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1. OBJECTE 
 
Aquest document té la consideració de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Sant Feliu de Guíxols, amb l’objectiu de subsanar errors en alguns articles de la Normativa, aclarir-
ne d’altres, unificar expressions i criteris i actualitzar referències normatives. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 16 de març de 2011, va aprovar 
definitivament la modificació del POUM- fase 1 amb quatre prescripcions, supeditant-ne la publicació en 
el DOCG i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés dites prescripcions, 
document que es redacta a continuació. 

 
2. PLANEJAMENT VIGENT I MARC LEGAL DE LA MODIFICACI Ó 
 
Sant Feliu de Guíxols disposa de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona el 20 d’abril de 2006 i publicat al DOGC el 18-07-2006. 

La modifcació puntual del POUM es redactarà d’acord amb la legislació aplicable: 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, TRLU 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, RLU. 

 
3. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ 
 
La modificació puntual del POUM que afecta alguns articles de la Normativa està promuguda per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols d’acord amb el que disposa l’art. 96 del TRLU i l’art. 117 del 
RLU. 
La tramitació de les modificacions puntuals dels plans urbanístics es subjecte al mateix procediment 
que la seva formació, regulada a l’art. 85 del TRLU, amb les determinacions de l’art. 117.3 de RLU. 
 
4. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 
 
La modificació afecta la qualificació de part d’una illa, trenta-dos articles de la Normativa urbanística, 
introdueix una disposició addicional segona i redacta pràcticament de nou les disposicions transitòries 
primera i segona. 
 
La illa delimitada pels carrers Herran Cortés, Ronda de l’arquitecte Guitart i Jaume Gras està 
qualificada d’eixample decimonònic, una part com a clau 5b i la resta clau 5c. La proposta és canviar la 
qualificació 5c per la de cases en illa, clau 6c, mantenint el paràmetre de 25m de fondària màxima 
edificable en planta baixa per a usos diferents de l’habitatge. El POUM va qualificar la zona d’eixample 
decimonònic en defensa de les característiques morfològiques i formals d’un teixit de gra petit, d’illes 
amb patis lineals, amb la intenció de conservar el projecte de l’arquitecte Guitart. Però la part d’illa que 
proposem canviar no respon a aquesta tipologia i es pot assimilar a la qualificació de cases en illa, de 
fet està situada en el límit entre aquestes qualificacions. 
 
Els articles 25 i 32 es modifiquen amb l’objectiu d’aclarir que la instal.lació de qualsevol tipus de bastida 
requereix llicència municipal i que la sol.licitud de llicència s’haurà d’acompanyar d’un projecte subscrit 
per un tècnic competent, sempre que la bastida superi l’alçada de planta i un pis. A l’article 25, 
s’introdueix la possibilitat de sol.licitar llicència de primera ocupació d’una part de l’edifici. 
 
L’article 49 es modifica amb la incorporació d’un nou apartat per a aclarir l’aplicació dels paràmetres 
urbanístics en el cas de resultats de nombre fraccionari. 
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Els articles 50, 197 i 199 es modifiquen per millorar la coherència amb el Decret 1/2010. 
 
L’article 79 s’amplia per introduir la possibilitat d’instal.lar pèrgoles en els patis d’illa. 
 
Els articles 68, 73, 80, 81, 84, 87, 91, 94 i 225 es modifiquen per a unificar expressions terminològiques 
i aclarir conceptes que portaven confusions en la seva aplicació. 
 
Els articles 62, 65, 67, 71, 72 i 75 es modifiquen per adaptar-los al Decret 55/2009, sobre les 
condicions d’habitabilitat dels habitatges. 
 
Els articles 69, 70 i 83 es modifiquen per unificar criteris en l’amidament de les baranes. 
 
L’article 111 es modifica per a facilitar l’obtenció de la llicència d’obra d’habitatgesla quan les places 
d’aparcament no es situen en el mateix edifici.  
 
Els articles 165, 166, 172, 187, 198 i 224 són objecte de correccions que responen a errors materials, 
ja que el redactat actual provoca contradiccions amb altres determinacions de la Normativa. 
 
 
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I NOVA REDACCIÓ DELS ART ICLES MODIFICATS 
 
Pel que fa al canvi de qualificació de part de l’illa delimitada pels carrers Herran Cortés, Ronda de 
l’arquitecte Guitart i Jaume Gras, consultar plànols annexes. 
 
Per facilitar la comprensió del document es transcriu el cos normatiu de l’article utilitzant el color vermell 
per a les modificacions introduïdes. 
 
A l’article 25, s’introdueix l’aparat, l’1.2. canviant la numeració de l’apartat 1 que passa a 1.1, del qual 
es modifica la lletra d): 
Article 25. Actes subjectes a llicència municipal  
1.1. Tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o 

d’enderrocament d’obres que es realitzin en el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols estaran 
subjectes a l’obligatòria obtenció de llicència urbanística amb caràcter previ a la seva iniciació.  

Resten, per tant, subjectes a l’obtenció de prèvia llicència urbanística totes les actuacions indicades en 
l’article 187.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
així com: 

a) la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats; 

b) la realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública; així com les obres d’implantació i/o 
modificacions de serveis a la via pública i espais públics 

c) la instal·lació de grues torre i elevadors per a la construcció;  

d) la instal·lació de bastides; 

e) la reparació, rehabilitació i pintat del revestiment de façanes d’edificis catalogats; 

f) la realització de tallafocs; 

g) la instal·lació de rètols, cartells i plafons de publicitat a les façanes o a la via pública. 

h) qualsevol altra actuació assenyalada per aquest POUM, per les figures de planejament que el 
desenvolupin o complementin i per les ordenances reguladores corresponents i, en general, 
qualsevol acte que afecti a les característiques naturals dels terrenys o a la imatge del territori. 
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1.2. Només es podrà atorgar llicència de primera utilització d’una part de l’edifici i prèvia tramitació de la 

modificació de la llicència d’obres, sempre que es justifiqui el funcionament independent de cadascuna 
de les parts. 

A l’article 32, s’introdueix la lletra n) a l’apartat 1:  
Article 32. Classificació de les llicències 
Les llicències es classifiquen en: 

1. Les que requereixen l’aportació d’un projecte subscrit per tècnic competent. Són aquelles obres 
d’edificació, d’ampliació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte 
exterior o afectin la seguretat de les construccions existents i, en tot cas, les següents: 

a) Les que afectin als fonaments o als elements estructurals. 

b) Les que modifiquin el volum o les superfícies construïbles, les instal·lacions o els serveis 
comuns. 

c) Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents. 

d) Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos. 

e) Les que afectin béns immobles catalogats. 

f) La construccions auxiliars, garatges, magatzems, coberts i piscines. 

g) La distribució interior del edificis. 

h) La instal·lació de grues torre. 

i) Les obres d’enderrocament total o parcial dels edificis. 

j) Els moviments de terres. 

k) La realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública, així com les obres d’implantació 
i/o modificacions de serveis a la via pública i a l’espai públic. 

l) Les parcel·lacions de finques quan hagin de ser objecte de llicència. 

m) Aquelles actuacions per a les que la normativa vigent exigeixi projecte tècnic. 

n) La instal.lació de bastides. 
 
2. Les que no requereixen projecte tècnic, per la seva escassa dificultat, que són les no previstes en 

l’apartat anterior. No obstant això, podrà ser exigida la direcció de tècnic competent o la presentació de 
memòria, plànols o croquis quan les característiques de l’obra ho fessin necessari. 

 

A l’article 49, s’introdueix l’apartat 4: 

Article 49. Paràmetres reguladors  

1. L’ordenació dels diferents àmbits urbans i de les condicions d’aplicació del present POUM es defineixen 
per a cada zona segons tres tipus de paràmetres reguladors: 

a. Paràmetres que regulen les condicions de la parcel·la (inclouen les determinacions que s’han de 
complir en la formació dels nous processos de parcel·lació o reparcel·lació per a poder-se incorporar al 
procés urbà). 
b. Paràmetres que regulen l’edificació (inclouen aquells paràmetres que regulen les condicions de la 
construcció i de l’edificació). 
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c. Paràmetres reguladors d’usos i d’activitats (inclouen aquelles condicions que regulen els diferents 
usos i activitats, atenent a la seva funció urbanística o a la seva funció específica de l’activitat a 
desenvolupar). 
 
2. Els paràmetres definits en aquest títol regularan de forma genèrica les condicions generals de les 
diferents zones excepte quan aquestes els determinin amb major concreció. 

3. Aquests paràmetres comuns d’ordenació i ús s’entenen únicament aptes per aquells sòls urbans o 
urbanitzables. En el sòl no urbanitzable i d’acord amb la seva pròpia naturalesa aquest POUM estableix 
en el corresponent articulat els paràmetres i les condicions específiques que han de regular les 
edificacions permeses en aquesta classe de sòl. 

4. Sempre que en aplicació dels paràmetres urbanístics en resulti un nombre fraccionari i calgui que 
aquest sigui un nombre enter, s’arrodonirà per excés a partir del decimal 0,50, aquest inclòs, o per 
defecte quan se situï per sota d’aquest decimal, és a dir, s’arrodoniran les fraccions al nombre enter 
més proper, excepte en el càlcul del nombre d’habitatges. En aquest cas, s’agafarà el nombre sencer, 
despreciant els decimals. 

 

A l’article 50, es modifica l’apartat 2: 

Article 50. Parcel·la i parcel·lació 
1. Parcel.la és la porció de sòl, edifcable o no, que constitueix una unitat registral independent 

2. S’entén per parcel.lació urbanística el que disposa l’article 191 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

A l’article 62, es modifica l’apartat 3: 

Article 62. Coeficient d’edificabilitat neta i edif icabilitat màxima de parcel·la 
1. S’entén per coeficient d’edificabilitat neta el coeficient que fixa la superfície màxima de sostre 
edificable en relació a la superfície de la parcel·la. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable 
per metres quadrats de sòl (m2 st / m2 s). 

2. S’entén per edificabilitat màxima de parcel·la el sostre màxim que pot assolir i que és resultat de 
multiplicar la seva superfície pel coeficient d’edificabilitat neta. S’expressa en m². 

3. En aquelles parcel·les en les quals l’edificabilitat màxima s’obté a partir d’un coeficient d’edificabilitat, 
no es computaran les superfícies construïdes sota rasant, però sí els cossos sortints tancats i 
semitancats, d’acord amb el que s’estableix a l’article 80 d’aquestes Normes, i la part de la planta 
sotacoberta amb una alçada lliure superior a 1,90 m, excepte si es destina a serveis tècnics. 

A l’article 65, es modifica l’apartat 3: 
Article 65. Planta baixa 
1. És el pis baix de l’edifici, el qual se situa a nivell de sòl o dins dels límits que amb referència a la 
rasant assenyalen les respectives zonificacions d’aquest POUM. 

2. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la modalitat de 
semisoterrani i entresòl, excepte en aquelles zones on s’indiqui el contrari. 

3. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari, les alçàries lliures mínimes 
permeses a la planta baixa, entenent per alçària lliure l’açària entre el paviment i el sostre acabats, 
seran les següents: 

- 3,00 m en usos comercials i  magatzem. 

- 2,50 m en el cas d’habitatges. 
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- 2,20 m en el cas d’aparcaments i serveis tècnics. 

4. Quan així es disposi en la normativa d’una zona es permetrà la construcció d’un entresolat en la 
planta baixa. Aquest entresolat se separarà com a mínim 3 metres de la façana de l’edifici per on hi 
hagi l’accés principal i la seva alçada lliure mínima a sobre i a sota serà de 2,20 metres. 

 
A l’article 67, es modifica l’apartat 2: 
Article 67. Planta pis 
1. S’entén per planta pis totes aquelles que estiguin edificades per sobre de la planta que tingui la 
consideració de planta baixa, excepte aquella que tingui la consideració de planta sotacoberta. 

2. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari, l’alçària lliure mínima de les plantes 
pis serà de 2,50 m, entenent per alçària lliure l’açària entre el paviment i el sostre acabats, excepte en 
aquelles que es puguin destinar a ús d’aparcament en què s’admetrà una alçada lliure mínima de 2,20 
m. 

 
A l’article 68, es modifica l’apartat 2: 
Article 68. Planta sotacoberta o planta golfes 
1. S’entén per planta sotacoberta aquella que, en edificis acabats amb coberta inclinada, se situa per 
sobre de l’últim pis computat a efectes de determinar el nombre de plantes edificades i per sota de la 
coberta. 

2. L’espai de la planta sotacoberta solament es podrà destinar a: 

 - trasters o espais comunitaris al servei del conjunt de l’edifici 

 - ampliació de l’habitatge situat en el nivell immediatament inferior, sense poder constituir en 
cap cas una unitat registral independent; la seva superfície o destí no podrà ser mai condició 
indispensable per obtenir els nivells mínims d’habitabilitat de l’habitatge que amplien ni 
computarà en el càlcul de la densitat  

3. Quan calgui disposar d’obertures d’il·luminació i ventilació de la planta sotacoberta, aquestes es 
podran tancar amb finestres integrades al pla de la coberta inclinada. La superfície d’ocupació 
d’aquestes obertures no sobrepassarà el 10% de la superfície de la coberta real. 

 
A l’article 69, es modifiquen els apartat 1, 2, i 3: 
Article 69. Coberta 
1. En els edificis acabats amb coberta inclinada la coberta arrencarà a la façana a una alçada no 
superior als 3,20 m des del pla superior de l’element resistent de l’última planta pis i sempre per sota de 
l’alçada reguladora. En el cas que existeixi planta sotacoberta, la coberta arrencarà a la façana a una 
alçada no superior als 0,30 m des del des del pla superior de l’element resistent de la planta 
sotacoberta. El pendent de la teulada no podrà ser superior al 30%. Els careners de la coberta, així 
com altres elements construïts no sobrepassaran en més de 3,50 m l’alçària de l’arrencada de la 
coberta en el pla de façana. No s’admetran llucanes per damunt del pla de la coberta. 

2. En els edificis acabats amb terrat, si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari, es 
considerarà com a pla d'arrencada de la coberta el pla superior dels elements resistents de la darrera 
planta pis. Per sobre d'aquest pla es podrà situar els elements de cobertura necessaris i les baranes de 
protecció amb una alçada màxima total de 1,10 m des del paviment acabat. 

3. Per aquells edificis amb dos acabats i en aquelles zones on la coberta mixta sigui admesa, l'alçada 
màxima es mesurarà respecte del paviment del terrat real o possible i caldrà que compleixin allò regulat 
als punts anteriors. 
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4. La recollida de les aigües pluvials de la coberta es farà de manera que no aboquin sobre l’espai 
públic. 

 
A l’article 70, es modifiquen els apartats 1, 2 i 5: 
Article 70. Elements admesos sobre l’última planta 
1. Si la normativa específica de cada zona no indica el contrari, per sobre de l’última planta només es 
permetrà: 

- la coberta terminal de l’edifici, segons les condicions de l’article 69 

- les cambres d’aire i elements de cobertura, en casos que hi hagi terrat o coberta plana  

- les baranes de façana anterior i posterior amb una alçada màxima de 1,10 m des del paviment 
acabat 

- els elements de separació entre terrats 

- dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats 30% aplicats des de les arestes d'intersecció dels 
plans de façana amb l'alçada reguladora, es podran instal·lar cossos edificats que continguin els 
elements tècnics de l'ascensor, la climatització de l'edifici, les claraboies dels celoberts, la caixa 
d'escales, les antenes i els dipòsits d'aigua 

- els coronaments decoratius de les façanes, que no podran ocupar una longitud superior a 2/3 
de la façana i es separaran 1 m de les mitgeres 

2. Quan no sigui possible la construcció de la caixa d’escala i la de l’ascensor dins el gàlib indicat 
anteriorment, aquests podran superar-lo sempre que tinguin una alçada màxima de 3 m des del pla 
superior dels elements resistents, que la seva ocupació conjunta no superi el 10% de la superfície total 
del terrat i, en cas d’edificació alineada a vial, es situïn 3 m separats de les façanes. En tot cas, aquests 
cossos edificats tindran les dimensions justes per protegir els aparells i artefactes necessaris i 
permetre’n el seu manteniment. 

3. Per sobre dels plans definits per la teulada, podran sobresortir elements de ventilació i xemeneies, 
antenes i claraboies dels celoberts. Aquestes últimes hauran de ser paral·leles als plans de teulada i no 
se’n separaran més de 50 cm en cap punt. 

4. La instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques s’haurà d’integrar en la composició volumètrica de 
l’edifici. 

5. Es podran instal·lar pèrgoles sempre que siguin de fusta o ferro i no es cobreixin amb cap sostre ni 
element impermeabilitzant, admetent-se únicament cobriments vegetals o lones. Les pèrgoles no 
podran ocupar més del 60% de la superfície del terrat, no podran sobresortir dels seus límits i s’hauran 
de separar 1,50 m de la línia de façana i dels límits amb els veïns. 

6. Es podran utilitzar para-sols de lona sempre que estiguin assegurats contra el vent i amb les 
mateixes limitacions d’ocupació que les pèrgoles. 

 
A l’article 71, es modifica l’apartat 1, es suprimeix el 2 i es canvia la numeració del 3 i del 4, que passen 
a 2 i 3 respectivament: 
Article 71. Ventilació i il·luminació 
1. Els habitatges i els edificis d’habitatge hauran de complir les condicions de ventilació i d’il.luminació 
establertes al Decret 55/2009, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges, i al CTE DB HS-3 
“Qualitat de l’aire interior”. 

2. La ventilació i il.luminació dels locals de treball i estances destinats a usos comercial i d’oficines 
podrà realitzar-se mitjançant elements o mitjans tècnics de provada eficàcia que s’assegurin les 
condicions adequades d’higiene. 
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3. El que es disposa en aquest article sobre ventilació i il·luminació així com l’establert en l’article 
següent sobre celoberts i patis de ventilació és aplicable, també, a les obres d’ampliació per l’addició de 
plantes noves. 

 
A l’article 72, es modifiquen els apartat 1 i 3: 
Article 72. Celobert o pati de ventilació 
1. El celobert o pati de ventilació és un espai no edificat situat dins el volum d’edificació destinat a 
obtenir ventilació i il.luminació. La seva dimensió serà la que permeti inscriure en el seu interior un 
cercle de diàmetre més gran o igual a 1/3 de l’alçada del tancament més baix dels que el delimiten, 
amb un mínim de 3 m.  

 

Alçada del pati  
(nombre de plantes pis) 

Superfície mínima 
(m2) 

1 9 
2 9 
3 9 
4 11 
5 12 

 

2. Serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dues o més finques contigües. Serà 
indispensable, als efectes d’aquestes Normes, que l’esmentada mancomunitat de pati s’estableixi per 
escriptura pública i s’inscrigui al Registre de la Propietat.  

3. El celobert o pati de ventilació haurà de complir: 

 - Les llums mínimes entre els murs del pati no podran reduir-se amb sortints o altres elements o 
serveis, com són els safareigs. 

 - L’alçada, a efectes de determinació de la seva superfície, s’amidarà en nombre de plantes 
des de la més baixa que el necessiti fins a la més elevada. 

 - El paviment estarà, com a màxim, un metre per damunt del nivell de sòl de la dependència a 
ventilar o il.luminar. 

- Podrà cobrir-se per una claraboia, sempre que es garanteixi una sortida d’aire en el seu 
coronament amb una superfície no inferior a la de la seva superfície en planta. 
- Si estan relacionats amb l’ús de l’habitatge, no podran utilitzar-se per a la ventilació directa 
d’aparcaments col.lectius ni de locals amb activitats industrials o sorolloses. 

4. Els celoberts que presentin un costat obert sobre una parcel·la veïna amb menys alçada reguladora, 
o sense edificabilitat, haurà d’estar tancat per parets amb acabats de façana o elements de tancament 
en lames horitzontals. 

 
A l’article 73, es modifica l’apartat 3: 
Article 73. Composició de l’edificació 
1. Les edificacions s’integraran en el seu entorn i compliran les normes estètiques aplicables al 
paisatge urbà atenent a la posició, proporció i dimensions dels forats de les façanes així com als 
materials i colors emprats. 

2. Es podrà superar l’alçada reguladora màxima determinada en la regulació específica de cada zona 
quan així resulti necessari per fer compatible el nombre de plantes admeses per la qualificació 
urbanística corresponent i la conservació d’elements catalogats, com ara la façana existent. 
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3. Les parets mitgeres no podran quedar d’obra vista. S’hauran de tractar com una façana. S’admet 
l’arrebossat i pintat amb els colors admesos a cada zona o la instal.lació de plaques, sempre que la 
superfície resultant sigui plana, sense juntes visibles i dels colors admesos a cada zona. 

 
A l’article 75, es modifica l’apartat 3: 
Article 75. Alçada reguladora d’un edifici referida  al carrer 
1. L’alçada reguladora d’un element o de tot l’edifici, a les zones o sectors que així s’indiqui, és aquella 
que assenyala l’alçada en què s’ha de situar aquest element o l’alçada en què s’ha de coronar un 
edifici. 

2. L’alçada reguladora màxima és la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa l'alçada 
límit des del punt de referència de l’alçada reguladora fins al pla horitzontal d'on arranca la teulada o el 
pla superior de l'últim element resistent, en el cas de coberta plana. 

3. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari, l’alçada reguladora es correspon 
amb el nombre màxim de plantes assenyalat per la normativa i segons la relació següent: 

 

Nombre màxim  
de Plantes 

Alçada Reguladora 
Màxima 

B+1 6,70 mts. 
B+2 9,90 mts. 
B+3 13,10 mts. 
B+4 16,30 mts. 
B+5 19,50 mts. 
B+6 22,70 mts. 

 
 
4. Els edificis catalogats en els que sigui possible augmentar el nombre de plantes edificades, l’alçada 
de l’edificació podrà ser superior a l’establerta en l’apartat anterior. La seva alçada podrà ser el resultat 
de sumar les alçades de les plantes que es conserven i de les plantes que s’addicionen, computant per 
a cada última d’aquestes darreres 3 m d’alçada amb el forjat inclòs. No obstant en cap cas l’alçada total 
de l’edificació podrà sobrepassar en 1,5 m l’alçada reguladora màxima establerta en l’apartat anterior. 

5. A les parcel·les confrontants amb edificis catalogats no enderrocables, l’alçada reguladora podrà ser 
la de l’edifici catalogat que confronti, però sense que, en cap cas, aquest augment d’alçada comporti un 
augment de les plantes edificables. 

 
A l’article 79, s’introdueix l’apartat 8: 
Article 79. Pati d’illa 
1. És l’espai delimitat entre les diferents fondàries edificables i, en el seu cas, entre aquestes i els fronts 
que no tenen la condició de front principal de l’edificació. 

2. En els diferents patis d’illa i espais lliures d’edificació que es puguin establir, es procurarà el correcte 
manteniment i millora de la vegetació existent 

3. L’alçària de l'edificació a pati d'illa només podrà entendre’s referida a la rasant d'un carrer i fins a una 
profunditat igual a la meitat de la distància entre les dues alineacions interiors d'illa oposades. 

4. En els casos en què existeixi un desnivell entre façanes oposades d’illa, s’haurà de reduir la 
profunditat límit de manera que l'edificació a l'espai interior no ultrapassi un pla ideal traçat a quaranta-
cinc graus mesurat des de l'alçada màxima corresponent a planta baixa en el límit edificable de la 
parcel·la oposada. Tampoc no podrà ultrapassar el pla traçat de la mateixa manera des del límit de la 
profunditat edificable de les parcel·les corresponents a les altres façanes de l’illa. 
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5. En els casos en què la parcel·la sobrepassi la profunditat de l’apartat 3 d’aquest article, sense arribar 
a cap més carrer, la resta de la parcel·la no es podrà edificar a més alçada que la que correspon a un 
solar amb davanters a l’alineació oposada i que tingui per longitud de façana el segment interceptat en 
aquests davanters per dues perpendiculars traçades des dels dos punts extrems posteriors del solar 
real. 

6. En qualsevol cas, l’alçada màxima de l’edificació en planta baixa en els patis d’illa serà de 4 metres, 
amidats tal i com s’indica a l’article 76 d’aquestes Normes. La coberta serà forçosament plana. 

7. S’admetrà l’ocupació en plantes soterranis dels patis interiors per tal de facilitar la dotació 
d’aparcament en el subsòl. 

8. S’admetrà la instal.lació de pèrgoles sempre que siguin de fusta o ferro i no es cobreixin amb cap 
sostre ni element impermeabilitzant, admetent-se únicament cobriments vegetals o lones. Les pèrgoles 
no podran ocupar més del 60% de la superfície lliure d’edificació i s’hauran de separar 1,50 m dels 
límits amb els veïns.  

 
A l’article 80, es modifiquen les letres d) i f) de l’apartat 5: 
Article 80. Cossos sortints 
1. Són aquells que sobresurten de l’alineació de façana i i/o de la línia d’alineació posterior. Podran ser 
tancats, semitancats o oberts. 

2. Són cossos sortints tancats, que anomenem normalment miradors, tribunes o galeries, aquells que 
tinguin tots els seus costats amb tancaments rígids, indesmuntables o ancorats. La superfície en planta 
dels cossos sortints tancats computarà com a sostre edificable i com a ocupació. 

3. Són cossos sortints semitancats, que anomenem terrasses semitancades, aquells que tinguin tancat 
algun dels seus contorns laterals amb tancaments rígids, indesmuntables o ancorats. La seva 
superfície es computarà com els tancats (edificabilitat i ocupació), excepte la part que estigui oberta per 
tots els costats i a partir d’un pla paral·lel a la línia de façana, que es computarà com els cossos sortints 
oberts (ocupació). 

4. Són cossos sortints oberts, que anomenem terrasses i balcons, la resta de plataformes volades des 
del pla de façana i que no tenen cap dels contorns volats tancats amb tancaments rígids, 
indesmuntables o ancorats. La seva superfície no computarà a efectes de sostre edificable, però sí a 
efectes d’ocupació. 

5. Els cossos sortints, si en la regulació específica de cada zona no s’indica el contrari, es regularan 
d’acord amb les condicions següents: 

a. Es prohibeixen els cossos sortints a la planta baixa 
b. No es permeten els cossos sortints tancats en carrers de menys de 14 m 
c. L’alçària lliure mínima entre els cossos sortints i la vorera és de 3,00 m 
d. La volada es limitarà al 10% de l’amplada del vial amb un màxim d’1,50 m 
e. El límit lateral de la volada dels cossos sortints ve definit per un pla normal a la façana situat 
a 0,75 m de la partió mitgera 
f. La longitud màxima conjunta per planta dels cossos sortints tancats, semitancats i oberts 
podrà ocupar, com a màxim, els 2/3 de la longitud de façana 

 
 
A l’article 81, es modifica la lletra b) de l’apartat 2: 
Article 81. Elements sortints 
1. Són aquells elements constructius no habitables ni ocupables, de caràcter fix, que sobresurten de 
l’alineació de façana i/o posterior com poden ser sòcols, ràfecs, gàrgoles, marquesines, para-sols i 
similars. 
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2. La volada dels elements sortints, si en la regulació específica de cada zona no s’indica el contrari, es 
regularà d’acord amb els següents paràmetres: 

a. en planta baixa i plantes pis, no podran sobresortir més de 15 cm 
b. en planta coberta, el ràfec no podrà sobresortir més de 45 cm; s’admetran elements sortints 
que cobreixin els cossos sortints de la planta immediatament inferior amb la mateixa longitud i 
volada que els cossos que cobreixin 

3. Els elements sortints no computen a efectes d’edificabilitat ni d’ocupació de la parcel·la. 

4. Els anuncis, rètols, elements de senyalització i propaganda així com els elements sortints no 
permanents com tendals, veles o persianes, no tenen la consideració d’elements sortints. 

 

A l’article 83, es modifica la lletra c) de l’apartat 2: 

Article 83. Tanques 
Mentre la normativa específica de cada zona no indiqui el contrari, les tanques, en edificació alineada a 
vial, s’ajustaran als paràmetres següents: 

1. Tanques de separació amb espais públics. 

a. Les tanques amb front a espais públics hauran d’ajustar-se, en tota la seva longitud, a les 
alineacions del carrer o vial i a la seva rasant.  
b. Serà obligatòria la creació de tanques entre els espais públics i espais lliures d’edificació de 
la parcel·la de caràcter privat. Excepcionalment s’admetrà la supressió de la tanca quan les 
condicions d’enjardinament i urbanització dels espais lliures de l’edificació s’integrin en l’espai 
urbà al qual complementen. 
c. Les tanques tindran una alçada màxima de 2,10 m, amidats des de la rasant de l’espai 
públic, admetent-se la tanca massissa o mixta mitjançant la incorporació d’elements calats o 
vegetals. 

2. Tanques de separació entre propietats privades. 

a. A nivell de terreny, les tanques compliran les mateixes condicions definides per a les tanques 
de separació amb els espais públics. 
b. A nivell de planta pis i que es correspon amb les tanques de terrasses d’un mateix edifici o 
entre propietats diferents al nivell de la planta pis, s’admetrà una alçada màxima de 1,80 m, 
dels quals 1 m podrà ser massís i la resta mitjançant elements calats, vegetals o similars. 
c. A nivell de planta coberta i per sobre de l’alçada reguladora, no s’admetrà cap barana amb 
una alçada superior a 1,10 m des del paviment acabat. Únicament entre terrats de diferents 
propietats s’admetrà la col·locació d’elements vegetals (jardineres o similars) que dificultin 
l’accés indiscriminat. 

 
 
A l’article 84, es modifiquen els apartats 2 i 3 i es suprimeix l’apartat 4: 
Article 84. Piscines en edificació alineada a vial 
1. Les piscines descobertes no computen a efectes d’ocupació, sempre que compleixin amb els 
paràmetres d’adaptació topogràfica que li siguin d’aplicació. 

2. Les piscines descobertes, si la normativa específica de cada zona no indica el contrari, s’hauran de 
separar un mínim d’1,50 m de totes les partions amidats des de la part interior del vas. 

3. Les piscines es podran incloure en el projecte d’edificació objecte de llicènica d’obres, però caldrà 
presentar un pressupost independent del d’edificació. 
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A l’article 87, es modifiquen els apartats 2 i 4: 

Article 87. Planta soterrani d’un edifici referida a la parcel·la  

1. Té la consideració de planta soterrani aquella que, situada per sota de la planta baixa, tingui el sostre 
a menys d’un metre per sobre del nivell exterior del terreny definitiu. 

2. En planta soterrani, només podrà sobresortir més d’1 m per sobre del nivell exterior del terreny 
definitiu la part de la façana destinada a accés del garatge en una longitud de 5 m quan la façana sigui 
inferior a 10 m i en una longitud equivalent al 50% de la façana, amb un límit de 8 m, quan la façana 
sigui superior a 10 m. En aquests casos, no s’acceptarà qualsevol altra obertura en el garatge que la 
seva porta d’accés que pot incorporar una porta d’accés peatonal. 

3. En les plantes amb consideració de soterrani no s’hi permet l’ús d’habitatge ni la ubicació 
d’habitacions d’ús residencial o sanitari. No obstant, qualsevol ús que impliqui l’exercici d’una activitat, 
a excepció de l’aparcament,  haurà de vincular-se, obligatòriament, a la planta baixa del mateix edifici. 

4. Les plantes soterrani podran ocupar la totalitat de la parcel·la, excepte en la franja de terreny situada 
a menys d’1 m dels solars veïns, i s’haurà d’enjardinar la superfície d’ocupació de la planta soterrani 
que superi en més d’un 10% l’ocupació màxima admesa per a l’edificació a la parcel·la. 

 
A l’article 91, es modifica l’apartat 3: 
Article 91. Separacions mínimes 
1. És la distància mínima a què poden situar-se les edificacions, dins d’una parcel·la, respecte als seus 
límits de façana, laterals i fons o respecte a les altres construccions possibles de la parcel·la. 

2. Els cossos i elements sortints que sobrepassin els 45 cm de vol queden subjectes al compliment 
d’aquestes separacions mínimes. 

3. Les rampes que serveixin per accedir al soterrani no queden subjectes al compliment d’aquestes 
separacions mínimes. 

4. S’admetrà únicament la construcció de garatges i magatzems en la franja de separació a vial i 
sempre en substitució de terres 

5. Les separacions mínimes aplicables s’estableixen en la normativa pròpia de cada zona. 

 
A l’article 94, es modifiquen els apartats 2 i 3: 
Article 94. Piscines en edificació aïllada 
1. Les piscines descobertes no computen a efectes d’ocupació, sempre que compleixin amb els 
paràmetres d’adaptació topogràfica que li siguin d’aplicació. 

2. Les piscines descobertes, si la normativa específica de cada zona no indica el contrari, s’hauran de 
separar un mínim d’1,50 m dels límits de parcel.la amidats des de la part interior del vas, excepte quan 
no donin compliment als paràmetres d’adaptació topogràfica en què hauran de respectar les mateixes 
separacions establertes per les edificacions principals. 

3. Les piscines es podran incloure en el projecte d’edificació objecte de llicènica d’obres, però caldrà 
presentar un pressupost independent del d’edificació. 

 

A l’article 111, es modifica l’apartat 1: 

Article 111. Regulació de l’ús d’aparcament 

1. En totes les edificacions de nova planta, en les reformes amb augment del nombre d’habitatges i en 
les ampliacions que suposin un increment de sostre o volum sobre el construït del 50% o superior, 
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s’haurà de preveure en el projecte, com a requisit indispensable per a l’obtenció de la llicència, la 
reserva d’espai per a les places d’aparcament fixades per a cada ús en aquest mateix article, ja sigui a 
l’interior del mateix solar o en parcel·les situades a un radi menor a 500 m del propi edifici. En aquest 
darrer cas, serà requisit per a l’obtenció de la llicència d’obres la presentació de l’escriptura de compra-
venda de la plaça d’aparcament i per a l’obtenció de la llicència de primera ocupació, una còpia de la 
inscripció al Registre de la Propietat de la vinculació registral com a indivisibles de la plaça 
d’aparcament i l’habitatge. 
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A l’article 165, es modifica l’apartat 4: 
Article 165. Subzona clau 6c de cases en illa 
 
1. Es correspon majoritàriament a aquelles finques de l’àmbit que per raons diverses presenten una 

alçada menor. 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats següents. 
No obstant aquestes condicions d’ordenació poden ser modificades per les disposicions de 
planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, en els plànols d’ordenació, la clau de 
zonificació s’acompanya de la indicació segons ordenació (s/o).  

3. Les condicions de parcel·lació són les següents: 

Parcel·la mínima L’existent abans de 1985. 
250 m2 per a noves parcel.lacions. 

 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 

Pl. Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12m per a altres usos o la 
indicada en els plànols 
d’Ordenació, per a usos 
residencials. 

Profunditat edificable 

Pl. Pis 12m o la indicada en els 
plànols d’Ordenació, per a 
tots els usos.  

Paràmetres referits 
a l'illa 

Alçada reguladora màxima 7,00 mts. 
Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a carrer i 
a pati d’illa: balcons 

Segons l’art. 80.  
Els cossos sortints a pati d’illa hauran de 
complir també amb les determinacions de 
l’art. 78. 
Segons l’art. 80. amb la limitació d’una 
amplada màxima de 80 cm 
No s’admeten els cossos sortints tancats 
a pati d’illa. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

La longitud màxima per planta resultant de 
la suma de cossos sortints oberts i tancats 
no serà superior, en cap cas, als 2/3 de la 
longitud de façana. 
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Material i color de la façana Lliure. 

 
 
5. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge 
Residencial comunitari 
Hoteler 
Serveis personals excepte usos recreatius 
Comercial 
Oficines 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, sanatoris i 
similars 
Docent, cultural i religiós 
Indústria artesana 
Taller. 
Magatzems 

Dotació mínima d'aparcament: Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article aquelles 
finques situades en carrers de vianants. 
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A l’article 166, es modifiquen els apartats 4 i 5: 
Article 166. Subzona clau 6d de cases en illa 
 
1. Aquesta zona es correspon amb l’àmbit del Pla Especial Godó i Trias que recollia l’anterior 
planejament i que actualment es troba desenvolupat en la seva pràctica totalitat. 
 
2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats 
següents. No obstant les consideracions de planejament que no vinguin expressades en aquests 
apartats es regiran per el Pla Especial aprovat segons plànols d’ordenació.  

3. Les condicions de parcel·lació són les següents: 
Parcel·la mínima 
 

l'existent abans de 1985 
250 m2 per a noves parcel·lacions 

 
4. Les condicions de l'edificació són les següents: 

Tipus d'ordenació  Volumetria específica 
Densitat  un habitatge cada 100 m2 construïts 
Paràmetres Ocupació La indicada en els plànols d’ordenació del Pla 

Especial Godó i Trias. 
referits a l'illa Fondària edificable 12 m en planta baixa residencial i en planta 

pis, o aquella que vingui expressament 
senyalada als plànols d’ordenació del Pla 
Especial Godó i Trias. 

Paràmetres referits 
al carrer 

Planta Baixa d’acord amb l’art 74 

 Alçada reguladora 
màxima 

D’acord amb l’article 88 

Nombre màxim de 
plantes 

La indicada en els plànols d’ordenació del Pla 
Especial Godó i Trias. 

Alçada lliure mínima:  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts  en usos residencials i aparcament 

3.00 mts altres usos 
· planta pis 2,50 mts. 

Entresolat de planta 
baixa 

no s'admet 

Paràmetres 
referits a 
l'edificació 

Cossos sortints a 
carrer : balcons 

Segons l’article 80 amb les limitacions 
següents: 
- longitud màxima 40% de la longitud de 
façana multiplicat pel nombre de plantes pis 
- longitud màxima per planta- 60% de la 
longitud de façana. 
Els cossos sortints a pati d’illa hauran de 
complir també amb les determinacions de 
l’article 78. 
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 Cossos sortints : 
tribunes 

Segons l’article 80 amb les limitacions 
següents:  
- longitud màxima 40% de la longitud de 
façana multiplicat pel nombre de plantes pis 
- longitud màxima per planta- 60% de la 
longitud de façana. 
volada màxima 1/10 de l'amplada del  carrer i 
sempre menys de 0,80 m. 
No s’admeten els cossos sortints tancats a 
pati d’illa. 
La longitud màxima per planta resultant de la 
suma de cossos sortints oberts i tancats no 
serà superior, en cap cas, als 2/3 de la 
longitud de façana. 

 Material  i color de 
façana 

Lliure 

Xamfrans i 
cantonades 

Els xamfrans i cantonades són els indicats en els plànols a escala 
1/1000 del Pla, no essent d’aplicació dels articles 25 i 26 

 
5. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge 
Hoteler 
Comercial 
Serveis personals excepte usos recreatius 
Oficines 
Magatzem 
Indústria artesanal 
Tallers 
Socio – cultural 
Docent 
Restauració  i espectacles 
Recreatiu 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’article 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article aquelles 
finques situades en carrers de vianants. 
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A l’article 172, es modifica l’apartat 3: 
Article 172. Subzona clau 9b de xalets 
1. Es correspon majoritàriament a aquells àmbits de major densitat en què les finques disposen 
d’una superfície mínima de grandària mitjana. 

2. Les condicions de parcel·lació són les següents: 

Front mínim de parcel·la 12 mts. 
Parcel·la mínima 600 mts2. 

 
3. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 

Edificabilitat  0,60 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 800 m2 
Ocupació 40%  
Alçada reguladora màxima Segons l’art. 88.  

Separacions mínimes :  
· al carrer 3 mts. 
· al fons de parcel·la 3 mts.  

Paràmetres referits 
a la parcel·la 

· als laterals de parcel·la 3 mts. 
Tanques Segons l’article  92 Paràmetres referits 

al carrer 
Accés a l’edifici Un únic accés de vehicles per parcel·la. 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana Lliure 
Material i color de la façana S’ajustarà a la gamma de colors terrosos 

adaptats a l’entorn. 
Coberta Inclinada amb un pendent màxim del 30%. 

S’admet un percentatge de coberta plana 
no superior al 30% de la superfície de 
coberta. 

Material i color de la coberta Teula àrab de color rogenc. 
Fusteria Lliure 

Paràmetres referits 
a l’edificació 

Vegetació S’haurà d’enjardinar obligatòriament la 
franja lliure frontal al carrer de manera que 
es tamisi i oculti al màxim l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les espècies 
autòctones pròpies de l’entorn. 

 
4 Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Restauració únicament a les parcel·les assenyalades amb la 
clau 9*. 

Dotació mínima d'aparcament: Segons l’art. 111. 
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A l’article 187, es modifica l’apartat 5: 
Article 187. Subzona clau 12a d’apartaments. 
1. Es correspon amb aquelles subzones amb una major alçada permesa. 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats següents. 
No obstant aquestes condicions d’ordenació poden ser modificades per les disposicions de 
planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, en els plànols d’ordenació, la clau de 
zonificació s’acompanya de la indicació segons ordenació (s/o).  

3. Les condicions de parcel·lació són les següents: 

Front mínim de parcel.la 20 mts. 
Parcel·la mínima 1.000 mts2. 

 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 

Edificabilitat  0,80 m2 st. / m2 sòl. 

Ocupació màxima 40 % 

Alçada reguladora màxima 13,00 mts. 
Separacions:   

· al carrer Fixa i obligatòria de 5 mts. 
· als límits de parcel·la 1/2 de l’alçada amb un mínim de 3 mts. 

Paràmetres referits 
a la parcel.la 

· entre edificis Igual o superior a l’alçada del més alt. 

Tanques Segons l’art. 92. Paràmetres referits 
al carrer 
 

Accés a l’edifici S’admetrà una única entrada per a 
vehicles a cada parcel·la. 

Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. per usos residencials. 

3,00 mts. per a altres usos. 
· planta pis 2,50 mts. 

Entresolat a planta baixa Segons art. 65. 

Soterranis Segons art. 87 
Condicions estètiques Els materials i colors de façana 

s’ajustaran a la gamma de colors ocres, 
verds o terrosos que millor s’adaptin a 
l’entorn. 

Paràmetres referits 
a l’edificació 

Tipus i material de la coberta Inclinada i amb un pendent màxim del 
30%. 
Plana sense limitacions. 

Condicions formals La geometria dels edificis únicament pot ser de dos tipus: 
- formant blocs lineals amb una crugia màxima de 12 mts. 
- formant torres amb dues dimensions ortogonals no superiors a 

22 mts. lineals. 
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Tot projecte haurà  de col·locar els edificis de manera que respectin i 
harmonitzin amb: 

- la topografia del terreny tot situant-se, preferentment, paral·lels 
a les corbes de nivell. 

- Les alineacions del carrer, buscant el seu paral·lelisme. 
En els casos d’edificis esglaonats, no es podran estendre sobre el terreny 
de manera que el nombre de plantes situat sobre el nivell amb consideració 
de planta baixa sigui superior al màxim permès. Quan això succeeixi caldrà 
dividir l’edifici i donar compliment a la separació mínima entre edificacions 
dins de la parcel·la. 

Espai lliure de 
l’edificació 

Serà enjardinat, sense aparcament ni cap altre element que en dificulti el 
seu ús per al lleure, i amb una superfície mínima de 25 m2 per habitatge. 

 
5. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge 
Residencial comunitari 
Hoteler 
Comercial 
Oficines 
Serveis personals 
Usos dotacionals 

 

Usos admesos en 
les finques en les 
quals s’hi troben 
ubicats 
establiments 
hotelers. 
 

Hotel Panorama Park 
C/. Travessia del Raig, 1-5 
Hotel Bellvue 
Av. St. Elm, s/n. 
Curhotel Hipòcrates 
Ctra. a St. Pol per la costa, 229 
Hotel S’Agaró Mar 
Camí de la Caleta, 70 
Hotel Caleta Park 
C/. Pere Màrtir Estrada, 36 
Residència Alabriga 
Ctra. a St. Pol per la costa, s/n 
Hotel Barcarola 
Camí Fondo, 22 – C/. Pintor  Pau 
Picasso – C/. Pintor J. Amat. 
Hotel Eden Roc 
c. Port Salvi – Pl. Pau Casals 

Exclusivament els usos admesos en 
l’article  99  pels establiments hotelers, 
en categoria H1. 
 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111.  
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A l’article 197, es modifica l’apartat 1: 
Article 197. Àmbits de planejament i polígons d’act uació urbanística en sòl urbà 
1. Per a la regulació del sòl urbà, el POUM delimita sectors de millora urbana, pendents de 
desenvolupament mitjançant un pla de millora urbana, i polígons d’actuació urbanística. Les condicions 
a les quals s’haurà de subjectar el desenvolupament de cada un d’aquests àmbits es recullen en els 
articles següents. 
2. Les determinacions sobre sistemes establertes per a cada un dels sectors sotmesos a 
planejament derivats i pels polígons d’actuació urbanística podran ser ajustades i precisades en el 
corresponent instrument de desenvolupament, excepte aquells sistemes la ubicació dels quals es preveu 
com a vinculant.  
 
A l’article 198, es modifica el nom del SMU-12: 
Article 198. Característiques i paràmetres dels sec tors de millora urbana definits pel Pla 
SMU-12 a, b Entorns Col·legi Gaziel 
Objectius: 
Ordenar els entorns de l’Institut Gaziel. En primer lloc, es tracta de configurar el front edificat de la 
prolongació del carrer Capmany cap a la Ronda de Ponent. En segon lloc, es tracta de generar una 
sèrie d’espais públics al llarg d’aquest tram de la riera de Sant Amanç i al voltant de l’Institut Gaziel. En 
tercer lloc es tracta de connectar el carrer Rosselló, procedent de la ronda de Ponent, amb el carrer del 
Mall.  
 
Paràmetres urbanístics:  
Superfície total de l’àmbit: 12.681 m2. 
Edificabilitat total: 13.800 m2 sostre. 
Índex brut d’edificabilitat: 1,1 m2st/m2 
Usos: S’admetran els usos admesos a la zona 5b. 
Densitat d’habitatges: 125 hab/Ha 
Nombre d’habitatges edificables: Un habitatge per cada 100 m2 de sostre destinat a habitatge lliure. Un 
habitatge per cada 70 m2 de sostre acollit a règim de protecció oficial o altres mesures d’estímul 
d’habitatge assequible.  
Habitatges acollits a règim de protecció oficial: Com a mínim, el 20% del sostre destinat a habitatge. 
Habitatges acollits a altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible: com a mínim, el 10% del sostre 
destinat a habitatge 
Reserves i cessions de sòl per a sistemes: La superfície viària indicada en els plànols i el 25% de la 
superfície de l’àmbit per a espai lliure i/o equipament. Els espais lliures es disposaran de manera que creïn 
un espai públic al llarg de la Riera de Sant Amanç. 
Cessió de sòl amb aprofitament: el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat compensació. 
Classificació del sòl: urbà no consolidat 
Condicions d’edificació: Les adequades a la normativa de les qualificacions dels entorns. L’alçada màxima 
la fixarà el PMU.  
 
A l’article 199, es modifica l’apartat 1: 
Article 199. Execució del Pla en sòl urbà 
1. En sòl urbà, el POUM delimita sectors de millora urbana, pendents de desenvolupament 
mitjançant un pla de millora urbana, i polígons d’actuació urbanística complets que permetin repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i executar o completar 
les obres i els serveis urbanístics necessaris. Altrament, en els supòsits en què no calgui o no sigui 
possible la delimitació d’un polígon per al repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues, se’n pot 
fer l’execució de manera puntual o aïllada. 
2. La  delimitació  dels  polígons  d’actuació  previstos  en  aquest  Pla, siguin  continus  o  
discontinus, s’efectua atenent als següents requisits: 
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a. que per les seves dimensions i per les característiques de l’ordenació siguin susceptibles d’assumir les 
cessions de sòl previstes pel planejament. 
b. que quan pertanyin a un mateix sector, estiguin equilibrats en càrregues i beneficis i facin possible la seva 
distribució equitativa. 

c. que tinguin entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmica l’autonomia de l’actuació. 

3. La delimitació de polígons d’actuació urbanística comporta, d’acord amb l’article 22 de les presents 
Normes urbanístiques el compliment de les determinacions concretes previstes pel sòls que els integren i 
els deures previstos en l’indicat precepte. 
4. El sistema d’actuació preferent pels polígons d’actuació delimitats per aquest POUM és el de 
reparcel·lació en qualsevol de les seves modalitats, sens perjudici de la procedència de l’aplicació del 
sistema d’expropiació quan es produeixi el supòsit previst a l’article 122.4 el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de de 5 d’agost, o bé quan el POUM expressament ho determini. 
5. L’obertura i ampliació de vials sobre solars o edificis en sòl urbà comportarà la cessió obligatòria i 
gratuïta del sòl prèvia a l’atorgament de la llicència, sense necessitat de la delimitació d’un polígon 
d’actuació, quan aquesta cessió sigui necessària perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar. 
6. En tots els altres  supòsits,  o  en  les  reserves  per  altres  fins  que  els  assenyalats  
anteriorment, l’adquisició es farà mitjançant l’expropiació. 
7. El cost d’aquestes expropiacions, així com el de les obres d’urbanització, podrà ser repercutit als 
propietaris que resultin especialment beneficiats per a l’actuació urbanística, mitjançant la imposició de 
contribucions especials, havent estat delimitada prèviament l’àrea urbana beneficiària de la millora. 
 
A l’article 224, es modifiquen els apartats 1 i 2: 
Article 224. Edificacions admeses 
En sòl no urbanitzable es permeten, amb caràcter general i sens perjudici de les limitacions establertes 
per als diferents sistemes i zones, les edificacions següents: 
 
1. Habitatges familiars . Inclou les masies tradicionals i els habitatges rurals. En aquest sentit, 
s’estableixen les definicions següents: 
- Masia i casa rural tradicional: ús d’habitatge situat en edificacions que cal preservar o recuperar, d’acord 
amb el Catàleg inclòs en aquest POUM, sense que estigui necessàriament vinculat a cap activitat agrícola, 
ramadera i/o forestal. Es podrà autoritzar la seva rehabilitació, reconstrucció, reforma i, si és necessari, 
l’ampliació. Aquestes construccions es destinaran als següents usos: habitatge familiar, a un establiment 
hoteler amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a un establiment de turisme rural o a activitats 
d’educació en el lleure. En el catàleg es classifiquen com a tipus A. 
- Altres habitatges rurals: habitatge catalogat com a tipus B que no podrà reconstruir-se ni rehabilitar-se 
per ser destinat a un establiment de turisme rural o a un establiment hoteler amb l’exclusió de la modalitat 
d’hotel apartament. 
- Les ampliacions d’edificacions incloses al Catàleg de Masies i les noves construccions destinades a 
habitatge familiar s’ajustaran a les disposicions particulars següents: 

- Acreditar una propietat d’1,25 ha. de terres de conreu d’horta; 4,5 ha. de terres de conreu de 
secà; o 25 ha. de sòl forestal, per a cada habitatge. 
- Per sol·licitar llicència de construcció cal inscriure la finca al Registre de la Propietat com a 
indivisible. 
- Garantir l’accés rodat amb la xarxa viària existent, l’aparcament, l’abastament i recollida d’aigua, i 
l’eliminació i la depuració de tota classe de residus i abocaments. 
- No fer possible la formació de nucli de població i justificar-ho gràficament. 
- Les noves construccions es situaran a una distància mínima de 250 m. del sòl urbà o 
urbanitzable delimitat. 
- Les construccions es separaran més de 12 m. dels límits de propietat i dels camins públics, i 25 
m. del marge que delimita el llit de rius, rieres i torrents. Com a norma general, i sempre que sigui 
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possible, les noves construccions es situaran al límit que defineixen els conreus amb les àrees 
forestals. 
- Es prohibeix la construcció en parts culminants de turons i carenes, per l’elevat grau de fragilitat 
visual que aquests espais presenten. 
- El sostre serà com a màxim de 250 m2 d'habitatge més 50 m2 de construccions per a ús 
complementari o auxiliar de l’habitatge. En el cas d’habitatges existents construïts amb llicència 
municipal abans de 1959 o posterior, es podrà augmentar el sostre actual fins a un 20% més.   
- L’alçada màxima prevista serà de 6,50 m., corresponent a planta baixa i una planta pis. 
- La composició arquitectònica correspondrà al tipus tradicional del lloc. El nivell de construcció i 
dels materials serà de bona qualitat i adequats a l’entorn. Els paraments verticals s’executaran 
amb paret de pedra o arrebossat amb caparrós, les cobertes seran amb teula ceràmica i el color 
de tots els elements constructius s’ajustarà a la gamma de terres.  
- Les obres hauran de preveure el corresponent sistema de captació d’aigua, depuració d’aigües 
residuals i subministrament energètic. Quan la connexió dels habitatges als sistemes generals 
pugui lesionar el medi natural o el paisatge s’utilitzaran sistemes autònoms. 
- La tala d’arbres motivada per la construcció d’un nou edifici serà la mínima imprescindible, i 
restarà subjecta a la corresponent llicència municipal.  
- Es permet la construcció d’instal·lacions complementàries a un habitatge familiar rural com 
piscines, pistes de tennis sense tancaments, aparcament o semblants. En el cas que consumeixin 
volum s’inclourà dintre del màxim permès. Queda prohibida la construcció de frontons.  
- Queda prohibida la pavimentació del sòl no edificat superior a 1/8 part del total de la superfície 
construïda, inclosos  porxos i piscines 
- Els moviments de terres seran els mínims necessaris, i no presentaran murs o talussos de més 
de 2 m. d’alçada. En casos excepcionals, i per raons molt justificades, l’ajuntament podrà 
autoritzar moviments de terres que superin aquestes determinacions. El balanç de terres ha de ser 
compensat (volum d’excavació = volum de terraplenat). En cas inevitable de préstecs, s’utilitzaran 
préstecs legalitzats segons la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983. En cas inevitable d’excedents, cal 
preveure la reutilització dels materials dintre del mateix municipi o el seu abocament de manera 
controlada, segons el Decret 1/1997. 
- La construcció de noves edificacions unifamiliars aïllades en terrenys forestals resten sotmeses a 
les condicions de l’article 19 de la Llei 9/2007. 
 

2. Coberts, magatzems, casetes d’eines i hivernacle s: són instal·lacions vinculades a les 
explotacions agràries, activitats eqüestres, granges de caragols o similars, i hauran de complir les 
condicions següents:  
- Els coberts i magatzems s’ajustaran als següents paràmetres: 

- Cal acreditar una propietat mínima d’1,25 ha. de terres de conreu d’horta  o 4,5 ha. de terres de 
conreu de secà en una única extensió. La part de la finca vinculada a l’edificació quedarà inscrita 
en el Registre de la propietat com a indivisible. 
- La seva ocupació no superarà el 2% de la superfície del terreny, amb un màxim de volum 
edificable de 1.250 m3. 
- L’alçada màxima permesa és de 6 m. en planta baixa, excepte les sitges agrícoles i les 
instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçada.  
- La distància mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 15 m. 
- En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i es plantarà al llarg de les edificacions fileres 
d’arbres d’espècies autòctones, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 m. de longitud, per tal 
de mitigar l’impacte visual de la construcció. En el sectors ubicats al nord del terme municipal es 
recomana la plantació de fileres de xiprers, com és tradicional al conjunt de la comarca.  
- Els coberts per l’ús eqüestre tindran una superfície màxima de 160 m² i una alçada màxima de 3 
m. Només es permet 1 cobert per cada 12.500 m² de superfície en propietat. La distància mínima 
de l’edificació al límit de la finca serà de 15 m. 
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- La composició arquitectònica correspondrà al tipus tradicional del lloc. El nivell de construcció i 
dels materials seran adequats a l’entorn. Els paraments verticals s’executaran amb paret de pedra 
o arrebossat amb caparrós. Les cobertes seran amb teula ceràmica o d’altres materials que 
presentin tonalitats cromàtiques terroses.  

- Les casetes per a eines associades als horts tindran una superfície màxima construïda de 6 m² en una 
sola edificació, amb una alçada màxima de 3 m., i se situaran adossades als murs de pedra o bé als límits 
dels horts. Els materials a utilitzar per fer les parets seran la fusta, la pedra seca o les parets de maons 
amb arrebossat color terrós. Les cobertes hauran de presentar tonalitats cromàtiques terroses. Es 
prohibeix la utilització de materials com plàstics, planxes, bidons, ferralla o altres materials inadequats per 
elaborar barraques d’eines, així com els tancaments dels espais d’horts. 
- Els hivernacles se situaran a una distància mínima de 5 m. del límit de la finca, tindran una alçada 
màxima de 3 m. i no podran ocupar més del 15% de la superfície de la finca. 

- Les instal·lacions dedicades al cultiu intensiu d’horta o flor no seran considerades edificacions 
quan siguin desmuntables i no tinguin fonaments ni murs perimetrals.  
- En aquestes instal·lacions no es permetrà cap altre ús que no sigui el cultiu. 
- Els hivernacles en desús es desmuntaran per part del propietari. 
- Els hivernacles per al cultiu de caragols són edificacions vinculades a la pròpia explotació i 
recol·lecció de caragols. Es regularan segons les mateixes condicions que els hivernacles de 
cultiu vegetal. Les existents abans de l’aprovació d’aquest Pla especial i ubicades en sòl de 
protecció natural i paisatgística i forestal podran mantenir l’activitat de manera provisional fins què 
es cessi l’ús per al qual estan autoritzades o canviïn de propietari. Posteriorment només podran 
ubicar-se en sòl agrícola. 

 
A l’article 225, es modifiquen els apartats 5, 6 i 7: 
Article 225. Tancaments de finques 
1. Qualsevol tancament de finca que es vulgui portar a terme requerirà llicència urbanística. Les 
llicències urbanístiques que s’atorguin indicaran concretament el tipus i la longitud de tanques 
admeses, de manera que qualsevol particular que construeixi un tancament no autoritzat amb la 
llicència corresponent podrà ser requerit a aturar les obres o, fins i tot, a enderrocar la tanca col·locada. 
2. Les tanques es separaran un mínim de 4 m. de l’aresta exterior dels camins o de les servituds 
públiques en finques a peu de carretera o de la xarxa fluvial. 
3. L’alçada màxima de les tanques serà de 2,5 m., excepte si són elements únicament vegetals.  
4. No es permet la construcció de noves tanques amb base d’obra. 
5. Es defineixen com a tanques no permeables tots aquells tancaments en xarxa metàl·lica de 
malla inferior als 10 cm. de costat, d’estructura metàl·lica rígida oberta i d’obra de construcció amb 
acabats arrebossats o llisos, que no pugui creuar lliurement la fauna salvatge. Es defineixen com a 
tanques permeables tots aquells tancaments en xarxa metàl·lica de malla mínima de 10 cm. de costat, 
les tanques vegetals, les de fusta, les de pedra seca i les d’obra de construcció que es puguin escalar, 
en els dos últims casos quan no tinguin complements metàl·lics o de vidre no penetrables, que pot 
creuar lliurement la fauna salvatge.  
6. La instal·lació de tanques permeables és admesa en tot l’àmbit d’aquesta normativa, sense 
perjudici dels altres apartats d’aquest article i de les normes particulars de cada sistema o zona. 
7. La instal·lació de tanques no permeables per a instal·lacions agropecuàries, instal·lacions 
forestals, aprofitament ramader extensiu, protecció de cultius o en carreteres amb risc d’accidents per 
atropellament de fauna, que afectin a superfícies superiors a 1 ha. només es podrà admetre quan no 
afecti les servituds de pas existents ni suposi un impacte excessiu sobre el lliure trànsit de la fauna 
salvatge, motius per als quals es podran requerir sistemes de facilitin el seu pas. 
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Per tal de respondre a la necessitat de molt ciutadans de dotar d’ascensor el seu immoble, quan això 
pot entrar en contradicció amb diferents aspectes de la normativa vigent, s’introdueix una nova 
disposició addicional segona: 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL segona. 
1. Tots els edificis residencials plurifamiliars construïts amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 
24/1991, de 29 de novembre, de l’Habitatge que no disposin d’aparell elevador per a persones i que, 
segons la normativa actual vigent, haurien de disposar-ne, la instal.lació del qual comporti una 
contradicció amb els paràmetres edificatoris aplicables segons el POUM, es podran acollir a la present 
disposició per tal d’obtenir llicència per a la seva instal.lació, d’acord amb les següents regles: 
1.a. Té la consideració d’instal.lació d’aparell elevador per a persones el conjunt format pel volum de 
l’aparell elevador, la seva carcassa i un replà reglamentari per planta 
1.b. Aquest conjunt es considera com a element tècnic de les instal.lacions comunes de l’edifici i no 
computa a efectes de compliment dels paràmetres d’edificabilitat, volum, ocupació de parcel.la o 
alineació a vial 
2. L’aparell elevador s’haurà d’instal.lar preferentment dins el gàlip existent de l’edifici i s’haurà d’escollir 
sempre la solució tècnica que millor garanteixi el compliment de la normativa urbanística i sectorial 
aplicable, independentment del cost econòmic que això representi: 
2.a. Si s’instal.la en un pati de ventilació de l’edifici, s’ha de garantir que els habitatges compliran amb 
el Decret 55/2009, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges. 
2.b. Si la sala de màquines redueix la superfície de ventilació i d’il.luminació del pati, no es podrà situar 
a la planta baixa ni a la coberta de l’edifici. 
2.c. Si s’instal.la a l’ull de l’escala i a l’espai d’accés comunitari, s’ha de garantir que les condicions 
d’evacuació de l’edifici no quedaran mermades. En aquest supòsit, no s’exigirà el compliment de les 
normes de ventilació de l’escala comunitària, però s’haurà de justificar que la solució proposada és la 
que aconsegueix més superfície de ventilació. 
3. L’aparell elevador es podrà instal.lar fora del gàlip existent de l’edifici, en el cas que sigui impossible 
materialitzar-lo dins el gàlip i prèvia tramitació d’un Pla especial d’ordenació de volums que ho justifiqui: 
3.a. Si s’ubica sobre terrenys privats, s’haurà d’instal.lar on menys impacte visual i sonor causi, 
integrant-se el millor possible en l’edifici prexistent. 
3.b. Si s’ubica sobre terrenys ocupant totalment o parcial espais de domini públic, només s’autoritzarà 
quan es mantingui la funionalitat de l’espai públic, a més de complir l’establert a l’apartat anterior.  
En aquest cas, simultàniament a la llicència d’obres s’atorgarà una autorització d’ocupació privativa del 
domini públic, que cessrà quan l’edificisigui substituït, o bé anticipadament, quan l’interés públic 
acreditat en el corresponent expedient consideri necessària la seva extinció. En qualsevol dels casos, 
amb l’extinció de l’autorizació procedirà la desocupació del domini públic restituint-lo en el seu estat 
original. 
En cas que s’haguessin de desplaçar les instal.lacions situades al domini públic, els costos els hauria 
d’assumir el sol.licitant de la llicència. 
4. Són autoritzables les instal.lacions d’aparells elevadors d’acord amb la present disposició, en els 
edificis que, segons el POUM, hagin quedat en situació de volum disconforme.  
5. Aquesta disposició no és aplicable als edificis en situació de fora d’ordenació. 
6. Normes de procediment: 
6.a. Per a l’obtenció de la llicència, caldrà presentar un projecte que compleixi els requisits generals 
establerts per a les llicències d’obra major i justifiqui la normativa tècnica aplicable en els aspectes de 
seguretat i les prescripcions d’aquesta disposició. 
6.b. En el cas d’instal.lacions en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, la sol.licitud de 
llicència l’ha de signar el presiedent de la Comunitat de Propietaris i s’hi ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa que s’han pres els acords corresponents en el si de la Comunitat, en la foma i amb els 
requisits previstos per la vigent Llei de Propietat Horitzontal. 
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Per tal resoldre buits legals que ens hem trobat des que es va aprovar el POUM a l’hora d’informar 
construccions i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme i poder acotar amb més precisió les 
actuacions que espoden fer en aquests tipus de construccions, es modifiquen les disposicions primera i 
segona: 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. 
 
Primera. Construccions, instal.lacions i usos fora d’ordenació 
Queden fora d’ordenació les construccions, les instal.lacions i els usos que d’acord amb aquest POUM 
estan subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament.  
També queden fora d’ordenació les construccions preexistents en SNU destinades a habitatge que no 
estan incloses en el Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals i que es van implantar il.legalment, així 
com les edificacions preexistents en SNU destinades a usos diferents de l’habitatge, implantades 
il.legalment i a les quals no es poden aplicar les mesures de restauració de la realitat física alterada. 
Les construccions i instal.lacions que estan fora d’ordenació es subjecten al règim descrit als apartats 2 
i 3 de l’article 108 del TRLU i a l’apartat 1 de l’article 119 del RLU i, per tant, no s’hi poden autoritzar 
obres de consolidació ni d’augment de volum, però sí les reparacions que exigeixin la salubritat pública, 
la seguretat de les persones o la bona conservació de dites construccions i instal.lacions. Les obres 
que s’hi autoritzin no comporten augment del valor d’expropiació i l’autorització adquireix eficàcia si se’n 
fan constar les condicions en el Registre de la Propietat.  
Els canvis d’ús de les construccions i les instal.lacions que estan fora d’ordenació es poden autoritzar 
en els supòsits i les condicions regulats per l’article 53.5 del TRLU i l’article 61 del RLU. 
Els terrenys on es situïn les construccions, instal.lacions o usos fora d’ordenació no podran parcel·lar-
se o segregar-se. 
 
Segona. Construccions, instal.lacions i usos amb vo lum disconforme. 
Queden en situació de volum disconforme, les construccions, instal.lacions i usos autoritzats en el seu 
moment de conformitat amb la normativa que resultin disconformes amb les condicions bàsiques 
d’aquest POUM, sempre que no quedin fora d’ordenació.  
Queden subjectes al règim de disconformitat, les construccions preexistents en SNU destinades a 
habitatge que no estan incloses en el Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals, però que es van 
implantar legalment, així com les edificacions preexistents en SNU destinades a usos diferents de 
l’habitatge, implantades legalment i a les quals no es poden aplicar les mesures de restauració de la 
realitat física alterada. 
Les construccions i instal.lacions que tinguin un volum disconforme es subjecten al règim descrit als 
apartats 4 i 5 de l’article 108 del TRLU i a l’apartat 2 de l’article 119 del RLU i, per tant, s’hi poden 
autoritzar obres de consolidació, rehabilitació i canvis d’ús d’acord amb les condicions bàsiques 
d’aquest POUM.  
D’acord amb el que disposa l’apartat c de l’article 119.2 del RLU, el POUM pot regular els supòsits on 
el grau de disconformitat de la construcció existent vulnera les condicions bàsiques i en comporti la 
seva aplicació. En aquest sentit, seran autoritzables: 
a. La consolidació parcial dels elements estructurals i/o dels tancaments, la reparació de les 
instal.lacions i dels serveis tècnics comunitaris i les obres menors en habitatges i locals. 
b. Les obres d’ampliació o augment de volum, quan la disconformitat no es refereixi al tipus d’ordenació 
i l’augment de sostre s’ajusti a les condicions d’edificació de la zona i es limiti a la diferència entre el 
sostre existent i el sostre màxim edificable fixat pel POUM. 
c. Les obres de gran rehabilitació, entenent per gran rehabilitació el que disposa l’apartat a de l’article 
119.3 del RLU, quan la disconformitat no es refereixi al tipus d’ordenació i la construcció existent no 
superi el 20% del sostre resultant d’aplicar la fondària i l’alçada reguladora o el coeficient d’edifcabilitat, 
el nº de plantes permeses o la densitat. 
d. Els canvis d’ús. Si s’han de fer obres per a la implantació del nou ús, només s’admetran si la 
construcció on s’ubica no és disconforme degut al tipus d’ordenació, no supera el 20% del sostre 
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resultant d’aplicar la fondària i l’alçada reguladora o el coeficient d’edifcabilitat, el nº de plantes 
permeses o la densitat. 
Els usos preexistents establerts legalment abans del POUM i als quals no es poden aplicar les mesures 
de restauració de la realitat física alterada, es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de 
titularitat, sempre que no siguin incompatibles amb les seves determinacions i s’adaptin als límits de 
molètia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill que estableixi per a cada zona la nova reglamentació. Si 
l’adaptació comporta obres d’ampliació, aquestes no seran autoritzables.  
S’aplicaran íntegrament les condicions bàsiques del nou planejament quan les construccions 
s’enderroquin o el seu valor sigui inferior al cost de la consolidació o rehabilitació. Són condicions 
bàsiques del POUM: la fondària edificable, l’alçada reguladora, el coeficient d’edificabilitat, l’ocupació 
màxima, la densitat i l’ús. 
Els terrenys on es situïn les construccions, instal.lacions o usos amb volum disconforme no podran 
parcel·lar-se o segregar-se. 
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