,00 m2/m2

2.279 m2 st
0 m2 st

10 hab.
10 hab.
0 hab.

2.279 m2 st
2.279 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
Regularitzar les finques.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el plànol d’ordenació: Clau R6.c
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de cooperació.
Cessions:
- Els terrenys reservats a vialitat.
Termini d’execució: Primer quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
A les edificacions existents se’ls aplicarà les determinacions de la clau R6.c. Les edificacions que no s’ajustin a
alguna de les determinacions de dita clau tindran la consideració de volum disconforme i només es podran
autoritzar obres de reforma interior, consolidació i rehabilitació.
Les ampliacions es podran autoritzar sempre que l’ampliació no comporti vulnerar cap dels paràmetres
especificats per a la zona R6.c.
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

BELLINDRET - MAS LLORICHS

PAUu-6

Avda. de La Selva. PK.: 46'300

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

8.490
8.490
0
0

70,2
70,2
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

3.612
1.750
0
0
0
1.862
0

TOTALS:

12.102

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.2d

12.102 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

29,8
14,5
0,0
0,0
0,0
15,4
0,0

1.750
0
0
0
1.862
0

14,5

1.750
0
0
0
1.862
0

14,5

100,0

3.612

15,4
29,8

3.612

15,4
29,8

Detall:
0,28 m2/m2
0,00 m2

12 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,28 m2/m2
0,00 m2/m2

3.389 m2 st
0 m2 st

14 hab.
14 hab.
0 hab.

3.389 m2 st
3.389 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
Regularitzar les finques.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el plànol d’ordenació: Clau R6.d
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Els terrenys reservats a vialitat i zones verdes.
Termini d’execució: Segon quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
A les edificacions existents se’ls aplicarà les determinacions de la clau R6.c. Les edificacions que no s’ajustin a
alguna de les determinacions de dita clau tindran la consideració de volum disconforme i només es podran
autoritzar obres de reforma interior, consolidació i rehabilitació.
Les ampliacions es podran autoritzar sempre que l’ampliació no comporti vulnerar cap dels paràmetres
especificats per a la zona R6.d.
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

PASSEIG DEL FIRAL - CARRER BASSEGODA

Passeig del Firal cantonada Carrer Bassegoda
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
ZONES
Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

m2

%

1.425
1.425
0
0

94,9
94,9
0,0
0,0

77
77
0
0
0
0
0
1.502

SISTEMES
Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):
TOTALS:
PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

1/1000

Sup.:

1.502 m2sòl

Sòl de cessió

o2.2b

Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

5,1
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

77
0
0
0
0
0

5,1

77
0
0
0
0
0

5,1

100,0

77

5,1

77

5,1

Detall:
1,60 m2/m2
0,00 m2

60 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

PAUu-7
Plànol:

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

1,60 m2/m2
0,00 m2/m2

2.403 m2 st
0 m2 st

9 hab.
9 hab.
0 hab.

2.403 m2 st
2.403 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
Regularitzar les finques.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el plànol d’ordenació: Clau R3.a
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Els terrenys reservats a vialitat.
Termini d’execució: Segon quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
A les edificacions existents afectades per vialitat se’ls aplicarà el règim de fora d’ordenació.
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

NOTARI SÁNCHEZ

PAUu-8

Carrer del Notari Sánchez
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

951
951
0
0

78,0
78,0
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

268
268
0
0
0
0
0
1.219

ZONES

SISTEMES

TOTALS:
PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

1/1000

Sup.:

1.219 m2sòl

Sòl de cessió

o2.2b

Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

22,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

268
0
0
0
0
0

22,0

268
0
0
0
0
0

22,0

100,0

268

22,0

268

22,0

Detall:
0,47 m2/m2
0,00 m2

20 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Plànol:

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,47 m2/m2
0,00 m2/m2

573 m2 st
0 m2 st

2 hab.
2 hab.
0 hab.

573 m2 st
573 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
Regularitzar les finques.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el plànol d’ordenació: Clau R6.b
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Els terrenys reservats a vialitat.
Termini d’execució: Primer quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
A les edificacions existents se’ls aplicarà les determinacions de la clau R6.b. Les edificacions que no s’ajustin a
alguna de les determinacions de dita clau tindran la consideració de volum disconforme i només es podran
autoritzar obres de reforma interior, consolidació i rehabilitació.
Les ampliacions es podran autoritzar sempre que l’ampliació no comporti vulnerar cap dels paràmetres
especificats per a la zona R6.b.
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

RAMON LLUL

PAUu-9

Carrer Ramon Llull
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

2.390
2.390
0
0

54,5
54,5
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

1.994
1.131
0
0
0
863
0

TOTALS:

4.384

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

1/1000

Sup.:

4.384 m2sòl

Sòl de cessió

o2.2b

Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

45,5
25,8
0,0
0,0
0,0
19,7
0,0

1.131
0
0
0
863
0

25,8

1.131
0
0
0
863
0

25,8

100,0

1.994

19,7
45,5

1.994

19,7
45,5

Detall:
0,33 m2/m2
0,00 m2

22 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Plànol:

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,33 m2/m2
0,00 m2/m2

1.447 m2 st
0 m2 st

9 hab.
9 hab.
0 hab.

1.447 m2 st
1.447 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
Cessió de terrenys per a vialitat i espais lliures.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el plànol d’ordenació: Clau R6.b
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Els terrenys reservats a vialitat i espais lliures.
Termini d’execució: Segon quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU
Es podran simultaniejar les obres d’urbanització amb les d’edificació si concorren les condicions fixades a l’article
39 del RPLU.
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

DR. COLOMER

PAUu-10

Carrer Dr. Colomer
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
ZONES
Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:
SISTEMES
Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):
TOTALS:

m2

%

2.572
2.572
0
0

76,5
76,5
0,0
0,0

790
790
0
0
0
0
0
3.362

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

1/1000

Sup.:

3.362 m2sòl

Sòl de cessió

o2.2b

Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

23,5
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

790
0
0
0
0
0

23,5

790
0
0
0
0
0

23,5

100,0

790

23,5

790

23,5

Detall:
0,46 m2/m2
0,00 m2

18 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Plànol:

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,46 m2/m2
0,00 m2/m2

1.547 m2 st
0 m2 st

6 hab.
6 hab.
0 hab.

1.547 m2 st
1.547 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització del carrer Dr. Colomer i les seves connexions.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el plànol d’ordenació: Clau R6.b
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Els terrenys reservats a vialitat.
Termini d’execució: Tercer quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU
Es podran simultaniejar les obres d’urbanització amb les d’edificació si concorren les condicions fixades a l’article
39 del RPLU.
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

POLÍGON INDUSTRIAL L'ARBUSSET

PAUu-11

Paratge de l'Arbusset

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

19.784
0
19.784
0

71,0
0,0
71,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

8.083
2.056
0
0
1.514
4.513
0

TOTALS:

27.867

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.2e

27.867 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

29,0
7,4
0,0
0,0
5,4
16,2
0,0

2.056
0
0
1.514
4.513
0

7,4

2.056
0
0
0
4.513
0

7,4

100,0

8.083

5,4
16,2
29,0

6.569

0,0
16,2
23,6

Detall:
0,47 m2/m2
0,00 m2

0 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,00 m2/m2
0,47 m2/m2
0 hab.
0 hab.
0 hab.

0 m2 st
13.097 m2 st
0 m2 st
0 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar les obres d’urbanització.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el corresponent Pla Parcial i incorporades en el POUM: A1.e
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions obligatòries ja efectuades.
Termini d’execució: Primer quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU
Es podran simultaniejar les obres d’urbanització amb les d’edificació si concorren les condicions fixades a l’article
39 del RPLU.
Es consideraran les regulacions del Títol 5è d’aquestes normes en general i en particular, els articles que regulen
els terrenys qualificats de Zona “Industrial”. Clau A1.e
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1. Objectius:
Efectuar la cessió a l'Ajuntament del 15 % del valor de l'increment de l'aprofitament urbanístic i d’espais lliures
de conformitat amb la modificació puntual de les NNSS, aprobada definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme, en sessió de data 27 de noviembre de 2014, publicada en el DOGC de 21 de gener de 2015.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Justificar la no alteració dels valors consignats a la referida modificació puntual objecte de cessió i que són:
-

2

Increment de sostre: 783 m
Superfície de sòl ocupada: 182 m2.
2
Cessión de terreny per a espai lliure: 157 m

3. Condicions de gestió i execució:
El sistema d'actuació será el de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació, sens perjudici que els
propietaris puguin efectuar les cessions materialitzant econòmicament el seu valor equivalent en el moment de
sol·litar la llicència, que consta en la referida Modificació Puntual.
4. Règim transitori d’edificació i usos:
Només es podran autoritzar obres de manteniment i conservació degudament justificades en base a garantir les
condicions de seguretat del propi edifici, la seguritat i salubritat dels edificis veïns i la seguretat de les persones.
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ANNEX 1-B.

PLANS DE MILLORA URBANA
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PLA DE MILLORA URBANA:

BELLVESPRE

PMUo-1

Carrer Bellvespre cantonada Avda. de la Selva
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat

Superfícies
ZONES
Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:
SISTEMES
Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):
TOTALS:
PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges

m2

%

1.661
1.661
0
0

81,8
81,8
0,0
0,0

370
370
0
0
0
0
0
2.031

Sostre residencial

1/1000

Sup.:

2.031 m2sòl

Sòl de cessió

o2.2b

Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

18,2
18,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

370
0
0
0
0
0

18,2

370
0
0
0
0
0

18,2

100,0

370

18,2

370

18,2

Detall:
0,90 m2/m2
0,00 m2

50 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Plànol:

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,90 m2/m2
0,00 m2/m2

1.828 m2 st
0 m2 st

10 hab.
10 hab.
0 hab.

1.828 m2 st
1.828 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
La zona del Molí és travessada per l’antic canal que alimentava un molí i que avui en dia encara forma part de la
xarxa de canals de la població. A una banda del canal, abans no s’aprovessin les anteriors normes subsidiàries
de planejament (1987), es va edificar el Grup Bellvespre. També es varen edificar un conjunt d’habitatges
arrenglerats amb front a la carretera i unes cases aïllades.
Deixant els terrenys vinculats al molí ha quedat un espai sense edificar que convé ordenar.
L’objectiu d’aquest Pla de Millora és ordenar l’àmbit delimitat i completar la xarxa viaria.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les fixades en el plànol d’ordenació: Clau R3.b i R6.c.
El PMU definirà la volumetria de l’edificació situada en zona R3.b, així com les característiques del carrer
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Els terrenys reservats a vialitat.
Termini d’execució: Segon quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos
A les edificacions existents se’ls aplicarà les determinacions de la clau R6.c. Les edificacions que no s’ajustin a
alguna de les determinacions de dita clau tindran la consideració de volum disconforme i només es podran
autoritzar obres de reforma interior, consolidació i rehabilitació.
No s’admeten ampliacions fins que no s’hagi desenvolupat el PMU.
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PLA DE MILLORA URBANA:

FRANCESC MACIÀ

PMUt-2

Carrer de Francesc Macià

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbà no consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

10.035
10.035
0
0

64,8
64,8
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

5.544
3.431
0
0
1.290
823
0

TOTALS:

15.579

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.2b

15.493 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

35,8
22,1
0,0
0,0
8,3
5,3
0,0

3.431
0
0
1.290
823
0

22,1

3.431
0
0
0
823
0

22,1

100,5

5.544

35,8

4.254

27,5

8,3
5,3

0,0
5,3

Detall:
1,17 m2/m2
0,00 m2

55 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

30 %

Hab. HPP:

1,17 m2/m2
0,00 m2/m2

18.127 m2 st
0 m2 st

85 hab.
50 hab.
35 hab.

18.127 m2 st
12.689 m2 st
5.438 m2 st

1. Objectius:
Ordenar una amplia zona de l’eixample nord d’Amer, adequant-lo als nous plantejaments del POUM.
S’augmenten les superfícies de cessió a valors més coherents amb l’ús previst. L’espai de cessió per a
equipaments possibilita la implantació d’una biblioteca.
L’espai destinat a vialitat possibilita la concreció d’un espai per aparcament.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
La situació dels espais destinats a zona verda i equipaments és orientativa i les seves superfícies tenen la
consideració de valors mínims. El PMU podrà proposar diferents ubicacions en funció de l’ordenació proposada
per a tot l’àmbit.
El PMU determinarà la situació dels edificis amb ús de plurihabitatge i també els destinats a HPP, d’acord amb
els paràmetres de la Zona R3.
Es mantindran les traces de la vialitat proposada i s’estudiarà la possibilitat de que el tram situat entre el carrer
Francesc Macià i Mossèn Jacint Verdaguer es destini a transit restringit de vehicles o només a vianants.
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Terrenys destinats a vialitat.
- Terrenys destinats a Zones verdes i espais lliures.
- Terrenys destinats a Equipaments.
- Terrenys corresponents al 10% de l’aprofitament urbanístic.
Termini d’execució: Tercer quadrienni.
Habitatge de protecció:
La reserva de sòl serà com a mínim, del 20 % per a habitatges en règim general i/o per a habitatges en règim
especial i la resta en règim concertat.
El termini per a l’inici de les obres d’aquests habitatges protegits no serà superior a 2 anys, a comptar des de que
la parcel·la tingui la condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament
de la llicència d’obres.
4. Règim transitori d’edificació i usos
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PLA DE MILLORA URBANA:

RIU BRUGENT NORD

PMUt-3

Camí de la Resclosa

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbà no consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

5.375
5.375
0
0

50,5
50,5
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

5.267
2.831
0
0
0
2.436
0

TOTALS:

10.642

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.2b

10.642 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

49,5
26,6
0,0
0,0
0,0
22,9
0,0

2.831
0
0
0
2.436
0

26,6

2.831
0
0
0
2.436
0

26,6

100,0

5.267

22,9
49,5

5.267

22,9
49,5

Detall:
0,30 m2/m2
0,00 m2

18 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,30 m2/m2
0,00 m2/m2

3.193 m2 st
0 m2 st

19 hab.
19 hab.
0 hab.

3.193 m2 st
3.193 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Completar i reordenar la zona delimitada desplaçant el vial de vora cap a cotes més altes, alliberant espai per a
zones verdes.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
La configuració viaria seguirà les traces fixades en el plànol d’ordenació i es garantirà la continuïtat dels canals
de regadiu, be sigui mantenint el traçat, be sigui desplaçant-los parcial o totalment.
Les condicions d’edificació seran les determinades per a la subzona R6.b.
El PMU concretarà els límits de la subzona R4.a destinada a habitatges de protecció pública.
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Terrenys destinats a vialitat.
- Terrenys destinats a Zones verdes i espais lliures.
- Terrenys corresponents al 10% de l’aprofitament urbanístic.
Termini d’execució: Segon quadrienni.
Habitatge de protecció:
No es preveu reserva d’aquest tipus de sòl en virtut del que determina la DT 3.3a) del TRLUC
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU.
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PLA DE MILLORA URBANA:

RIU BRUGENT CENTRE

PMUt-4

Carrer Notari Sánchez

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbà no consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

4.830
4.830
0
0

37,1
37,1
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

8.197
3.186
52
0
0
4.959
0

TOTALS:

13.027

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.2b

13.027 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

62,9
24,5
0,4
0,0
0,0
38,1
0,0

3.186
0
0
0
4.959
0

24,5

3.186
0
0
0
4.959
0

24,5

100,0

8.145

38,1
62,5

8.145

38,1
62,5

Detall:
0,32 m2/m2
0,00 m2

30 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

30 %

Hab. HPP:

0,32 m2/m2
0,00 m2/m2

4.169 m2 st
0 m2 st

39 hab.
23 hab.
16 hab.

4.169 m2 st
2.918 m2 st
1.251 m2 st

1. Objectius:
Completar la vialitat adequant-la a les edificacions existents, la continuïtat amb els nous traçats dels polígons
contigus i preveure la nova connexió amb el grup de cases Solivent motivada pel traçat de la variant d’Amer de la
C-63.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
La configuració viària seguirà les traces fixades en el plànol d’ordenació i es garantirà la continuïtat dels canals
de regadiu, be sigui mantenint el traçat, be sigui desplaçant-los parcial o totalment.
Les condicions d’edificació venen fixades en el plànol d’ordenació i es corresponen amb les subzones R4.a; R4.b
i R6.b. La part d’illa situada entre el vial de vora, carrer notari Sánchez i límits dels PAU 8 i 10, qualificada com a
R4 quedarà ordenada a través del PMU amb subzones de clau R4.a i R4.b, de forma que en cap cas la
2
superfície de terreny que resti classificada com a R4.b superi els 1.600 m .
El PMU determinarà la situació dels habitatges destinats a HPP.
Part de la zona verda mantindrà la configuració de passeig que, en altres àmbits d’actuació, segueix adossat al
vial de vora, llevat que estigui en vigor el Pla Especial de protecció del marge dret del riu Brugent en el seu pas
pel nucli urbà d’Amer i especifiqui una ordenació diferent.
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Terrenys destinats a vialitat.
- Terrenys destinats a Zones verdes i espais lliures.
- Terrenys corresponents al 10% de l’aprofitament urbanístic.
Termini d’execució: Primer quadrienni.
Habitatge de protecció:
La reserva de sòl serà com a mínim, del 20 % per a habitatges en règim general i/o per a habitatges en règim
especial i la resta en règim concertat.
El termini per a l’inici de les obres d’aquests habitatges protegits no serà superior a 2 anys, a comptar des de que
la parcel·la tingui la condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament
de la llicència d’obres.
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4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU.
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PLA DE MILLORA URBANA:

RIU BRUGENT SUD

PMUt-5

Carrer Puigdalí

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbà no consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

13.354
13.354
0
0

49,9
49,9
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

13.384
5.218
0
0
4.591
3.575
0

TOTALS:

26.738

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.2b

26.738 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

50,1
19,5
0,0
0,0
17,2
13,4
0,0

5.218
0
0
4.591
3.575
0

19,5

5.218
0
0
0
3.575
0

19,5

100,0

13.384

17,2
13,4
50,1

8.793

0,0
13,4
32,9

Detall:
0,50 m2/m2
0,00 m2

32 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

30 %

Hab. HPP:

0,50 m2/m2
0,00 m2/m2

13.369 m2 st
0 m2 st

85 hab.
45 hab.
40 hab.

13.369 m2 st
9.358 m2 st
4.011 m2 st

1. Objectius:
Reordenar l’àmbit d’actuació desviant el vial de vora a cotes sensiblement més altes, adaptar la vialitat a la nova
estructuració general proposada pel POUM i fixar la situació dels terrenys destinats a equipaments i zones
verdes, ja previstos a l’anterior planejament.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
La configuració viària seguirà les traces fixades en el plànol d’ordenació i es garantirà la continuïtat dels canals
de regadiu, be sigui mantenint el traçat, be sigui desplaçant-los parcial o totalment.
Les condicions d’edificació venen fixades en el plànol d’ordenació i es corresponen amb les subzones R3.a; R4.a
i R6.b.
El PMU determinarà la situació dels habitatges destinats a HPP.
Part de la zona verda mantindrà la configuració de passeig que, en altres àmbits d’actuació, segueix adossat al
vial de vora, llevat que estigui en vigor el Pla Especial de protecció del marge dret del riu Brugent en el seu pas
pel nucli urbà d’Amer i especifiqui una ordenació diferent.
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Terrenys destinats a vialitat.
- Terrenys destinats a Zones verdes i espais lliures.
- Terrenys destinats a equipaments
- Terrenys corresponents al 10% de l’aprofitament urbanístic.
Termini d’execució: Quart quadrienni.
Habitatge de protecció:
La reserva de sòl serà com a mínim, del 20 % per a habitatges en règim general i/o per a habitatges en règim
especial i la resta en règim concertat.
El termini per a l’inici de les obres d’aquests habitatges protegits no serà superior a 2 anys, a comptar des de que
la parcel·la tingui la condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament
de la llicència d’obres.
4. Règim transitori d’edificació i usos
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RPLU.
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PLA DE MILLORA URBANA:

TRES ROCS NORD

PMUt-6

Carrer Puigdalí – Final Rambla Catalunya

Plànol:

Classificació del sòl: Sòl urbà no consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

5.822
5.822
0
0

47,0
47,0
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Serveis Tècnics (ST):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

6.578
3.801
0
0
1.063
1.714
0

TOTALS:

12.400

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.2c

12.400 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

53,0
30,7
0,0
0,0
8,6
13,8
0,0

3.801
0
0
1.063
1.714
0

30,7

3.801
0
0
0
1.714
0

30,7

100,0

6.578

8,6
13,8
53,0

5.515

0,0
13,8
44,5

Detall:
0,80 m2/m2
0,00 m2

55 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

30 %

Hab. HPP:

0,80 m2/m2
0,00 m2/m2

9.920 m2 st
0 m2 st

68 hab.
39 hab.
29 hab.

9.920 m2 st
6.944 m2 st
2.976 m2 st

1. Objectius:
Estructurar la trama viaria de l’àmbit replantejant els traçats en relació a les previsions de l’anterior planejament.
Establir unes tipologies edificatòries més concordants amb l’entorn, amb un millor equilibri entre els espais de
cessió i els espais d’aprofitament urbanístic.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
La configuració viària seguirà les traces fixades en el plànol d’ordenació.
Les condicions d’edificació venen fixades en el plànol d’ordenació i es corresponen amb les subzones R3.a i
R6.b.
El PMU determinarà la situació dels habitatges destinats a HPP.
Part de la zona verda mantindrà la configuració de passeig que, en altres àmbits d’actuació, segueix adossat al
vial de vora, llevat que estigui en vigor el Pla Especial de protecció del marge dret del riu Brugent en el seu pas
pel nucli urbà d’Amer i especifiqui una ordenació diferent.
Termini d’execució: Quart quadrienni.
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Terrenys destinats a vialitat.
- Terrenys destinats a Zones verdes i espais lliures.
- Terrenys corresponents al 10% de l’aprofitament urbanístic.
Habitatge de protecció:
La reserva de sòl serà com a mínim, del 20 % per a habitatges en règim general i/o per a habitatges en règim
especial i la resta en règim concertat.
El termini per a l’inici de les obres d’aquests habitatges protegits no serà superior a 2 anys, a comptar des de que
la parcel·la tingui la condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament
de la llicència d’obres.
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU.
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PLA DE MILLORA URBANA:

TRES ROCS CENTRE

PMUt-7

Carrers Alcalde Doménech i Pont de Fusta

Plànol:

Classificació del sòl: Sòl urbà no consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

9.539
9.539
0
0

53,9
53,9
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Serveis Tècnics (ST):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

8.169
4.834
0
0
0
3.335
0

TOTALS:

17.708

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.2c

17.708 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

46,1
27,3
0,0
0,0
0,0
18,8
0,0

4.834
0
0
0
3.335
0

27,3

4.834
0
0
0
3.335
0

27,3

100,0

8.169

18,8
46,1

8.169

18,8
46,1

Detall:
0,45 m2/m2
0,00 m2

27 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

30 %

Hab. HPP:

0,45 m2/m2
0,00 m2/m2

7.969 m2 st
0 m2 st

47 hab.
31 hab.
16 hab.

7.969 m2 st
5.578 m2 st
2.391 m2 st

1. Objectius:
Estructurar la trama viaria de l’àmbit replantejant els traçats en relació a les previsions de l’anterior planejament.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
La configuració viària seguirà les traces fixades en el plànol d’ordenació i es garantirà la continuïtat dels canals
de regadiu, be sigui mantenint el traçat, be sigui desplaçant-los parcial o totalment.
Les condicions d’edificació venen fixades en el plànol d’ordenació i es corresponen amb les subzones R6.b.
El PMU determinarà la situació dels habitatges destinats a HPP.
3. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Terrenys destinats a vialitat.
- Terrenys destinats a Zones verdes i espais lliures.
- Terrenys corresponents al 10% de l’aprofitament urbanístic.
Termini d’execució: Tercer quadrienni.
Habitatge de protecció:
La reserva de sòl serà com a mínim, del 20 % per a habitatges en règim general i/o per a habitatges en règim
especial i la resta en règim concertat.
El termini per a l’inici de les obres d’aquests habitatges protegits no serà superior a 2 anys, a comptar des de que
la parcel·la tingui la condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament
de la llicència d’obres.
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU.
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PLA DE MILLORA URBANA:

HORTS DEL MONESTIR

PMUt-8

Passeig del Firal - Carrer Mossén Jacint Verdaguer
Classificació del sòl: Sòl urbà no consolidat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

4.986
4.251
0
735

55,3
47,2
0,0
8,2

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Serveis Tècnics (ST):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

4.029
2.629
0
0
0
1.400
0

TOTALS:

9.015

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

1/1000

Sup.:

9.015 m2sòl

Sòl de cessió

o2.2b

Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

44,7
29,2
0,0
0,0
0,0
15,5
0,0

4.834
0
0
0
3.335
0

53,6

4.834
0
0
0
3.335
0

53,6

100,0

8.169

37,0
90,6

8.169

37,0
90,6

Detall:
0,90 m2/m2
0,00 m2

75 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Plànol:

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

30 %

Hab. HPP:

0,90 m2/m2
0,00 m2/m2

8.114 m2 st
0 m2 st

67 hab.
40 hab.
27 hab.

8.114 m2 st
5.679 m2 st
2.434 m2 st

1. Objectius.
Reordenar un buit urbà conegut amb el nom d’horts del monestir amb els següents objectius:
- Resituar els espais destinats a habitatges de l’anterior planejament urbanístic, de forma que les tipologies,
materials i colors dels edificis i dels espais urbans s’integrin amb l’entorn del conjunt històric.
- Preservar un espai lliure adoptant una proposta sorgida durant la jornada de participació ciutadana.
- Dotar d’un espai d’aparcament públic i privat que permeti eliminar les actual zones d’aparcament de la Plaça
de la Vila i dels seus voltants.
- FAcilitar la comunicació d’aquests espais d’aparcament amb el carrer Narcís Junquera i la Plaça de Sant
Miquel.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
En aquest àmbit es mantindran els espais destinats a vialitat i zona verda delimitats en el plànol d’ordenació.
2
El sostre es limita a 6.130 m destinat a ús d’habitatge sense sobrepassar el previst a les anteriors normes.
El PMU podrà proposar alineacions diferents a les dibuixades en el plànol d’ordenació essent obligatòries les que
afronten amb el Passeig del Firal i el carrer Mossèn Jacint Verdaguer.
El PMU determinarà les característiques dels garatges vinculats a les finques que afronten amb el carrer Narcís
Junquera i Rambla del Monestir. En concordança amb les anteriors normes aquests espais no superaran el 10%
2
de la superfície lliure de la parcel·la amb un mínim autoritzable de 20 m .
3. Condicions de gestió i execució.
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Cessions:
- Terrenys destinats a vialitat.
- Terrenys destinats a Zones verdes i espais lliures.
2
De la superfície destinada a vialitat 687 m es destinaran a aparcament complementant els espais que es puguin
destinar també al llarg del vial de distribució interior. Les característiques de dit espai es fiaran d’acord amb
l’Ajuntament d’Amer.
Termini d’execució: Tercer quadrienni.
4. Règim transitori d’edificació i usos.
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU.
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ANNEX 1-C.

PLANS PARCIALS URBANÍSTICS
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STOR. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT:

POL. INDUSTRIAL EL RIERAL

PPa-1

Paratge del Rieral. C-63

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbanitzable delimitat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

51.220
0
51.220
0

67,0
0,0
67,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

25.228
10.244
3.517
0
3.822
7.645
0

TOTALS:

76.448

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.1a

76.448 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

33,0
13,4
4,6
0,0
5,0
10,0
0,0

10.244
3.517
0
3.822
7.645
0

13,4
4,6

10.244
0
0
0
7.645
0

13,4
0,0

100,0

25.228

5,0
10,0
33,0

17.889

0,0
10,0
23,4

Detall:
0,60 m2/m2
0,00 m2

0 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,00 m2/m2
0,60 m2/m2
0 hab.
0 hab.
0 hab.

0 m2 st
45.869 m2 st
0 m2 st
0 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Ordenació de l’antic subsector 2 del PP3 per a nou sòl industrial. Amb la seva execució, un cop acabades les
obres d’urbanització dels subsectors 1 i 4 tota la zona industrial del Rieral quedarà urbanitzada.
Aquest POUM preveu que per aquest sector s’habiliti una connexió amb la proposta de variant a la C-63
plantejada per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Es mantenen els principals paràmetres fixats per les anteriors Normes Subsidiàries introduint les modificacions
necessàries per adequar-se a la legislació urbanística vigent i a les noves necessitats plantejades.
Zona destinada a mitjana indústria, amb tipologia d’edifici aïllat, amb l’espai lliure destinat a jardí i aparcament.
Paràmetres:
- Parcel·la mínima:
- Ocupació màxima:
- Separació a partions:
- Edificabilitat neta:
- Volum màxim net:
- Alçada màxima:
- Soterranis:
- Usos:

- Aparcament:

2

1.500 m
70 %
8 mts a vial i 4 mts a la resta
2
2
1’0 m /m
3
2
6 m /m
10’0 mts. Justificadament i per necessitats específiques es podrà arribar fins els 15’0 mts o
fins a 18 mts sempre que el volum amb dita alçada no representi una ocupació en planta
superior al 20% de la superfície de la parcel·la.
Es permeten condicionats a la mateixa ocupació permesa per a l’edificació.
Habitatge: només per al personal de vigilància o porteria a raó d’un habitatge per indústria
2
de més de 8.000 m construïts. La separació a partions es podrà reduir en 2’0 mts.
Magatzems: Sense limitació.
Serveis públics o privats: Excepte els de naturalesa sanitària, assistencial o educativa.
2
1 plaça/100 m const.

3. Condicions ambientals:
El planejament i els projectes d’urbanització hauran d’observar els aspectes assenyalats en el Capítol 2 del Títol
on
2 d’aquestes normes. El disseny de la urbanització tindrà especial cura en la distribució dels hidrants, en la
utilització d’enllumenat que minvi la contaminació lumínica i que la instal·lació pugui assolir la classificació
energètica “A”. S’utilitzaran sistemes eficients en el reg dels espais lliures i en el arbrat dels vials, que permetin
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l’estalvi en el consum d’aigua. Es dissenyaran espais adequats per a facilitar la ubicació de contenidors per a la
recollida de residus.
Termini d’execució: Tercer quadrienni.
4. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Les connexions amb la xarxa viaria consolidada hauran de quedar satisfactòriament realitzades encara que
comporti afectar terrenys fora del sector.
Es compensaran els costos d’execució de la rotonda executada en la intersecció de la C-63 amb els vials dels
Subsectors 1, 3 i 4 de l’antic PP3, que puja a la quantitat de 153.022’28 € segons consta en l’escriptura de
reparcel·lació del subsector 3.
També caldrà participar de la part proporcional dels costos d’execució de la rotonda prevista en la intersecció de
la C-63 amb els vials d’aquest sector i del subsector 4 de l’antic PP3, en el cas que les obres ja estiguin
executades.
Cessions:
- Zones verdes i espais lliures: Un mínim del 10% del sòl del sector.
- Equipaments: Un mínim del 5 % de la superfície del sector.
- Serveis tècnics: Si s’escau.
- El 15% de l’aprofitament urbanístic.
El percentatge del 13’4 % de sòl de cessió per a xarxa viària és orientatiu i podrà ser inferior, ateses les
característiques del sector i les activitats actualment existents.
5. Règim transitori d’edificació i usos:
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU, amb els següents condicionants:
a) En relació als usos:
- Les activitats legalment implantades, o bé que puguin justificar la seva existència amb anterioritat a la
data d’aprovació definitiva de les anteriors Normes Subsidiàries de planejament i no específicament
prohibides en aquest tipus de sòl, podran mantenir la seva activitat i obtenir autorització per a realitzar
obres de reforma i/o de millora amb la finalitat d’adequar-se a la legislació sectorial que li sigui d’aplicació
o per necessitats de l’activitat. Podran ampliar la seva superfície construïda fins a un 20 % del sostre
consolidat en el moment de ser aprovades aquestes normes, sempre que la superfície ocupada en
conjunt no representi més del 50% del sòl de la finca inclòs dins el sector.
- Les activitats legalment implantades però amb un ús diferent als permesos en aquest tipus de sòl podran
ampliar fins a un 10 % de la seva superfície construïda en el moment de ser aprovades aquestes normes,
sempre que la superfície ocupada en conjunt no representi més del 50% del sòl de la finca inclòs dins el
sector..
- Les activitats legalment implantades però amb un ús específicament prohibit en aquest tipus de sòl
podran ampliar just el que sigui necessari per adaptar-se a noves legislacions sectorials que els hi siguin
d’aplicació.
- Als edificis amb activitats que no puguin justificar la seva implantació de forma legalitzada i amb usos
diferents als permesos en aquest tipus de sòl se’ls aplicarà el règim de fora d’ordenació.
b) En relació al volum a edificar:
- Es mantindran les separacions a partions i les alçades màximes establertes en el punt 2 d’aquesta fitxa.
c) En relació al paisatge i mediambient:
- El projecte d’obres incorporarà les recomanacions que figurin a l’Estudi d’impacte i integració paisatgística
que caldrà redactar i presentar juntament amb la sol·licitud de llicència d’obres. Dit estudi no serà
necessari quan es tracti d’una ampliació que no superi el 15 % del sostre construït i no es sobrepassi
l’alçada màxima de 10 mts.
- El projecte d’obres definirà materials de façana i coberta i colors que afavoreixin la integració amb
l’entorn, així com el tractament dels espais no edificats.
- El projecte d’obres justificarà com es cobriran les necessitats de subministrament d’aigua i d’energia; les
mesures adoptades per afavorir l’estalvi d’aigua; el tractament de les aigües residuals i pluvials i la
protecció dels cursos d’aigua i aqüífers.
d) En relació a la prevenció i extinció d’incendis:
- El projecte d’obres justificarà les mesures adoptades i les instal·lacions a realitzar en el conjunt edificat
per a prevenir i extingir els incendis.
- Es delimitarà la franja de 25 mts en cas d’afrontar amb terrenys forestals i s’especificarà com es
gestionarà el seu manteniment i conservació.
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STOR. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT:

SECTOR RESIDENCIAL LES ESCOLES

PPr-2

Costat del carrer Josep Mª Folch i Torres

Plànol:

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable delimitat

Superfícies

Sòl de cessió

m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

25.700
25.700
0
0

53,88
53,88
0,00
0,00

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):
Sistema hidrogràfic (SH):

22.003
7.209
0
0
4.256
9.002
0
1.536
47.703,00

ZONES

SISTEMES

TOTALS:
PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

o2.1b

47.703 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

46,12
15,11
0,00
0,00
8,92
18,87
0,00
3,22

30.862,13
9.022,40
0,00
0,00
6.561,69
12.064,74
1.676,80
1.536,50

66,84
19,54
0,00
0,00
14,21
26,13
3,63
3,33

29.325,63
9.022,40
0,00
0,00
6.561,69
12.064,74
1.676,80
0,00

63,5
19,54
0,00
0,00
14,21
26,13
3,63
0,00

100,00

30.862,13

66,84

29.325,63

63,50

Detall:
0,40 m2/m2
1.536,50 m2

42 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

30 %

Hab. HPP:

0,40 m2/m2
0,00 m2/m2

18.467 m2 st
0 m2 st

193 hab.
127 hab.
66 hab.

18.467 m2 st
12.927 m2 st
5.540 m2 st

1. Objectius:
Ordenació de l’antic subsector 1 del PP1 per a nou sòl residencial.
Amb data 22 de gener de 2015 la CTU va aprovar definitivament l’Avanç de Pla Parcial PP1 (Public.: DOGC nº
6831, de 16 de març de 2015).
Es mantenen els objectius plantejats a dit Avanç.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Es seguirà la proposta de l’Avanç de planejament que situa habitatges arrenglerats a l’illa conformada pels nous
dos carrers assenyalats amb traces discontínues i habitatges en edificis plurifamiliars, situats entre la via verda,
la zona d’equipaments i el nou vial.
La zona d’equipaments mantindrà la seva posició i la seva superfície de sòl com a mínim.
La vialitat mantindrà també la seva posició. La secció de l’actual vial Josep Mª Folch i Torres que transcórrer
paral·lel als terrenys reservats per a equipaments tindrà una secció d’11 metres. La resta de vials la secció
transversal no serà inferior a 10 mts.
La zona verda a situar dins l’illa destinada a habitatges arrenglerats tindrà una superfície mínima de 2.555 m2 i la
seva situació podrà variar respecte de la plantejada a l’Avanç de planejament.
3. Condicions de gestió i execució:
Pel seu desenvolupament es redactarà un Pla Parcial i un cop aprovat definitivament es podran aprovar els
corresponents projectes d’obres d’urbanització i de reparcel·lació.
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica. No es perllongarà l’inici de l’actuació més
enllà del segon sexenni.
Termini d’execució: Quart quadrienni.
Cessions:
2
2
- Zones verdes i espais lliures: Sòl de superfície no inferior a 20 m de sòl per cada 100 m de sostre
edificable, amb un mínim del 10% del sòl del sector.
- Equipaments: A resultes de l’Avanç de planejament de PP1 de les anteriors NN. SS. la superf´cie mínima
serà 4.256 m2.
- Serveis tècnics: Si s’escau.
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-

Vialitat: El percentatge del 19’54 % de sòl de cessió per a xarxa viària és orientatiu.
El 10% de l’aprofitament urbanístic.

Habitatge de protecció:
La reserva de sòl serà com a mínim, del 20 % per a habitatges en règim general i per a habitatges en règim
especial i la resta en règim concertat.
El termini per a l’inici de les obres d’aquests habitatges protegits no serà superior a 2 anys, a comptar des de que
la parcel·la tingui la condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament
de la llicència d’obres.
4. Règim transitori d’edificació i usos
Es podran mantenir els usos actuals propis de l’activitat agrícola.
El règim d’ús provisional del sòl contemplat al Capítol V del Títol Segon del TRLUC no serà d’aplicació en l’àmbit
delimitat per equipaments.

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
288

289

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Normativa

STOR. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT:

POLÍGON INDUSTRIAL LES PRADES EST.

Paratge de Les Prades. C-63

PPa-3
Plànol:

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable delimitat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

20.882
20.882
0
0

44,9
44,9
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

25.626
10.418
0
0
2.325
12.883
0

TOTALS:

46.508

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

o2.2a

46.508 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

55,1
22,4
0,0
0,0
5,0
27,7
0,0

17.394
10.418
0
0
2.325
4.651
0

37,4
22,4
0,0
0,0
5,0
10,0
0,0

15.069
10.418
0
0
0
4.651
0

32,4
22,4
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0

100,0

17.394

37,4

15.069

32,4

Detall:
0,60 m2/m2
0,00 m2

0 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

1/1000

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

0 %

Hab. HPP:

0,00 m2/m2
0,60 m2/m2
0 hab.
0 hab.
0 hab.

0 m2 st
27.905 m2 st
0 m2 st
0 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Ordenació d’una part de l’antic PP2 definit a les anteriors NN. SS. de Planejament.
Amb l’execució d’aquest sector quedarà gairebé completada tota la zona industrial de Les Prades, molt
consolidada actualment.
Es pretén millorar la connectivitat viaria amb la resta de la trama urbana i separar mitjançant espais lliures el sòl
destinat a activitats industrials i comercials del sòl destinat a residencial previst en àmbits contigus.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Es revisen els anteriors paràmetres i s’adeqüen a la nova configuració. Es manté l’edificabilitat bruta del sector i
s’augmenten els percentatges de sòl de cessió.
Es mantindrà la disposició viària fixada en els plànols d’ordenació.
El Pla parcial fixarà els paràmetres referents al percentatge d’ocupació i alçada que en cap cas superarà els
valors de 80% i 10 mts, respectivament (15 mts. en edificis industrials). S’admetran equips tècnics a les cobertes
adoptant mesures per minimitzar la seva percepció: es regularà la seva alçada màxima, separació a perímetre
de façanes, materials i colors.
3. Condicions ambientals:
El planejament i els projectes d’urbanització hauran d’observar els aspectes assenyalats en el Capítol 2 del Títol
on
2 d’aquestes normes. El disseny de la urbanització tindrà especial cura en la distribució dels hidrants, en la
utilització d’enllumenat que minvi la contaminació lumínica i que la instal·lació pugui assolir la classificació
energètica “A”. S’utilitzaran sistemes eficients en el reg dels espais lliures i en el arbrat dels vials, que permetin
l’estalvi en el consum d’aigua. Es dissenyaran espais adequats per a facilitar la ubicació de contenidors per a la
recollida de residus.
4. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Les connexions amb la xarxa viaria consolidada hauran de quedar satisfactòriament realitzades encara que
comporti afectar terrenys fora del sector.
Es compensaran els costos d’execució de la rotonda executada en la intersecció de la C-63 amb els vials del
Subsector 2, de l’antic PP1, que puja a la quantitat de 60.547’01 € segons consta en l’escriptura de reparcel·lació
del referit subsector 2.
Cessions:
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- Zones verdes i espais lliures: Un mínim del 10% del sòl del sector.
- Equipaments: Un mínim del 5 % de la superfície del sector.
- Serveis tècnics: Si s’escau.
- El 15% de l’aprofitament urbanístic.
Termini d’execució: Tercer quadrienni.
5. Règim transitori d’edificació i usos:
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU, amb els següents condicionants:
a) En relació als usos:
- Es podran mantenir els usos actuals propis de l’activitat agrícola.
- Les activitats legalment implantades, o bé que puguin justificar la seva existència amb anterioritat a la
data d’aprovació definitiva de les anteriors Normes Subsidiàries de planejament i no específicament
prohibides en aquest tipus de sòl, podran mantenir la seva activitat i obtenir autorització per a realitzar
obres de reforma i/o de millora amb la finalitat d’adequar-se a la legislació sectorial que li sigui d’aplicació
o per necessitats de l’activitat.. Podran ampliar la seva superfície construïda fins a un 20% del sostre
consolidat en el moment de ser aprovades aquestes normes, sempre que la superfície ocupada en
conjunt no representi més del 50% del sòl de la finca inclòs dins el sector.
- Les activitats legalment implantades però amb un ús diferent als permesos en aquest tipus de sòl podran
ampliar fins a un 10 % de la seva superfície construïda en el moment de ser aprovades aquestes normes,
sempre que la superfície ocupada en conjunt no representi més del 50% del sòl de la finca inclòs dins el
sector.
- Les activitats legalment implantades però amb un ús específicament prohibit en aquest tipus de sòl
podran ampliar just el que sigui necessari per adaptar-se a noves legislacions sectorials que els hi siguin
d’aplicació.
- Als edificis amb activitats que no puguin justificar la seva implantació de forma legalitzada i amb usos
diferents als permesos en aquest tipus de sòl se’ls aplicarà el règim de fora d’ordenació.
b) En relació al volum a edificar:
- Es mantindran les següents separacions mínimes a límits: 8 mts a qualsevol tipus de vial i 4 mts a la resta
de límits de propietat.
- No es sobrepassaran les alçades fixades en el punt d’aquesta fitxa.
c) En relació al paisatge i mediambient:
- El projecte d’obres incorporarà les recomanacions que figurin a l’Estudi d’impacte i integració paisatgística
que caldrà redactar i presentar juntament amb la sol·licitud de llicència d’obres. Dit estudi no serà
necessari quan es tracti d’una ampliació que no superi el 15 % del sostre construït i no es sobrepassi
l’alçada màxima de 10 mts.
- El projecte d’obres definirà materials de façana i coberta i colors que afavoreixin la integració amb
l’entorn, així com el tractament dels espais no edificats.
- El projecte d’obres justificarà com es cobriran les necessitats de subministrament d’aigua i d’energia; les
mesures adoptades per afavorir l’estalvi d’aigua; el tractament de les aigües residuals i pluvials i la
protecció dels cursos d’aigua i aqüífers.
d) En relació a la prevenció i extinció d’incendis::
- El projecte d’obres justificarà les mesures adoptades i les instal·lacions a realitzar en el conjunt edificat
per a prevenir i extingir els incendis.
- Es delimitarà la franja de 25 mts en cas d’afrontar amb terrenys forestals i s’especificarà com es
gestionarà el seu manteniment i conservació.
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STOR. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT:

STOR. RESIDENCIAL PONT DE SANTA BRÍGIDA

Carrer Riu Brugent.

Plànol:
Classificació del sòl: Sòl urbanitzable delimitat

Superfícies
m2

%

Residencial:
Activitat econòmica:
Mixtos i altres:

15.860
15.860
0
0

55,0
55,0
0,0
0,0

Xarxa viària (SX):
Altres sistemes de comunicació (S_):
Habitatge dotacional (SD):
Equipaments (SE):
Espais lliures (SV):
Altres espais oberts (S_):

12.977
6.056
0
0
1.442
5.479
0

TOTALS:

28.837

ZONES

SISTEMES

PARÀMETRES D'APROFITAMENT URBANÍSTIC:
Edificabilitat bruta màxima:
Sòl no computable (Art. 35.4 RLUC)
Densitat habitatges
Sostre residencial

Sòl de cessió

1/1000

o2.2b

28.836 m2sòl
Sòl a urbanitzar

m2

%

m2

%

45,0
21,0
0,0
0,0
5,0
19,0
0,0

13.204
6.162
0
0
1.467
5.575
0

45,8
21,4
0,0
0,0
5,1
19,3
0,0

11.737
6.162
0
0
0
5.575
0

40,7
21,4
0,0
0,0
0,0
19,3
0,0

100,0

13.204

45,8

11.737

40,7

Detall:
0,40 m2/m2
0,00 m2

35 ha/Ha

Reserva per habitatges de promoció pública:

Sup.:

PPr-4

Ús residencial:
Ús no residencial:
Total habitatges:
Hab. Lliure:

30 %

Hab. HPP:

0,40 m2/m2
0,00 m2/m2

11.534 m2 st
0 m2 st

100 hab.
59 hab.
41 hab.

11.534 m2 st
8.074 m2 st
3.460 m2 st

1. Objectius:
Ordenació d’una part de l’antic PP2 i de la UA-6 definits a les anteriors NN. SS. de Planejament.
Reordenar aquesta zona de la població tan a nivell d’usos com de circulació viària.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
La zona d’equipaments es situarà preferentment a la part més septentrional del sector, al costat de la zona
d’equipaments prevista en el SUD 3.
Les tipologies edificatòries seran R4.b i R6.b. L’edificació destinada a plurihabitatge es situarà al llarg del vial de
bora del Brugent.
Es mantindrà la disposició viària fixada en els plànols d’ordenació.
3. Condicions ambientals:
El planejament i els projectes d’urbanització hauran d’observar els aspectes assenyalats en el Capítol 2 del Títol
on
2 d’aquestes normes. El disseny de la urbanització tindrà especial cura en la distribució dels hidrants, en la
utilització d’enllumenat que minvi la contaminació lumínica i que la instal·lació pugui assolir la classificació
energètica “A”. S’utilitzaran sistemes eficients en el reg dels espais lliures i en el arbrat dels vials, que permetin
l’estalvi en el consum d’aigua. Es dissenyaran espais adequats per a facilitar la ubicació de contenidors per a la
recollida de residus.
La seva delimitació haurà de justificar la disponibilitat de recursos hídrics i energètics suficients.
4. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Les connexions amb la xarxa viaria consolidada hauran de quedar satisfactòriament realitzades encara que
comporti afectar terrenys fora del sector.
Cessions:
- Zones verdes i espais lliures: Sòl de superfície no inferior a 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre
edificable, amb un mínim del 10% del sòl del sector.
2
2
- Equipaments: Sòl de superfície el valor inferior resultant de: a) 20 m de sòl per cada 100 m de sostre o
b) 20 m2 de sòl per cada habitatge; amb un mínim en tots els casos, del 5 % de la superfície del sector.
- Serveis tècnics: Si s’escau.
- Vialitat: El percentatge del 21’00 % de sòl de cessió per a xarxa viària té la condició de valor mínim.
- El 15% de l’aprofitament urbanístic.
Termini d’execució: Quart quadrienni.
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Habitatge de protecció:
La reserva de sòl serà com a mínim, del 15 % per a habitatges en règim general i del 5% per a habitatges en
règim especial i la resta en règim concertat.
El termini per a l’inici de les obres d’aquests habitatges protegits no serà superior a 2 anys, a comptar des de que
la parcel·la tingui la condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament
de la llicència d’obres.
5. Règim transitori d’edificació i usos:
Es podran mantenir els usos actuals propis de l’activitat agrícola.
El règim d’ús provisional del sòl contemplat al Capítol V del Títol Segon del TRLUC no serà d’aplicació en l’àmbit
delimitat per equipaments.
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STOR. SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT:

STOR. RESIDENCIAL EL PEDREGUET

Paratge d’en Rostes

PPDr-1
Plànol:

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable no delimitat

Sup.:

1/000

02.2c

12.299 m2 sòl

1. Objectius:
El barri del Pedreguet és el més característic d’Amer i s’organitza al llarg del carrer Girona i al voltant de la Plaça
de Pietat.
És una zona de la població de carrers estrets a on la circulació de vehicles és molt complicada, en general, i en
particular pels vehicles de neteja, d’emergències sanitàries i d’incendis.
La via principal és el carrer Girona, carrer aquest que es troba dins l’àmbit declarat BCIN i que és utilitzat de
forma general, i molt més del que seria desitjable, per una bona part de la població que resideix al voltant de la
plaça de Sant Miquel i encara més amunt. També es via de sortida de molts vehicles de transport de
mercaderies.
Per tant, un dels objectius principals és generar una via alternativa o complementaria al carrer Girona que
connecti la Plaça de Pietat amb la C-63, a l’alçada de l’encreuament amb el carrer Tres Rocs.
Tal i com es va demanar a la Jornada de participació ciutadana s’ha tingut cura de preservar el més possible el
Bosc d’en Rostes.
Amb aquesta actuació es completarà un buit urbà que havia quedat entre les darreres cases del carrer Girona i
les cases del Grup Bellindret.
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
El Pla Parcial de Delimitació haurà d’observar:
a) Aspectes de integració amb l’entorn.
El sector limita amb l’àmbit declarat BCIN. Caldrà fer una proposta adequada de la tipologia edificatòria, de
composició de façanes, de materials i colors.
Caldrà oferir un bona façana a la via verda i evitar la imatge poc endreçada que es dona en altres trams de
la via.
Caldrà tractar convenientment la relació del sector amb el Mas Can Sagal.
Per assolir tots aquest objectius el Pla Parcial podrà precisar amb major detall els seus límits.
b) Aspectes sobre la mobilitat
El Pla Parcial de Delimitació proposarà un vial principal que sortint de la Plaça de Pietat connecti amb la C63. S’estudiarà bé las seva secció en funció dels sentits de circulació que calgui implantar. Dit vial tindrà
dos de travessers que connectaran amb el carrer Girona de forma que permeti eliminar la connexió per a
vehicles de dit carrer amb la carretera. El projecte d’obres d’urbanització a redactar dissenyarà la rotonda
de connexió amb la C-63.
Es mantindran els camins que connecten actualment amb la via verda.
c) Aspectes ambientals
Es tindrà cura amb l’afectació al bosc conegut com Pla d’en Rostes.
Caldrà fer un tractament adequat dels cursos d’aigua i de l’escorrentia de la zona.
d) Paràmetres urbanístics.
L’ús principal serà el d’habitatge entre mitgeres en edificis d’un o varis habitatges. Les construccions
s’adaptaran a les determinacions de la qualificació R3 i/o R4 podent adoptar, si fos necessari, una nova
sub-clau. En cap cas la tipologia dels edificis tindrà més de tres plantes (PB+2PP)
2
2
L’edificabilitat bruta del sector és fixa en 1’00 m /m , amb un densitat bruta de 60 hab/Ha.
3. Condicions ambientals:
El planejament i els projectes d’urbanització hauran d’observar els aspectes assenyalats en el Capítol 2 del Títol
2on d’aquestes normes. El disseny de la urbanització tindrà especial cura en la distribució dels hidrants, en la
utilització d’enllumenat que minvi la contaminació lumínica i que la instal·lació pugui assolir la classificació
energètica “A”. S’utilitzaran sistemes eficients en el reg dels espais lliures i en el arbrat dels vials, que permetin
l’estalvi en el consum d’aigua. Es dissenyaran espais adequats per a facilitar la ubicació de contenidors per a la
recollida de residus.
La seva delimitació haurà de justificar la disponibilitat de recursos hídrics i energètics suficients.
4. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Les connexions amb la xarxa viaria consolidada hauran de quedar satisfactòriament realitzades encara que
comporti afectar terrenys fora del sector.
Cessions:
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Zones verdes i espais lliures: Sòl de superfície no inferior a 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre
edificable, amb un mínim del 10% del sòl del sector.
- Equipaments: Sòl de superfície el valor inferior resultant de: a) 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre o
2
b) 20 m de sòl per cada habitatge; amb un mínim en tots els casos, del 5 % de la superfície del sector.
- Serveis tècnics: Si s’escau.
- Vialitat: La seva superfície no serà inferior al 25 % de la superfície del sector..
- El 15% de l’aprofitament urbanístic.
Termini d’execució: Quart quadrienni.
-

Habitatge de protecció:
La reserva de sòl serà com a mínim, del 15 % per a habitatges en règim general i del 5% per a habitatges en
règim especial i la resta en règim concertat o qualsevol altre dels anteriors.
El termini per a l’inici de les obres d’aquests habitatges protegits no serà superior a 2 anys, a comptar des de que
la parcel·la tingui la condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament
de la llicència d’obres.
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STOR. SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT:

SECTOR D’USOS MIXTOS LES MAIOLES

Inici del camí a Sant Climent.

PPDa-2
Plànol:

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable no delimitat

Sup.:

1/2000

o2.2d

31.868 m2 sòl

1. Objectius:
En aquesta zona existeix una activitat industrial legalment implantada situada en sòl no urbanitzable.
Molt a prop també hi han altres activitats en forma de tallers situades també en aquest tipus de sòl i sòl urbà amb
ús principal habitatge.
Disposar en aquesta zona de sòl qualificat facilitaria el desenvolupament futur de dites activitats.
Atesa la seva proximitat amb sòl urbà residencial i atenent a les observacions de l’Informe Territorial Urbanístic
es proposa un desenvolupament mixt (D3).
2. Condicions d’ordenació, edificació i ús:
El Pla Parcial de Delimitació haurà d’observar:
a) Aspectes de integració amb l’entorn.
Es farà un tractament acurat del límit situat a prop del riu Brugent per minvar l’impacte paisatgístic des dels
marges del riu.
Per assolir tots aquest objectius el Pla Parcial podrà precisar amb major detall els seus límits.
b) Aspectes sobre la mobilitat
El camí de Sant Climent és una via rellevant dins el municipi doncs és la via principal de comunicació de
molts masos amb el nucli urbà. Abans d’arribar a Sant Climent hi ha una bifurcació que porta fins a Sant
Julià del Llor. Caldrà resoldre la seva continuïtat i la connexió amb la C-63.
c) Aspectes ambientals
La seva delimitació haurà de justificar la disponibilitat de recursos hídrics i energètics suficients.
d) Paràmetres urbanístics.
Els usos principals seran l’industrial i el comercial, valorant la necessitat del residencial de baixa densitat.
S’estudiarà la tipologia de nau entre mitgeres i la aïllada
L’edificabilitat bruta del sector és fixa en 0’60 m2/m2.
L’alçada màxima no sobrepassarà els 9’00 mts. S’admetran equips tècnics a les cobertes adoptant
mesures per minimitzar la seva percepció: es regularà la seva alçada màxima, separació a perímetre de
façanes, materials i colors.
3. Condicions ambientals:
El planejament i els projectes d’urbanització hauran d’observar els aspectes assenyalats en el Capítol 2 del Títol
on
2 d’aquestes normes. El disseny de la urbanització tindrà especial cura en la distribució dels hidrants, en la
utilització d’enllumenat que minvi la contaminació lumínica i que la instal·lació pugui assolir la classificació
energètica “A”. S’utilitzaran sistemes eficients en el reg dels espais lliures i en el arbrat dels vials, que permetin
l’estalvi en el consum d’aigua. Es dissenyaran espais adequats per a facilitar la ubicació de contenidors per a la
recollida de residus.
La seva delimitació haurà de justificar la disponibilitat de recursos hídrics i energètics suficients.
4. Condicions de gestió i execució:
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Les connexions amb la xarxa viaria consolidada hauran de quedar satisfactòriament realitzades encara que
comporti afectar terrenys fora del sector.
Cessions:
- Zones verdes i espais lliures: Un mínim del 10% del sòl del sector.
- Equipaments: Un mínim del 5 % de la superfície del sector.
- Serveis tècnics: Si s’escau.
- El 15% de l’aprofitament urbanístic.
Els terrenys de cessió es situaran preferentment el més a prop del sòl urbà.
Termini d’execució: Primer quadrienni.
5. Règim transitori d’edificació i usos:
Es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional d’acord amb el que determina l’article 53 del TRLUC
seguint el procediment fixat a l’article 54 del mateix text normatiu i a la Secció 8 del Capítol 1 del Títol 1 del
RPLU.
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