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Títol I. Disposicions de caràcter general

1

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

Capítol 1. Objecte, naturalesa jurídica, aplicació i vigència del Pla

Art. 1
1

Objecte i àmbit territorial
Aquestes Normes Urbanístiques, juntament amb la resta de documents exigits per l’article
59 i concordants del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, constitueixen el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rubí, el
qual té per objecte l’ordenació urbanística de la totalitat del territori que comprèn el seu
terme municipal, de conformitat amb allò que disposa la legislació urbanística vigent.

2

Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (d’ara en endavant “POUM”) revisa el Pla
General vigent de l’any 1981, la seva modificació, aprovada definitivament l’any 1987 i el
text refós de les Normes Urbanístiques del PGOU amb data de maig de 2005.

Art. 2
1

Marc legal
El present POUM s’ha redactat d’acord amb la legislació urbanística vigent, així com de les
disposicions sectorials que resultin d’aplicació.

2

La referència a la “legislació urbanística vigent” feta en aquest article i en els preceptes
successius s’entén que remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya, consistent en les
lleis aprovades pel seu Parlament i en els reglaments i disposicions que les desenvolupen,
així com la legislació estatal del sòl en allò que no modifiqui ni vulneri la competència
exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i
medi ambient.

3

La utilització de determinades abreviacions en les presents Normes Urbanístiques
s’entendran referides a les disposicions normatives següents:

Legislació autonòmica:
-

Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, 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)

-

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

-

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 i es
2
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regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.
-

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

-

Decret 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l’habitatge concertat
i l’habitatge de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en
matèria de l’habitatge.

-

Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a
l’habitatge.

a.

Legislació estatal:
-

Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la llei del sòl.

-

Llei 9/2006 de 28 de abril, sobre avaluació dels efectes de determinats
plans i programes en el medi ambient.

4

La referència a la “legislació sectorial vigent” que es faci en aquestes normes s’entendrà que
es remet a l’ordenament jurídic vigent a Catalunya en la matèria de que es tracti, en cada
moment en que correspongui la seva aplicació. En aquests casos, les referències a les
disposicions sectorials es realitzen amb la denominació completa.

Art. 3

Contingut

1

La documentació de què consta aquest Pla s’ajusta a allò disposat en l’article 59 TRLU.

2

El present POUM està integrat pels següents documents:
a.

Memòria descriptiva i justificativa del Pla.

b.

Memòria social.

c.

Plànols d’informació urbanística i traçat de les xarxes bàsiques.

d.

Plànols d’ordenació urbanística i traçat de les xarxes bàsiques:
-

O.1.

Encaix territorial (E 1:50.000).

-

O.2a.

Estructura general del territori (E 1:10.000).

-

O.2b.

Sistema viari estructurant (E 1:10.000).

-

O.3.

Classificació del sòl (E 1:10.000).

-

O.4a.

Qualificació del sòl. (E 1:10.000).

-

O.4b.

Qualificació del sòl (E 1:2.000) (30 fulls).

-

O.5.

Agenda (E 1:10.000).

-

I.1.

Xarxes de serveis (E 1:20.000).
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-

I.2.

Elements patrimonials (E 1:10.000).

-

I.3.a

Planejament vigent (E 1:12.500).

-

I.3.b

Planejament derivat i Modificacions del PGOU (E 1:12.500).

-

I.4

Característiques topogràfiques del territori (E 1:12.500).

e.

Normes urbanístiques.

f.

Annexes normatius.
-

Fitxes dels Polígons d'actuació urbanística i dels Sectors de planejament
derivat.

-

Catàleg específic de masies i cases rurals.

-

Modificacions proposades al document de Catàleg i Pla Especial de
Patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí

-

Ordenances sobre la necessitat d’aparcament.

-

Ordenances d’estalvi energètic a l’edificació.

-

Ordenances d’instal·lació i funcionament d’instal·lacions elèctriques i
subministrament d’hidrocarburs.

-

Ordenances de gestió de residus de la construcció.

-

Prevenció de riscos i viabilitat del planejament derivat.

-

Criteris d’urbanització

-

Regulació acústica

-

Procediments d’intevenció

g.

Informe de sostenibilitat ambiental.

h.

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

i.

Estudi d’inundabilitat de la Riera de Rubí al seu pas per la zona urbana de Rubí.

j.

Agenda i avaluació econòmica i financera. Conté l’informe de sostenibilitat
econòmica.

k.
3

Convenis urbanístics.

Les presents Normes, juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen un cos normatiu
específic en matèria urbanística del municipi de Rubí i prevalen sobre els restants
documents del Pla. En allò no previst per aquestes Normes s’estarà a la legislació
urbanística i d’ordenació del territori aplicable en cada cas.

4

Els preceptes de les diferents ordenances urbanístiques del municipi de Rubí, pel seu grau
d’especificació i/o regulació detallada, es consideren un cos autònom del Pla d’ordenació
que contempla els preceptes bàsics d’aquestes Normes. La modificació dels preceptes
d’aquestes ordenances seguiran el procediment previst en la legislació local vigent.

4
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Les indicacions del Pla que puguin referir-se a espais situats fora del terme municipal
s’hauran d’entendre solament com propostes indicatives i mancades de valor normatiu.

6

Els annexes i els plànols de la informació urbanística, relacionats en la Memòria d’ordenació,
tenen caràcter informatiu i justificatiu.

Art. 4
1

Iniciativa i competències.
El desenvolupament d’aquest POUM correspon, en primer lloc, a l’ajuntament de Rubí en la
seva qualitat d’administració actuant. Poden ser també administració actuant els consorcis
urbanístics i les societats de capital íntegrament públic, quan així ho prevegin els seus
Estatuts. Hi intervindran també, les diferents administracions públiques en el marc de les
respectives competències específiques.

2

Així mateix, els particulars podran proposar i redactar plans i projectes urbanístics, en el
marc de les seves competències i en la forma i procediment previstos en la legislació
urbanística vigent i, concretament, en els articles 96 i 97 del TRLU.

3

L’Ajuntament, en exercici de les seves competències, procurarà la major intervenció i
col·laboració dels ciutadans en el desenvolupament de l’acció urbanística.

Art. 5
1

Interpretació
Les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i concretament aquestes
Normes Urbanístiques, s’interpretaran en base a criteris que, partint del sentit propi de les
seves paraules en relació amb el context i els antecedents, tinguin en compte principalment
el seu esperit i finalitat, expressat en la memòria, així com la realitat social del moment en
què han d’ésser aplicats, d’acord amb el que disposa l’article 10 del TRLU.

2

Les imprecisions o contradiccions que es puguin produir entre documents d’igual rang
normatiu es resolen atenent a criteris de menor edificabilitat, de major dotació per a espais
públics i de major protecció ambiental i amb aplicació del principi general d’interpretació
integrada de les Normes.

3

En el supòsit de conflicte entre la documentació gràfica i la documentació escrita d’aquest
document, prevaldrà allò establert a la documentació escrita, llevat si el conflicte es refereix
a paràmetres d’ordenació, supòsit en el que prevaldrà la informació dibuixada als plànols
d’ordenació a escala 1/ 2.000 – 1/ 1.000.

4

Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, s’atendrà al que
indiquin els plànols d’escala més gran (la de menor quocient), és a dir, aquells en què la
definició de les determinacions sigui més acurada.

5

En el supòsit de contradicció entre les determinacions d’aquest POUM i altres normes o
5
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mesures restrictives o protectores, tant les derivades de la legislació sectorial o de llurs
instruments específics de planejament, com les de caràcter urbanístic que afectin al territori
d’aquest municipi, prevaldran les que comportin major grau de preservació, ponderant
l’interès públic i cercant la utilització més racional possible del territori.

Art. 6

Obligatorietat
Tant l’administració pública com els particulars, en les seves intervencions i actuacions
sobre el territori, siguin de caràcter definitiu o provisional, estan obligats a complir les
determinacions del Pla, d’acord amb l’article 100.2 del TRLU.

Art. 7
1

Vigència
Aquest Pla entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació de l’acord de la seva
aprovació definitiva i d’aquestes normes urbanístiques en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

2

La seva vigència serà indefinida si bé serà susceptible de modificació o revisió, d’acord amb
el que es preveu en els articles següents.

3

L’Agenda i avaluació econòmica fan referència al dos primers sexennis de desenvolupament
del Pla.

Art. 8
1

Actualització
Permanentment es durà a terme el procés d’actualització del planejament que es consideri
executiu i vigent en cada moment. Els plànols actualitzats que refonguin els documents de
planejament i execució, tindran únicament caràcter informatiu.

2

Per tal de dotar a aquests plànols actualitzats de força normativa, coincidint amb la redacció
de futurs Programes d’Actuació Urbanística Municipal, es tramitarà i aprovarà un Text Refós
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que contindrà, sobre bases cartogràfiques
actualitzades, totes les variacions i modificacions del Pla, el planejament de
desenvolupament i els instruments d’execució aprovats des de l’aprovació del darrer Pla o
Programa, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Art. 9

Revisió

Es procedirà a la revisió d’aquest POUM, d’acord amb el que determina l’article 93 del TRLU, quan
concorri alguna de les circumstàncies següents:

6
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a.

Quan s’hagin complert els dos sexennis de vigència previstos a l’Agenda i avaluació
econòmica i financera d’aquest POUM.

b.

Quan es produeixin disfuncions importants entre les previsions del Pla i els
requeriments de transformació dels usos del sòl per a atendre noves demandes
socials en matèria d’habitatge, activitat econòmica o dotació.

c.

Quan es produeixi l’aprovació i entrada en vigor d’un Pla territorial que alteri
substancialment les previsions d’aquest POUM, o quan la vigència d’una disposició
de rang superior així ho determini.

d.

La necessitat d’alterar l’estructura general i orgànica del territori o bé de la
classificació del sòl.

Art. 10
1

Modificació
Qualsevol altra alteració de les determinacions del Pla que es produeixi, que no es
correspongui amb cap dels supòsits previstos en l’article precedent, tindrà la consideració
de modificació, fins i tot en el cas que l’alteració esmentada comporti variacions aïllades en
la classificació o qualificació del sòl.

2

La proposta de modificació haurà de raonar i justificar la coherència de la proposta de
modificació amb les previsions del POUM, la incidència de la nova ordenació en les
previsions del Pla vigent i la viabilitat d’acceptar la proposta sense procedir a la seva revisió.
Així mateix s'haurà de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència de la modificació proposada, en relació amb els interessos públics i privats
concurrents.

3

La modificació de les determinacions del Pla que no comporti la seva revisió, s’ajustarà al
que disposa l’article 94 del TRLU.

4

Si la modificació altera la disposició o dimensions reservades per al sistema d’espais lliures
o d’equipaments esportius, aquesta es tramitarà d’acord amb el procediment establert a
l’article 95 del TRLU, i ha de ser aprovada per la institució competent, previ l’informe de la
Comissió Jurídica Assessora.
No s’entendrà com a modificació de zones verdes i esportives regulades a l’article 95 del
TRLU 1/05 la concreció de la localització dels espais lliures que se situïn en un lloc diferent
de l’assenyalat en la documentació gràfica indicativa del Pla, sempre i quan es respectin les
seves dimensions i qualitat.

5

La previsió mitjançant planejament parcial o especial de majors superfícies de sòl
destinades a sistemes, respecte als estàndards o percentatges mínims fixats per aquest
POUM, no requerirà la seva modificació.

6

La modificació de les Ordenances municipals que constitueixen annexes normatius d’aquest
7
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POUM, no requerirà modificació del POUM, tal i com s’estableix a l’article 3.4 d’aquestes
Normes.

8
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Capítol 2. Desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Secció Primera. Figures de planejament derivat i altres instruments d’ordenació urbanística.

Art. 11
1

Desenvolupament del POUM.
Amb l’objecte de complementar i desenvolupar l’ordenació establerta per les determinacions
del POUM, s’elaboraran Plans de millora urbana (PMU), Plans parcials urbanístics (PPU),
Plans parcials urbanístics de delimitació (PPUD), Plans especials urbanístics (PEU), Catàlegs
i Ordenances, d’acord amb el que preveuen els articles 65 a 68 del TRLU, i en els termes
previstos en aquestes normes.

2

Quan no estigui prevista la prèvia aprovació d’algun dels plans urbanístics derivats citats a
l’apartat 1 ni sigui necessària la prèvia execució d’un instrument de gestió urbanística, les
determinacions d’aquest POUM seran d’aplicació directa, sense perjudici del compliment de
les condicions legalment exigibles.

3

Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic que s’elabori en
desenvolupament de les previsions d’aquest POUM hauran de garantir l’accessibilitat i la
utilització, amb caràcter general, dels espais d’ús públic, i no seran aprovats si no
compleixen les determinacions i els criteris establerts a la legislació sectorial vigent en
matèria de promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques.

4

Els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic que s’elabori en desenvolupament
de les previsions d’aquest POUM hauran de determinar les característiques i el traçat de les
galeries

i

xarxes

d’abastament

d’aigua,

clavegueram,

energia

elèctrica,

gas,

telecomunicacions i d’altres previstos. La distribució dels serveis haurà de fer-se mitjançant
xarxa subterrània i caldrà preveure la ubicació de les centrals de transformació i/o
distribució local necessàries, en sòls amb la qualificació apropiada a tal efecte. En la seva
tramitació es requeriran els informes de les administracions sectorials competents per raó
de la matèria.

Art. 12
1

Plans de Millora Urbana
En el 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
de poblacions i d’altres similars.

2

En el sòl urbà consolidat, els plans de millora urbana tenen per objecte completar o acabar
9
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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 prèvia delimitació de l'àmbit.
3

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.
4

L’ordenació específica del subsòl per a àmbits determinats regularà l’aprofitament privat
possible, el manteniment o no, en tot o en part, de l’aprofitament privat preexistent, i l’ús del
subsòl vinculat a l’ús i servei públics, d’acord amb allò previst a l’article 39 del TRLU.

5

Quan es tracti de destinar les plantes baixes o superiors a equipaments en alguna de les
zones en sòl urbà consolidat previstes per aquest POUM, s’admetrà un increment del volum
edificable, sempre que no comporti cap increment del sostre edificable ni del nombre de
plantes. Serà necessari redactar un PMU per regular els nous paràmetres i els usos de
l’edificació. Un cop executat l’edifici no s’admetran modificacions d’ús en els àmbits
destinats a equipament.

6

Aquest POUM delimita diferents sectors sotmesos a la formulació d’un Pla de millora urbana
i en determina la seva superfície, els percentatges de sòl destinats a sistemes i zones, les
edificabilitats previstes per als diferents usos, les reserves de sostre destinades a habitatge
social així com les càrregues urbanístiques que han de suportar en cada cas.

7

Quan es tracti d’operacions de millora urbana no previstes per aquest POUM caldrà la prèvia
o simultània modificació d’aquest, excepció feta dels supòsits en els quals no s’alterin els
usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental
del planejament urbanístic general.

8

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.

9

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 dites alternatives o
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concretant els paràmetres que admeten variació, sense alterar l’aprofitament del sector-.
10 Els plans de millora urbana concretaran les reserves necessàries per a sistemes locals en cas
que no ho hagi fet aquest POUM. La concreció d’aquests sistemes i en especial del sistema
d’espais lliures no comportarà modificació de POUM, sempre i quan no es disminueixi la
seva superfície, i sempre que la localització d’aquestes en el planejament derivat es
consideri indicativa.
11 El criteri general respecte la delimitació d’un Pla de millora quan es confronta amb un carrer
suposa normalment la delimitació per l’eix de dit carrer. No obstant això, 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. Això sense perjudici que la part del cost de la urbanització del semi vial fora de
l’àmbit del Pla de millora, pugui ser recuperada mitjançant l’aplicació de quotes
urbanístiques o de contribucions especials sobre les finques directament beneficiades
d’aquesta obra urbanitzadora.
12 Els PMU assumiran les càrregues derivades del planejament d’acord amb les determinacions
d’aquest POUM.

Art. 13
1

Plans Parcials Urbanístics
En sòl urbanitzable delimitat el POUM es desenvolupa necessàriament per mitjà de plans
parcials urbanístics (PPU), l’execució dels quals serà condició indispensable per a la
realització d’intervencions en el territori corresponent, llevat del supòsit dels sistemes
generals que s’executin de forma independent dels sectors.

2

Les previsions sobre ordenació de l’edificació, usos i elements d’urbanització dels sectors
que continguin els PPU han de respondre als criteris derivats de les exigències del
desenvolupament urbanístic sostenible.

3

Els PPU han de contenir les determinacions i la documentació previstes en els articles 65 i
66 del TRLU i concordants del RLU. A més, hauran d’incloure un quadre resum de les
determinacions urbanístiques del sector.

4

Les determinacions del planejament parcial hauran de tenir la precisió suficient per a
permetre la seva execució, prèvia redacció dels corresponents projectes d’urbanització.
Específicament han d’assenyalar les alineacions i les rasants de la vialitat i els paràmetres
d’ordenació dels volums, encara que aquests es poden preveure de forma alternativa i
concretar-se posteriorment mitjançant altres instruments. Així mateix, els PPU han de
preveure, si s’escau, la delimitació dels polígons i definir el sistema d’actuació aplicable a
cadascun.

5

El Pla d’etapes del PPU no podrà preveure un termini superior a vuit anys per a l’execució de
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la urbanització del sector. En cas que es delimiti més d’un polígon d’execució, s’haurà de
fixar l’ordre de prioritat entre ells.
6

El present POUM assigna, d’acord amb l’article art. 36 del TRLU, l’aprofitament urbanístic de
cadascun dels sectors de sòl urbanitzable delimitat.

7

En aquells casos en que els PPU siguin d’iniciativa privada, s’haurà de preveure a més de les
determinacions a què es refereixen l’article 65 del TRLU, i l’article 79 i següents del RLU els
compromisos i documentació dels articles 96 i 97 del TRLU.

8

Els PPU podran completar les previsions d’aquest POUM, però no modificar-les, tal com
disposen els articles 65 i 66 del TRLU.

9

Les zones en que es concreti l’aprofitament del Pla parcial han de fer referència a les
definides en aquest POUM especialment en els casos en que s’indiquin com a preferents per
cada sector.

10 Els sectors de planejament parcial establerts per aquest POUM poden ser objecte de
desenvolupament parcial per subsectors, sempre que es compleixin les condicions
establertes en l’article 91 del TRLU.
11 En tots els sectors de sòl urbanitzable delimitat els propietaris poden ser obligats a assumir
el deure urbanístic de conservar les obres i instal·lacions d’urbanització durant un període
de cinc anys, el qual podrà ser prorrogat per 5 anys més, tot constituint-se en entitat
urbanística de conservació o junta de conservació. Aquest possible deure, així com el seu
abast i la seva durada, s’ha de concretar en el marc dels PPU i dels procediments de
reparcel·lació, en funció de les circumstàncies objectives concurrents.

Art. 14

Plans Parcials de delimitació

En sòl urbanitzable no delimitat és preceptiu el desenvolupament d’un PPUD o, en el seu cas, la
prèvia delimitació del sector mitjançant la redacció d’un Programa d’actuació urbanística
municipal segons el que disposa l’article 60.7 del TRLU, o mitjançant la Modificació Puntual del
POUM.

Art. 15
1

Plans especials urbanístics (PEU)
A més dels plans especials definits i previstos per aquest POUM, podran desenvolupar-se
plans especials per a qualsevol de les diferents finalitats previstes en l’article 67 del TRLU i
en qualsevol classe de sòl, sempre que no modifiquin l’estructura general i orgànica
d’aquest Pla i que no contradiguin les seves Normes bàsiques.

2

L’aprovació dels plans especials urbanístics habilita a l’administració competent per a
12
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executar les obres i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les
llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives i sens perjudici del que
estableix la legislació sectorial.

3

Els plans especials urbanístics que tinguin per objectiu la protecció de zones d’un gran valor
agrícola, forestal o ramader o d’espais rurals o semiurbans podran incorporar restriccions
d’ús dels terrenys per a impedir-ne la seva desaparició o alteració.

4

D’acord amb el que preveu l’article 67.2.e) del TRLU, també es poden elaborar plans
especials per a l’execució directa d’obres corresponents a la infraestructura del territori o a
elements determinants del desenvolupament urbà, pel que fa a l’assenyalament i
localització de les infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions terrestres i/o
aèries, a la infraestructura hidràulica general, a l’abastament d’aigua, sanejament,
subministrament d’energia elèctrica i resta de sistemes urbanístics generals i d’altres
anàlogues d’acord amb les previsions d’aquest POUM, amb la col·laboració de les
Administracions competents en la matèria i de les Entitats subministradores directament
implicades en cada cas.

La formulació i tramitació d’aquests plans és perceptiva quan la infraestructura afecta
diversos municipis o diferents classes de sòl.

Art. 16

Catàleg de béns a protegir
L’Ajuntament de Rubí disposa d’un Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni
Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí aprovat definitivament el 17 de març de 2004,
que es manté vigent, sens perjudici de les modificacions especificades a l’Annex 3
d’aquestes NNUU, que hauran de ser objecte de la corresponent tramitació conforme al que
estableix la Disposició Addicional segona d’aquestes NNUU.

Art. 17

Ordenances Municipals
Sens perjudici de les Ordenances que aquest POUM incorpora com a Annexes Normatius,
l’Ajuntament podrà formular i aprovar altres Ordenances per regular aspectes que no són
pròpiament objecte de les normes urbanístiques d’aquest POUM, les quals les
complementaran sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.
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Secció Segona. Instruments de gestió i execució del planejament

Art. 18
1

Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada
L’execució d’aquest POUM i dels instruments de planejament que el desenvolupen
correspon, d’acord amb l’article 110 del TRLU, a l’Ajuntament, i en tant que l’Administració
actuant, a la resta d’administracions públiques i entitats urbanístiques especials en llurs
esferes d’actuació respectives i en l’exercici de llurs competències, així com als particulars
sota les diverses modalitats d’actuació establertes.

2

Les administracions públiques o les entitats urbanístiques especials executaran el
planejament sempre que operin com a administració actuant d’acord amb l’article 23 del
TRLU.

3

L’execució del planejament es realitzarà bé mitjançant la gestió urbanística integrada o bé
mitjançant la gestió urbanística aïllada definida.
La gestió urbanística integrada, d’acord amb l’article 111 del TRLU, es duu a terme en el
desenvolupament dels sectors de planejament o dels polígons d’actuació urbanística amb la
finalitat de repartir equitativament les càrregues i beneficis derivats de l’ordenació i per a
executar o completar les obres i serveis urbanístics necessaris.
La gestió urbanística aïllada suposa l’execució d’actuacions puntuals o aïllades previstes pel
planejament, sempre que no calgui, o no sigui possible, la delimitació d’un polígon
d’actuació per al repartiment equitatiu de càrregues i beneficis derivats de l’ordenació
urbanística.

Art. 19
1

Execució dels Sistemes urbanístics
L’adquisició dels sistemes urbanístics que no estan inclosos en un àmbit d’actuació
urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es realitzarà mitjançant l’actuació
d’expropiació que correspongui.

2

Les reserves de sòl per a sistemes, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, computen als
efectes del càlcul de l’aprofitament urbanístic.

3

Les reserves de sòl per a sistemes urbanístics generals, que aquest Pla inclou en polígons
d’actuació urbanística en sòl urbà o bé en sectors de planejament urbanístic derivats als
efectes de la seva gestió, resten classificades com a sòl urbà o urbanitzable, segons
correspongui i, en conseqüència, són part del sector.

4

L’índex d’edificabilitat bruta al que es refereixen els apartats 5 i 7 de l’article 58 del TRLU
s’apliquen a la superfície computable de cada sector. A aquest efecte s’entendrà per
superfície computable, els sòls amb dret a aprofitament segons el que estableix el TRLU,
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excloent de la superfície total del sector els sòls de domini públic que per manat de llei o per
raó de la seva procedència (cessió obligatòria de planejaments anteriors) no computin a
efectes de generació d’edificabilitat. Amb independència del valor assignat pel POUM al sòl
computable del sector, haurà de ser el planejament derivat i el posterior projecte de
reparcel·lació els instruments que confirmin la superfície de sòl computable.

Art. 20
1

Polígons d’actuació urbanística (PAU)
Aquest POUM conté en sòl urbà la delimitació dels diferents Polígons d’Actuació urbanístics,
els quals venen gràficament en els plànols d’ordenació i regulats detalladament en els
articles corresponents.

2

Els polígons d’actuació urbanística delimitats per aquest POUM o pel planejament que el
desenvolupi podran modificar-se seguint el procediment previst en l’article 113 del TRLU. Per
modificar l’ordenació sense modificar els paràmetres dels sistemes o l’edificabilitat caldrà la
redacció d’un PMU.

3

En sòl urbà la delimitació de nous polígons d’actuació s’efectuarà d’acord amb el
procediment establert a l’article 113 del TRLU. De la mateixa manera es procedirà en la
subdivisió d’un polígon en altres més petits,i no es requerirà la Modificació del POUM quan
es tracti de facilitar la gestió, no es desvirtuïn els objectius del polígon ni l’ordenació
prevista, no suposin transferència de càrregues d’urbanització o cessions a d’altres
propietaris i, en el cas de subdivisió, es mantingui la proporcionalitat de càrregues i
aprofitaments, entre el polígons resultants.

4

En sòl urbà i en sectors de planejament derivat la delimitació dels polígons d’actuació
urbanística atendrà als requisits i obligacions establertes als articles 35 i 112 del TRLU.

5

La delimitació dels polígons d’actuació en el sòl urbà no consolidat comporta, a més del
compliment de les determinacions previstes per a cada Polígon, i sens perjudici de les
previsions més concretes que es puguin establir en la fitxa de cada polígon, el següents
deures per als propietaris:
a.

Complir amb la distribució equitativa dels beneficis i càrregues derivats del
planejament.

b.

Cedir obligatòriament i gratuïtament el sòl reservat pel POUM per a sistemes.

c.

Costejar i, si escau, executar la urbanització.

d.

Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament. Conservar les obres
d'urbanització, agrupats legalment com a entitat de conservació, en els supòsits en
què s'hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi el planejament
o resulti expressament de la legislació urbanística vigent. L’obligació de conservació
de les obres d’urbanització per part de l’Entitat urbanística corresponent, serà de
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cinc anys a partir de la recepció de les obres d’urbanització, amb una pròrroga
màxima de cinc anys més, d’acord amb el que estableix l’article 68.7 del RLU.
e.

Cedir, si s’escau, obligatòriament i gratuïtament el sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament del polígon, d’acord amb l’article 43 del TRLU.

f.

Efectuar la reserva, i posterior construcció, de l’habitatge protegit que determini
aquest POUM.

6

Els PAU es faran càrrec de la urbanització perimetral que calgui fer o refer, així com de les
càrregues d’urbanització derivades dels sistemes locals definits en l’ordenació.

Art. 21
1

Sistemes d’actuació urbanística
L’execució dels polígons d’actuació urbanística definits per aquest POUM o pel planejament
que el desenvolupi, es realitzarà mitjançant el sistema de reparcel·lació, en qualsevol de les
seves quatre modalitats, o el d’expropiació d’acord amb l’article 115 del TRLU.

2

L’administració actuant escollirà el sistema i modalitat d’actuació aplicable segons les
necessitats i els mitjans econòmics i financers amb què compti, la col·laboració de la
iniciativa privada i altres circumstàncies que hi concorrin.

3

Llevat els casos en què es fixi altrament, en el sistema de reparcel·lació, la modalitat serà la
de cooperació per als polígons d’actuació urbanística de promoció pública i la de
compensació bàsica o bé compensació per concertació per als d’iniciativa privada.

4

En les modalitats dels sistema d’actuació per reparcel·lació, si s’incompleix l’obligació
d'urbanitzar, o bé la d’edificar, en el cas que el planejament urbanístic la determini,
l’administració, un cop declarat l’incompliment, pot expropiar els terrenys de què es tracti, i
poden ésser beneficiaris de l’expropiació l’administració actuant, si no té competències per
expropiar, la persona concessionària de la gestió urbanística integrada o la junta de
compensació corresponent.

5

En les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació, els propietaris tenen l’obligació
de pagar les despeses d'urbanització, obligació que es pot complir mitjançant la cessió de
terrenys edificables, situats dins o fora del polígon d’actuació, excepte en el supòsit a què es
refereix l’article 141.2 del TRLU.

6

En el sistema de reparcel·lació, el projecte de reparcel·lació pot determinar, com a
alternativa a l’expropiació de les finques dels propietaris no adherits a la junta de
compensació, el pagament de les despeses d'urbanització mitjançant solars situats dins el
polígon d’actuació, respectant el principi de no-discriminació. En les modalitats de
compensació bàsica i de compensació per concertació, el projecte ha de contenir la proposta
d’adjudicació de les finques que en resultin a la junta de compensació o bé, si n’és part
integrant, a l’empresa urbanitzadora; en la modalitat de cooperació, la proposta
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d’adjudicació és a favor de l’administració actuant o bé, si s’escau, dels concessionaris de la
gestió urbanística integrada.
7

En el sistema d’expropiació, s’haurà de complir allò que determinen els articles 146 i 147 del
TRLU i 211 del RLU.

8

En qualsevol cas, el sistema escollit haurà de garantir l’execució de les obres d'urbanització
en els terminis assenyalats en el Programa d’actuació Municipal o Pla d’etapes
corresponent, la cessió i execució dels vials i espais lliures d’ús públic i la cessió dels sòls
per a dotacions públiques que determini aquest Pla o planejament derivat.

Art. 22
1

Projectes de reparcel·lació
Els projectes de reparcel·lació contindran les determinacions i els documents establerts en
articles 120 del TRLU i 130 i següents del RLU.

2

Els projectes de reparcel·lació han d’incloure com a càrregues corresponents a les obres
d’urbanització, les de demolició, enderroc o destrucció d’edificis, plantacions i altres béns,
les indemnitzacions, els costos dels projectes, valoracions i peritatges, les despeses de
gestió, les necessàries per a l’efectivitat del dret al reallotjament dels residents i qualsevol
altre concepte originat per raó de la urbanització d’acord amb allò que estableix l’article 114
del TRLU, que seran distribuïdes entre els propietaris a efectes en la proporció que els
correspongui.

Art. 23
1

Projectes d’urbanització
Per a l’execució de les determinacions contingudes en el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal i el planejament derivat, respecte a les obres d’urbanització, s’hauran de redactar
els corresponents projectes complementaris d’urbanització d’acord amb les condicions
bàsiques i els criteris definits pel planejament que correspongui.

2

Els projectes d’urbanització són projectes d’obra que tenen per finalitat posar en pràctica
l’execució material de les determinacions d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal i
del planejament derivat en els àmbits d’actuació.

3

Els projectes d’urbanització podran fer referència a la totalitat de les obres d’urbanització o
únicament a les obres d’urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament incloent-hi els col·lectors d’aigües pluvials, els col·lectors d’aigües residuals i les actuacions
adequades relacionades amb la depuració d’aigües residuals-, la compactació i
l’anivellament de terrenys destinats a vials, inclòs el pas de vianants, i les xarxes de
subministrament i distribució d’aigua, d’energia elèctrica i de connexió a les xarxes de
telecomunicacions. En aquest segon cas s’haurà de completar posteriorment amb un o
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diversos projectes d’urbanització.
4

Els projectes d’urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que
executen.

5

La seva documentació ha de comprendre una memòria descriptiva de les característiques de
les obres, el plànol de situació degudament referenciat i els plànols de projecte i de detall, el
plec de prescripcions tècniques, els amidaments, els quadres de preus, el pressupost i el pla
d’etapes. Quan el projecte d’urbanització comprèn solament les obres d’urbanització
bàsiques, ha d’establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses
d’urbanització sens perjudici que els projectes d’urbanització els concretin.

Art. 24

Unitats mínimes de projecte (UMP)
Les Unitats mínimes de projecte són els àmbits mínims que per les seves condicions de
parcel·lació, posició, necessitats d’aparcament..., aconsellen el seu desenvolupament de
forma unitària. En aquests casos es requerirà un projecte arquitectònic unitari.
Aquestes UMP es delimiten als plànols d’ordenació.

Art. 25
1

Contribucions especials
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 d’expropiació.

2

Si d’aquesta execució se’n deriven beneficis per als sectors contigus o propers, es podrà
repercutir les despeses, inclosa la indemnització de l’expropiació, 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.

Art. 26

Ocupació directa per l’execució de sistemes
En aquells casos en 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 determina l’article 150
del TRLU i 215 i següents del RLU.

Art. 27

Concessions administratives en els sistemes
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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.

Art. 28
1

Convenis urbanístics
Els convenis urbanístics entre les administracions públiques, o entre aquestes i els
particulars, establiran el marc d’actuació per a l’ordenació, el desenvolupament i l’execució
del planejament en qualsevol tipus de sòl, o també per a l’adquisició de compromisos i
obligacions respecte a cessions de sòl, càrregues d’urbanització i qualsevol altre aspecte
que les parts creguin convenient, d’acord amb la legislació vigent i el contingut d’aquest
POUM.

2

Els convenis urbanístics hauran de justificar la seva conveniència per l’interès públic i
estaran sotmesos al principi de publicitat. En aquest sentit, són objectius prioritaris dels
convenis urbanístics la major obtenció d’espais destinats als sistemes de comunicacions,
equipaments comunitaris o espais lliures públics, així com el compliment del principi
constitucional pel qual la comunitat ha de participar en les plusvàlues generades per l’acció
urbanística.

3

El contingut dels convenis urbanístics serà incorporat a les figures de planejament o gestió
urbanística. Tanmateix les obligacions pactades i que afectin a drets reals sobre finques,
causaran la corresponent anotació o inscripció en el Registre de la Propietat.

4

Els convenis urbanístics hauran d’ésser aprovats pel Ple de la corporació municipal per tal
que despleguin els seus efectes de validesa i complir amb el prescrit en els articles 25 i 26
del RLU.

Secció Tercera. Llicències urbanístiques

Art. 29
1

Actes subjectes a llicència
Estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació o utilització del
sòl i del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres i, en general, totes
aquelles actuacions previstes a l’article 179 del TRLU

2

D’acord amb el que disposa l’article 179 del TRLU, resten subjectes a llicència urbanística les
actuacions següents:
a.

Les parcel·lacions urbanístiques.

b.

Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma,
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modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents.
c.

La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.

d.

Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

e.

La primera utilització i ocupació, i el canvi d’ús, dels edificis i de les instal·lacions.

f.

Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe
de sòl.

g.

L’autorització d’obres i usos de manera provisional, d’acord amb el que estableix la
Llei.

h.

L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

i.

L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del
paisatge.

j.

La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

k.

L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

l.

La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o
permanents.

m.

La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.

n.

La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats.

o.

La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

p.

Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl.

q.

Ordre d’execució i declaració de ruïna.

r.

La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació
d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.

s.

Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament o les ordenances
municipals.

3

Les ordenances municipals, en els termes establerts per la normativa de règim local i en
funció de l’entitat de les obres o les actuacions a fer, poden substituir la necessitat d’obtenir
la llicència urbanística per una comunicació prèvia de la persona interessada a
l’administració municipal. Les llicències s’atorguen sense perjudici de la resta
d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.

4

Serà sotmès a l’obtenció de la preceptiva llicència municipal qualsevol altre acte assenyalat
pel Pla d’ordenació urbanística municipal o per les figures de planejament que el
desenvolupin o complementin, llevat d’aquelles actuacions públiques específicament
excloses per la legislació sectorial vigent.

5

L’obligació d’obtenir prèviament la llicència en els supòsits indicats a l’apartat primer
d’aquest article, afecta també als sectors o activitats subjectes a l’autorització d’altres
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La

necessitat

d’obtenir

autoritzacions

o

concessions

d’altres

administracions no deixa sense efecte l’obligació d’obtenir la llicència municipal
corresponent, de manera que sense aquesta no es pot iniciar l’activitat o l’obra, llevat
d’aquelles actuacions específicament excloses per la legislació sectorial vigent.
6

El procediment d’atorgament de llicències s’ajustarà a allò que preveu la legislació de Règim
Local, i les ordenances municipals corresponents.

7

En cap cas s’entendrà adquirida per silenci administratiu una llicència de contingut contrari
a la legislació o al planejament urbanístic vigent.

8

Les llicències s’entendran atorgades llevat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i
no podran ser invocades pels titulars per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què puguin incórrer en l’exercici de les activitats corresponents.

9

En tot cas, el seu atorgament no implicarà per a l’ajuntament cap responsabilitat pels danys
o perjudicis que es puguin produir en motiu o ocasió de les activitats que es realitzin en
virtut de les mateixes.

10 Prèviament a la concessió d’una llicència d’autorització de moviments de terres, obres, o
altres intervencions dins els límits de qualsevol jaciment o “àrea d’expectativa”
arqueològica i/o paleontològica, caldrà – sens perjudici dels informes que puguin emetre
els tècnics municipals i d’acord amb el que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català – disposar d’un informe favorable del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, en el que es valori el tipus d’afectació possible sobre el patrimoni
arqueològic i/o paleontològic i les mesures correctores que calgui adoptar.
Aquest informe tindrà caràcter vinculant i podrà requerir als promotors de les obres, com a
condició prèvia a la seva autorització, que presentin un estudi de la incidència que podrien
tenir en les restes arqueològiques i/o paleontològiques, que haurà de ser elaborat per un
professional especialitzat.
L’informe del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació podrà també exigir la
realització d’una intervenció arqueològica i/o paleontològica preventiva, d’acord amb el que
disposa el decret 78/2002, de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.

Art. 30
1

Actes promoguts per administracions públiques. Raons d’urgència i interès públic
En relació amb els actes assenyalats en l’article anterior, quan aquests siguin promoguts per
òrgans de l’Estat, de la Generalitat o d’altres Entitats de Dret Públic, serà també obligatòria
la sol·licitud de llicència municipal, amb les excepcions previstes a la legislació sectorial.

2

En cas d’urgència o interès excepcional, s’haurà d’observar allò que preveu la legislació
urbanística vigent (art. 182.2 del TRLU,).
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Manca d’obligació de l’obtenció de llicència
Les obres d’urbanització, construcció i enderroc quan s’executin d’acord amb un projecte
d’urbanització aprovat per l’Ajuntament o d’una ordre d’execució o declaració formal de
ruïna imminent, no requeriran la preceptiva llicència municipal.

2

Així mateix no requeriran la preceptiva llicència municipal les parcel·lacions o la divisió de
finques incloses en un projecte de reparcel·lació.

Art. 32
1

Tipus de llicències
L’ordenança reguladora dels procediments per l’atorgament de llicència d’obres i activitats
contemplarà i regularà detalladament, com a mínim, els següents tipus de llicències:
a.

b.

Llicències d’edificació
-

Llicència d’obres majors

-

Llicència d’obres menors

-

Llicència d’enderroc

Llicències d’ús del sòl i subsòl
-

Llicència d’ús i primera ocupació

-

Llicències de connexió a la xarxa de clavegueram

-

Llicència d’obertura de vies, camins i accessos rodats

-

Llicència de moviments de terres

-

Llicència d’obres d’urbanització

-

Llicència de realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública

-

Llicència per a la instal·lació de xarxes de serveis a la via pública

-

Llicència per a la instal·lació de grues, bastides i aparells elevadors per a la
construcció

c.

-

Llicència per a instal·lacions publicitàries

-

Llicència de tala d’arbres

-

Llicència de parcel·lació urbanística

-

Llicència d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueres

Llicències per exercir activitats
-

Avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental.
Estan subjectes al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització
ambiental tota activitat classificada en l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (DOGC 5524
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11/12/2009).
-

Llicència ambiental.
Estan subjectes al règim de llicència ambiental tota activitat classificada en
l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats. (DOGC 5524 11/12/2009).

-

Comunicació.
Estan subjectes al règim de comunicació tota activitat classificada en
l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats. (DOGC 5524 11/12/2009).

-

Llicència municipal d’activitats Tipus A
Estan subjectes al règim llicència municipal d’activitats Tipus A tota
activitat classificada en l’annex A de l’Ordenança reguladora de la
intervenció municipal en les activitats i les instal·lacions (ORIMAI publicada
al BOP 262 de 01/11/2000)

-

Llicència municipal d’activitats Tipus B
Estan subjectes al règim llicència municipal d’activitats Tipus B tota
activitat classificada en l’annex A de l’Ordenança reguladora de la
intervenció municipal en les activitats i les instal·lacions (ORIMAI publicada
al BOP 262 de 01/11/2000)

2

Aquest llistat no exclou que l’ordenança municipal corresponent pugui preveure d’altres
tipus de llicència de les relacionades a l’apartat anterior a aquest article.

3

Les seves condicions, així com els requisits i condicions per a sol·licitar-les i el procediment
per al seu atorgament, vindran regulats en la corresponent ordenança municipal i d’acord
amb el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, excepte en el cas de les llicències ambientals, que es regiran, a més,
per l’ordenança municipal sobre activitats i per la normativa sectorial d’aplicació (Llei
3/1998 i normativa de desenvolupament). Tot això sens perjudici de la sol·licitud d’informe
o autorització d’altres administracions quan sigui procedent per raó de la matèria que es
tracti.

4

Llicències provisionals.
a.

Es podran autoritzar obres i usos justificats amb caràcter provisional, previ informe
favorable de la Comissió d’Urbanisme, sempre i quan no haguessin de dificultar
l’execució del planejament, i amb la seva corresponent inscripció al Registre de la
Propietat.

b.

Aquestes edificacions o instal·lacions hauran d’enderrocar-se quan ho acordi
l’Ajuntament i tant les obres com l’ús o activitat no seran en cap cas indemnitzables.
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Llicències en sòl urbà
Els terrenys situats en sòl urbà on es sol·liciti edificar-hi, hauran de tenir 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.

2

En els sòls que reuneixin els serveis relacionats a l’apartat anterior i als 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 41 del TRLU
amb concordança amb l’article 237 del RLU. Si el terreny donés a més d’una via, els
compromisos als que es refereix aquest article s’estendran a tots els carrers als que el
terreny hi tingui façana.

3

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
següents:
a.

Quan estigui aprovat el planejament derivat corresponent i/o el projecte
d'urbanització.

b.

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.

c.

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.
En qualsevol cas, no es permetrà l’ocupació dels edificis fins que no estigui completament
acabada l’obra urbanitzadora.
4

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.

5

Les fiances que es constitueixin per garantir el compliment dels compromisos assenyalats
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en l’article 40 del RGU podran ésser presentats per entitats bancàries o d’assegurances
d’acord amb la legislació vigent.

Art. 34

Llicències en sòl urbanitzable delimitat
En el sòl urbanitzable delimitat, només es podran atorgar llicències de parcel·lació i
d’edificació un cop s'hagi aprovat el corresponent pla parcial urbanístic, siguin ferms en via
administrativa els instruments de gestió necessaris i es compleixin els requisits establerts
als articles 44 i 45 del TRLU.

Art. 35
1

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.

2

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.

Art. 36
1

Llicències en els sòls qualificats de sistemes urbanístics
Independentment de la tramitació i aprovació d’aquells instruments de planejament i/o
execució que es requereixen per al desenvolupament i implantació dels sistemes
urbanístics, les construccions, les instal·lacions, les edificacions i altres activitats que
puguin situar-se d’acord amb aquest POUM en els sòls qualificats de sistema i en les zones
adjacents de protecció de sistemes estaran subjectes, en qualsevol cas, i sens perjudici
d’altres autoritzacions i/o procediments que es requereixin, a l’obtenció de la corresponent
llicència municipal.

2

L’Administració municipal sol·licitarà dels òrgans competents prèviament a l’atorgament de
la llicència, el preceptiu informe. Els informes denegatoris per raons de competència
específica, determinaran la denegació de la llicència municipal.

3

L’atorgament de l’autorització o concessió demanial únicament substituirà l’obligació
d’obtenir la llicència municipal en aquells supòsits en què el projecte aprovat amb la
concessió demanial tingui el grau de precisió i detall que s’exigeix per l’atorgament de les
llicències municipals i no s'hi produeixen modificacions en l’execució de l’obra prevista.
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Les instal·lacions, obres o usos pels quals es sol·licita llicència hauran d’adaptar-se a més
de als plans d’ordenació i/o usos, a aquelles prescripcions de caràcter constructiu i estètic
que fixi l’ajuntament.

5

En el procediment de sol·licitud de la llicència municipal s’hauran d’incorporar els informes i
estudis d’impacte ambiental necessaris per conèixer la influència de l’activitat sobre el medi
avaluar-ne els seus efectes, i en el seu cas, establir les mesures correctores necessàries per
pal·liar els possibles efectes negatius.

6

La llicència es condicionarà a l’adopció de les mesures que assegurin la qualitat ambiental
de l’entorn respecte als efectes nocius o que impliquin el deteriorament del medi ambient.
També es condicionarà la llicència, quan sigui el cas, a l’adopció de mesures que evitin els
abocaments directes d’aigües residuals als cursos d’aigua. En aquests casos caldrà
acreditar i justificar documentalment el tipus i característiques tècniques d’aquestes
mesures.

Art. 37
1

Llicències de parcel·lació
Tots els actes de parcel·lació urbanística previstos en l’article 183 del TRLU i les divisions o
segregacions de terrenys són objecte de llicència municipal, llevat de les contingudes en el
projecte de reparcel·lació i aquelles altres excepcions regulades reglamentàriament.

2

En les sol·licituds de llicència de parcel·lació urbanística caldrà justificar jurídica i
tècnicament l’operació i acreditar, en cas de terrenys ocupats per edificacions i/o
instal·lacions, que aquestes compleixen amb els paràmetres urbanístics que li són
d’aplicació en relació a les noves finques resultants de la segregació proposada.

3

Això no obstant, es podran admetre les parcel·lacions urbanístiques de finques edificades
que es trobin en situació de volum disconforme, quan el sostre de l’edificació que resti en
cadascuna de les noves finques resultants de la parcel·lació no sigui superior al permès per
a la zona. S’exclouen d’aquest supòsit les parcel·lacions que es plantegin sobre edificacions
realitzades per fases a l’empara d’una llicència d’obres, quan la seva segregació
contravingui les condicions sota les quals es va concedir la llicència d’obres.

Art. 38
1

Certificats d’aprofitament urbanístic
Amb independència de les altres mesures de publicitat dels plans previstes per la normativa
vigent, els particulars poden demanar informes d’aprofitament urbanístic, presentant la
sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament.

2

L’Ajuntament ha de lliurar el certificat d’aquest informe en el termini d’un mes, a comptar
des de la data de presentació de la sol·licitud.
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Si la finca objecte de la consulta és edificable, el certificat tindrà una vigència de sis mesos a
comptar des de la notificació a l’interessat i serà preceptiu d’atorgar llicència respecte d’un
projecte ajustat a les normes vigents en el moment de la corresponent sol·licitud de
certificat, d’acord amb el contingut d’aquest, quan la llicència es demani, dins del termini de
vigència esmentat, en la forma establerta per la legislació de règim local i sense defectes
inesmenables. Tot això sense perjudici de les prescripcions de la legislació sectorial.
La sol·licitud de la llicència, en aquest supòsit, no es veurà afectada per la suspensió de
llicències regulada per l’article 70 del TRLU.

4

Els certificats d’aprofitament urbanístic tindran el contingut que determini la legislació
urbanística vigent.

5

No obstant el lliurament del certificat, cap llicència podrà ser atorgada en contra de les
determinacions del planejament aplicable, sens perjudici de les responsabilitats
administratives que puguin derivar-se’n.

Art. 39
1

Llicències en edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació
La situació de fora d’ordenació comportarà als edificis i instal·lacions el següent règim
jurídic d’acord amb la legislació urbanística vigent, article 102 del TRLU i concordants del
Reglament. Es prohibeixen les obres de consolidació, d’augment de volum, de
modernització, i aquelles que incrementen el valor d’expropiació dels edificis o
instal·lacions.

2

S’autoritzen amb caràcter general petites reparacions ordinàries que exigeixin la higiene, la
ornamentació i conservació de l’immoble. També es podran autoritzar obres de manteniment
per a garantir la seguretat de l’edifici.

3

S’autoritzen amb caràcter excepcional obres parcials o circumstancials de consolidació, en
casos excepcionals, quan no estigui prevista l’expropiació, cessió gratuïta o enderroc de la
finca en el període de vigència d’aquest Pla.

4

El valor de les obres que s’autoritzin no serà en cap cas compensat en els expedients
d’expropiació, de reparcel·lació o de composició.

5

L’eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà
condicionada a la corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la
concessió de la llicència en la inscripció registral de la finca, en els termes previstos a
l’article 76 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, amb inclusió de documentació gràfica
acreditativa de l’estat de la finca abans de l’execució de les obres autoritzades.

6

S’autoritzen els següents usos i activitats:
a.

Aquells autoritzats per la corresponent llicència, que s’exerceixin dins d’un edifici o
instal·lació en situació de fora d’ordenació, podran continuar realitzant-se fins que
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no s’hagi de dur a terme l’expropiació, la cessió gratuïta o l’enderroc.
b.

Les modificacions de l’activitat existent resultants de la llicència i la instal·lació
d’una nova activitat, sempre que no comportin la realització d’obres prohibides i no
dificultin l’execució del planejament, es podran autoritzar mitjançant llicència a
precari en les condicions previstes al punt 5 d’aquest article.

c.

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 d’expropiació, de
reparcel·lació o de compensació.

Art. 40
1

Llicències en edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme
En els edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme seran autoritzables les
obres de consolidació, rehabilitació, reforma i d’augment i tots els canvis d’ús, sempre que
estiguin d’acord amb les condicions bàsiques d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística
municipal o del planejament derivat que el desenvolupi.

2

Quan la disconformitat radiqui en l’ús, podrà mantenir-se l’existent mentre no esdevingui
incompatible amb el nou planejament.

3

En cas d’activitats en situació d’ús disconforme s’aplicaran les toleràncies que es prevegin
en aquesta Secció, en el planejament que desenvolupi aquest Pla d’ordenació urbanística
municipal o en les Ordenances reguladores que s’aprovin. 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 corresponent.

4

Pel que fa a la possible instal·lació d’activitats en edificis en volum disconforme però
admesos en la zona, s’estarà al que determina l’article 102.4 TRLU.

Secció Quarta. Instruments de política del sòl i habitatge

Art. 41
1

Objectius relatius al Patrimoni municipal del sòl i habitatge
L’Ajuntament constituirà el Patrimoni municipal de sòl i habitatge, per a ser destinat a les
finalitats previstes a l’article 153.4 del TRLU.

2

La constitució del Patrimoni municipal de sòl i habitatge s’ajustarà al que s’estableix en els
articles 156 i 157 del TRLU.

3

El Pla d’ordenació urbanística municipal preveu les necessitats de patrimoni de sòl i
habitatge i quantifica i localitza les aportacions derivades del planejament.

4

Els ingressos obtinguts amb l’alienació i gestió d’aprofitaments provinents del 10% de
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cessió en sòl urbanitzable i en sòl urbà no consolidat, s’han de destinar al patrimoni
municipal de sòl i d’habitatge, destinant-los a la finalitat de l’article 153.4.b del TRLU si
provenen d’usos residencials. Si els aprofitaments provenen d’altres usos s’han de destinar
a qualsevol de les finalitats de l’article 153.4 del TRLU.

Art. 42

Objectius relatius a la previsió d’habitatge protegit
En compliment de la legislació sectorial sobre habitatge, aquest Pla d’ordenació urbanística
municipal estableix els instruments urbanístics per a l’adquisició i la preparació del sòl
necessari per a la posterior promoció pública d’habitatges o bé per a la construcció
d’habitatges pels promotors privats en qualsevol dels règims de protecció oficial fixats per la
legislació sectorial vigent en aquesta matèria.

Art. 43

Àrees d’habitatge en règim protegit
El Pla d’ordenació urbanística municipal, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, realitza la
reserva de sòl destinat a habitatges en règim de protecció, en una proporció mínima pel nou
planejament del 40% del sostre destinat a habitatge de nova implantació, d’acord amb el
que disposa l’article 57.3 del TRLU, del qual un 20% es destinarà a habitatges amb protecció
oficial de règim general i de règim especial, i un 20% a habitatges de protecció oficial de
preu concertat.
Aquest percentatge inclou un 10% de reserva addicional pel nou tipus d’habitatge de preu
concertat, de conformitat amb allò previst a la Disposició addicional dinovena del TRLU i
d’acord amb el Decret 152/2008 de 29 de juliol, pel qual es regulen l’habitatge concertat i
l’habitatge de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria de
l’habitatge.

Art. 44
1

Actuacions d’habitatge en règim protegit
En les àrees d’habitatge en règim protegit les actuacions es duran a terme per la iniciativa
pública, la iniciativa privada o bé per iniciatives de caràcter mixt públic-privat d’acord amb
les necessitats i les prioritats que s’estableixen en aquest Pla.

2

Seran actuacions públiques aquelles en què la construcció d’habitatges la dugui a terme
l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, o altres entitats públiques competents en aquesta
matèria per tal d’assolir qualsevol dels objectius següents:
a.

Permetre l’accés a un habitatge a aquells sectors de la població que tinguin una
dificultat especial per a accedir al mercat immobiliari o a grups de població de
característiques o circumstàncies específiques.
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Contribuir a diversificar l’oferta d’habitatges i a pal·liar-ne els dèficits.

Seran actuacions privades aquelles en què la construcció d’habitatges es dugui a terme pel
sector privat.

4

Quan el sector privat no porti a terme una actuació d’habitatge en règim protegit dins dels
terminis previstos per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal o el planejament derivat
que el desenvolupi, l’administració pública podrà prendre la iniciativa per promoure aquests
habitatges, procedint prèviament a l’expropiació del sòl.

Art. 45

Adquisició del sòl en les àrees d’habitatge en règim protegit i promoció pública
d’habitatges.

1

L’adquisició per expropiació de les reserves de terrenys per a construir o ampliar els
patrimonis públics de sòl i d’habitatge d’acord amb l’article 151 del TRLU que aquest POUM
preveu, s’haurà de dur a terme amb la tramitació prèvia d’un projecte de delimitació per al
patrimoni públic del sòl, segons el que disposa l’article 154.1 del TRLU, amb el procediment
previst a l’article 146 del TRLU.

2

D’acord amb l’article 154.2 del TRLU, el projecte de delimitació es pot tramitar conjuntament
amb el de taxació conjunta. Els terrenys expropiats s’hauran de destinar a les finalitats de
l’article 155.2 del TRLU.

3

La promoció per part de l’administració pública de programes especials d’habitatge
dotacional i de programes d’habitatge definits a l’apartat 2 de l’article precedent, destinats a
sectors específics de població (joves, gent gran i altres col·lectius definits), en els quals no
es contempli l’accés a la propietat per part dels usuaris, seran d’aplicació les limitacions
relatives al nombre d’habitatges establert a l’Art 131.2 d’aquestes NNUU.

Art. 46
1

Cessió i alienació de terrenys. Dret de superfície
La cessió, l’alienació, i l’alineació directa de terrenys que pertanyin al patrimoni municipal
de sòl i habitatge, s’haurà d’ajustar al les prescripcions dels articles 158 i següents del
TRLU.

2

L’Ajuntament arribarà a acords amb la Generalitat, altres ens locals, entitats urbanístiques
especials i altres persones jurídiques públiques o privades, per tal de constituir drets de
superfície. D’acord amb l’article 162 del TRLU si el sòl sotmès a dret de superfície és part
integrant del Patrimoni municipal de sòl i habitatge, i el seu ús és residencial, les
edificacions s’hauran de destinar necessàriament a habitatges de protecció pública.

Art. 47

Drets de tanteig i retracte
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Als efectes de constituir o incrementar el patrimoni municipal del sòl i l’habitatge,
l’Ajuntament podrà delimitar àrees de tanteig i retracte d’acord amb els objectius i
condicions establertes a l’article 164 del TRLU.
El procediment per a la delimitació de àrees de tanteig i retracte, es subjectarà al
procediment previst a l’article 166 del TRLU.

Art. 48
1

Obligació d’edificar i registre municipal de solars sense edificar
Les determinacions incloses en el programa d’actuació urbanística municipal suposen la
obligatorietat de desenvolupament del planejament, urbanització i edificació, en els terminis
previstos.

2

En cas d’incompliment no justificat d’aquests terminis l’Ajuntament podrà crear registre de
solars sense edificar, d’acord amb l’article 169 i següents del TRLU.

3

La inscripció en el registre de solars sense edificar comporta la iniciació de les mesures
establertes a l’article 171 del TRLU d’acord amb els procediments definits a l’article 233 i
següents del RLU.

4

Els terminis màxims per a la construcció dels habitatges de protecció pública d’acord amb la
legislació vigent (art. 57.7 TRLU, art. 68.2.h RLU) no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici
de les obres, 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.

Art. 49
1

Habitatge dotacional públic
El POUM qualifica determinats sòls com a sistema general destinat a habitatge dotacional
públic. Aquests sòls vénen identificats específicament als plànols d’ordenació urbanística
amb la clau Eh, amb destí als programes especials que determina l’article 34.3 del TRLU.

2

També es podran destinar a aquesta finalitat els sòls destinats a sistema d’equipaments en
que el POUM no concreta l’ús, sempre que responguin als objectius fixats en la memòria
social del Pla, es justifiqui que el sòl no és necessari per a equipaments i, en conjunt, que el
sòl destinat a aquesta finalitat no superi el 5% de la reserva global del municipi per a
equipaments públics locals, d’acord amb el que estableix a l’article 58.1.g del TRLU. En
aquests casos, l’ús d’habitatge públic dotacional es determinarà mitjançant un Pla Especial
urbanístic, que a més de justificar els aspectes relacionats a l’apartat anterior, contindrà el
programa d’habitatge i l’ordenació volumètrica.

3

L’ordenació i edificació del sòl destinat a sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic es
regula en el Títol III, capítol VII d’aquest POUM.
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Secció Cinquena. Instruments i mesures ambientals i de paisatge.

Art. 50

Instruments normatius ambientals del POUM
Aquest POUM estableix en la regulació d’aquelles zones i sistemes que ho requereixin,
aquells instruments i mesures ambientals i de paisatge que poden incidir en els aspectes
ambientals, per tal de garantir el compliment dels principis de sostenibilitat ambiental
definits en el TRLU, en la tramitació dels instruments de planejament i gestió que el
desenvolupament d’aquest POUM preveu, així com en la concessió de les llicències
urbanístiques municipals.

Art. 51
1

Estudis ambientals en el desenvolupament del POUM
S’haurà de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental, qualsevol projecte públic o privat
consistent en la realització d’obres, d’instal·lacions o de qualsevol altra activitat per a la
qual així ho exigeixi la legislació sectorial vigent (RD Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny,
modificat per la Llei 6/2001, de 8 de maig, d’avaluació d’impacte ambiental), i el seu
reglament de desplegament, aprovat pel Reial Decret 1131/88 de 30 de setembre. A aquests
efectes i d’acord amb la legislació abans esmentada, els projectes relatius a les actuacions
referides hauran d’incloure un estudi.

2

En tot cas i d’acord amb la legislació sectorial vigent (Disposició addicional segona de la Llei
4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de
març), serà necessari efectuar un estudi d’impacte ambiental quan la transformació de l’ús
del sòl afecti superfícies superiors a cent hectàrees.

3

És preceptiva, d'acord amb la legislació sectorial vigent (text refós de la Llei d’Aigües i Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, del Text Refós de la legislació catalana en matèria
d’aigües,), la presentació d’una anàlisi dels efectes ambientals en aquelles actuacions que
afectin el domini públic hidràulic i que puguin implicar riscos per al medi ambient.

4

Les activitats amb risc elevat de contaminació atmosfèrica hauran de presentar una
avaluació de l’impacte de l’activitat sobre l’atmosfera, d’acord amb la legislació sectorial
vigent (Art. 6.3 de la Llei 7/89, de 5 de juny, de Modificació Parcial de la Llei de Protecció de
l’Ambient Atmosfèric).

Art. 52

1

Estudis d’impacte i integració paisatgística
Es requerirà l’Estudi d’Impacte i integració paisatgística regulat als articles 19 i següents del
Decret 343/2006 de 19 de setembre pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005 de protecció,
gestió i ordenació del paisatge en totes les actuacions, usos, activitats i noves construccions
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en sòl no urbanitzable, l’autorització de les quals estigui sotmesa al procediment previst a
l’article 48 del TRLU, i en tots aquells altres supòsits en que ho requereixi la legislació
sectorial d’aplicació en cada cas.

2

El contingut d’aquests Estudis serà el que determina l’article 21 del Decret 343/2006 abans
referenciat.

Art. 53
1

Mobilitat urbana i Estudis de mobilitat generada
Els plans derivats que es tramitin en desenvolupament d’aquest POUM, hauran d’incloure un
estudi d’avaluació de la mobilitat generada, sempre que així ho exigeixi la legislació sobre
mobilitat vigent.

2

En qualsevol cas el planejament derivat que es formuli en desenvolupament d’aquest POUM
haurà de donar compliment a tot allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de
mobilitat, respecte a la mobilitat urbana, així com a les determinacions d’aquest POUM
relatives a aquesta matèria.

Art. 54

Ordenances ambientals i de paisatge.
L’Ajuntament podrà formular i aprovar totes aquelles ordenances que consideri pertinents
per a garantir el compliment dels aspectes ambientals, de mobilitat i de paisatge que
regulen aquestes Normes Urbanístiques.
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Títol II. Règim urbanístic del sòl
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Capítol 1. Funció i contingut de la propietat del sòl

Art. 55

Funció social de la propietat del sòl
La funció social de la propietat establerta a l’article 33.2 de la Constitució Espanyola delimita
el contingut de les facultats urbanístiques susceptibles d’adquisició i en condiciona
l’exercici.

Art. 56
1

Exercici del dret de la propietat
En el marc de la legislació aplicable en matèria de règim del sòl i valoracions, les facultats
urbanístiques del dret de propietat s’exerciran sota el principi de la seva funció social i dins
dels límits i amb el compliment dels deures imposats per la legislació urbanística vigent, per
aquest Pla, el planejament derivat, així com les ordenances de desenvolupament, d’acord
amb el que estableix l’article 5 del TRLU i els articles 7, 8 i 9 del Real Decreto 2/2008 de 20
de juliol que aprova el “Texto Refundido de la Ley del Suelo”.

2

És requisit d’inexcusable observança per a la validesa i l’eficàcia de l’exercici de les facultats
urbanístiques del dret de propietat, el compliment dels deures imposats per aquest POUM,
així com pel planejament i Ordenances que el desenvolupin, tant en matèries de
planejament, gestió o execució, com en matèries d'ús del sòl i d’edificació, de conformitat
amb els preceptes esmentats a l’apartat 1 d’aquest article.

3

En cap cas s’entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra del contingut
del TRLU, ni d’aquest POUM, planejament derivat i Ordenances que el desenvolupin.

4

L’ordenació de l’ús dels terrenys i construccions prevista en aquest Pla no confereix dret als
propietaris a exigir indemnització, ja que implica meres limitacions i deures que defineixen
el contingut urbanístic de la propietat, llevat dels supòsits expressament establerts per la
legislació aplicable en matèria de règim de sòl i valoracions i pel TRLU.

5

D’acord amb el que estableix a l’article 39 del TRLU el subsòl queda sotmès a les servituds
administratives necessàries per a la prestació de serveis públics o d’interès públic, sempre
que aquesta utilització sigui compatible amb l’ús de l’immoble privat servent. En cas que no
sigui compatible amb l’aprofitament urbanístic atribuït pel planejament, s'haurà de procedir
a la seva expropiació.
En qualsevol cas, l’ús de l’aprofitament urbanístic i la implantació d’infraestructures en el
subsòl queden condicionats a la preservació de riscs i també a la protecció de les restes
arqueològiques d’interès declarat i dels aqüífers classificats, si fos el cas.
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Participació en les plusvàlues i repartiment equitatiu
La participació de la comunitat en les plusvàlues generades per l’acció urbanística dels ens
públics i el repartiment entre els afectats per la mateixa, dels beneficis i càrregues derivats
del planejament urbanístic, es produirà en els termes fixats per la legislació aplicable, i per
aquest POUM.
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Capítol 2. Conceptes i Estructura del Règim Urbanístic del sòl.

Art. 58

Els instruments bàsics del Règim urbanístic del sòl
El règim urbanístic del sòl, d’acord amb allò previst a l’article 24 TRLU, es defineix a través
de:

1

La classificació del sòl.
La qualificació del sòl, segons l’ordenació segons l’ordenació urbanística detallada del sòl
en ZONES i SISTEMES.
a.

Les ZONES per la determinació de l’aprofitament privat de les parcel·les amb
ordenació detallada en sòl urbà o d’un planejament derivat, i en el sòl no
urbanitzable pel seu tipus i nivell de protecció, i en general pel seu ús i gaudi de
caràcter privatiu de les finques.

b.

Els SISTEMES, com a conjunt d’elements d’interès general per al desenvolupament
urbà i el funcionament del territori en tota classe de sòl. 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.

2

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 per usos
definits. Les parcel·les incloses en un mateix sector o polígon, encara que tinguin ordenació
detallada mitjançant la qualificació de sòl, però l’àmbit de planejament esta pendent
d’executar, tenen el mateix règim urbanístic del sòl.

Art. 59
1

La classificació del sòl
El territori ordenat per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal es classifica, a efectes
del seu règim urbanístic en tres classes de sòl bàsiques:
a.

Sòl urbà (SU): delimitat en base al concepte de sòl urbanitzat i consolidat per
l’edificació d’acord amb l’article 26 del TRLU, inclosos els àmbits de millora
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 del TRLU.

b.

Sòl urbanitzable (SUR): delimitat en base als requeriments per a garantir el futur
creixement de la població i de l’activitat econòmica, mitjançant sectors de
desenvolupament, pendent d’ordenació urbanística d’un pla parcial, segons l’article
33 del TRLU.
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c.

Sòl no urbanitzable: delimitació en base al concepte global d’espais oberts que es
protegeixen del procés d’urbanització, segons l’article 32 del TRLU.

2

En sòl urbà, el POUM estableix dues categories que tenen situacions de règim urbanístic del
sòl diferents:
a.

Sòl urbà consolidat (SUC). 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 del TRLU. Els polígons d’actuació
urbanística delimitats amb l’únic objecte de millorar o completar la urbanització, són
també sòl urbà consolidat.

b.

Sòl urbà no consolidat (SUNC). Tenen aquesta condició, d’acord amb l’article 31.2
del RLU, el sòl urbà inclòs en àmbits sotmesos a una gestió urbanística integrada o
puntual per a Cessions de sòl públic, i l’execució de la corresponent urbanització. A
aquests efectes es considera sòl urbà no consolidat:

-

Els inclosos dins l’àmbit d’un sector sotmès a un pla de millora urbana pendent
d’ordenació urbanística detallada

-

Els inclosos dins l’àmbit d’un polígon d’actuació urbanística i actuació de dotació, 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’obres.

3

En sòl urbanitzable, el POUM defineix àmbits de creixement o sectors, pendents de
planejament derivat i ordenació urbanística detallada, diferenciant dues categories:
a.

Sòl urbanitzable delimitat (SUD). Són àmbits amb sectors delimitats on el règim
urbanístic del sòl, mentre no es desenvolupi el sector mitjançant els plans parcials
corresponents, ve regulat per l’índex de l’edificabilitat brut, les densitat dels usos
principals i compatibles, i els estàndards de les reserves mínimes de sistemes
urbanístics, d’acord amb l’article 68.4 del RLU.

b.

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 als aspectes ambientals, econòmics i socials, i en relació a la disponibilitat
de recursos hídrics i energètics. D’acord amb l’article 52.2 del TRLU el règim d’ús del
sòl urbanitzable no delimitat, mentre no es delimiti el sector, s’ajusta al règim
d’utilització establert en el sòl no urbanitzable.
Als efectes de l’elaboració del Pla parcial de delimitació, el POUM determina per
aquests àmbits els paràmetres d’intensitat màxima dels usos admesos i els
percentatges mínims de sistemes, i els criteris per concretar la connexió amb les
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infraestructures existents, d’acord amb l’article 58.8 del TRLU.
4

En sòl no urbanitzable (SNU), el règim urbanístic del sòl es diferencia per ser un sòl protegit i
exclòs del procés d’urbanització, pel seus valors naturals, ecològics i paisatgístics propis, i
per garantir la utilització racional del territori d’acord amb un model de desenvolupament
sostenible, d’acord amb l’article 32 del TRLU. El sòl no urbanitzable es qualifica d’acord amb
l’article 58.9.a del TRLU, amb sistemes i zones segons la naturalesa del sòl, depenent de la
seva funció en aquest territori obert, la seva morfologia natural, i els diversos graus de
protecció ambiental, patrimonial i paisatgística.
El POUM determina en cada zona de sòl no urbanitzable, el nivell de protecció i els
paràmetres bàsics i condicions per a les construccions en sòl no urbanitzable, alhora que en
el marc del Catàleg de masies i cases rurals, complementa la regulació en determinades
edificacions existents d’interès, d’acord amb l’article 58.9 del TRLU.

5

La delimitació de cada classe i categoria de sòl, ve definida en els plànols d’ordenació
d’aquest POUM, i la regulació urbanística dels sistemes i de cada classe de sòl ve detallada
en els Títols III, IV, V i VI d’aquestes Normes.
El sòl urbà no consolidat resultant d’una afectació puntual de sistema viari, no inclòs en un
polígon d’actuació urbanística, no ve delimitat en els plànols d’ordenació

Art. 60
1

La qualificació del sòl
La qualificació del sòl, és l’instrument bàsic que concreta el règim urbanístic del sòl
mitjançant l’ordenació urbanística detallada del sòl urbà i la del planejament derivat,
d’acord amb l’article 68.2 i 80.a del RLU, i l’ordenació urbanística del sòl no urbanitzable,
d’acord amb l’article 68.8 del RLU. A aquests efectes aquest POUM qualifica el sòl en
sistemes i zones.

2

Els sistemes urbanístics, són els sòls amb una funció publica en el territori, en relació a les
infraestructures per la mobilitat, els equipaments comunitaris, incloses les infraestructures
de serveis, els espais lliures i els d’habitatge dotacional públic. La regulació dels sistemes
urbanístics ve determinada en el TÍTOL III d’aquestes Normes.

3

Les zones, són els sòls amb ús i aprofitaments privats:
a.

en el sòl urbà, en els plans de millora urbana, i en els plans parcials dels sòl
urbanitzable, es qualifica el sòl en zones diferenciant els diferents teixits urbans
segons la regulació dels diferents paràmetres de parcel·lació, edificació i usos,
d’acord amb els articles 68.2.a i 80.a del RLU.

b.

en sòl no urbanitzable diferenciant zones segons el tipus, la naturalesa i l’ús del sòl,
i el seu nivell de protecció, d’acord amb l’article 68.8.a del RLU.

Així mateix aquest POUM estableix subzones per a determinades zones, depenent dels
39

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

diversos paràmetres urbanístics que es defineixen, amb la finalitat d’establir
graduacions.
La regulació de les zones en sòl urbà, i les del planejament derivat que esdevindrà
posteriorment sòl urbà consolidat, ve detallada en el TÍTOL IV d’aquestes Normes, la
regulació del sòl urbanitzable es detalla al TÍTOL V, i la regulació del tipus de zones en
els espais oberts del sòl no urbanitzable, en el TÍTOL VI, d’aquestes Normes.
4

El sòl i el subsòl poden tenir diferent qualificació urbanística. La identificació gràfica
d’aquest supòsit, ve definida als plànols d’ordenació de la següent manera: clau del sòl /
clau del subsòl.

5

Dins una mateixa ordenació hi poden haver dues qualificacions. Fa referència a l’existència
d’habitatge protegit dins el sostre total a determinar en la fase de projecte de l’edificació.
Correspon a alguns polígons d’actuació urbanística.

6

La qualificació urbanística del sòl que aquest POUM defineix, tant de l’ordenació detallada
del sòl urbà com la que es determini mitjançant el planejament derivat, en relació als
sistemes urbanístics i als diferents tipus de zones bàsiques de sòl urbà i de sòl no
urbanitzable, s’identifica gràficament en els plànols d’ordenació, per mitjà d’una clau
indicadora del sistema o zona, seguit si s’escau d’un número de subsistema o subzona.
El conjunt de sistemes i zones en que aquest POUM ordena el territori són:

POUM DE RUBÍ. SISTEMES I ZONES
SISTEMES

SISTEMA DE COMUNICACIONS I TRANSPORTS

Sistema Viari, clau V:

Vt

Viari territorial

Vi

Viari local

Vc

Vies cíviques

Vv

Viari de vianants

Vr

Viari rural

Va

Aparcament en superfície

Fe

Ferroviari

Sistema Ferroviari, clau F:
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SISTEMA D’ESPAIS LLIURES

Sistema de Parcs i jardins, clau EL:

ELp

Places i passeigs

ELu

Parc urbà

ELt

Parc territorial

Ela

Altres espais lliures

Sistema Hidràulic, clau SH:

SH

Hidràulic

SISTEMA D’EQUIPAMENTS

Sistema d’Equipaments, clau E:

Ed

Docent

Es

Sanitari i assistencial

Ee

Esportiu

Ec

Cultural – social

Ea

Abastament

Em

Administratiu

Er

Religiós

Ef

Serveis funeraris

Ep

Serveis i protecció

Eb

Ambiental

E

Sense ús determinat

SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS

Sistema de Serveis Tècnics, clau ST:

St

Serveis tècnics
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SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL

Sistema d’Habitatge Dotacional, clau Eh:

Eh

Habitatge Dotacional

ZONES

SÒL URBÀ

Alineació a vial

11

Casc antic

12

Zona Eixample

13

Zona suburbana central

14

Zona suburbana residencial

Ordenació per edificació aïllada

21

Zona d’edificació aïllada en casc urbà

22

Zona d’edificació aïllada intensiva

23

Zona d’edificació aïllada semiintensiva

24

Zona d’edificació aïllada extensiva

25

Zona d’espai lliure privat

Zona d’ordenació específica

31

Zona d’habitatge unifamiliar en rengle

32

Zona d’edificació segons ordenació anterior

33

Zona d’ordenació de blocs

33HPO

Zona d’ordenació de blocs d’habitatge amb protecció oficial

34

Zona d’edificis catalogats

Zona d’usos terciaris
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41

Zona de comerç intensiva

42

Zona de comerç extensiva

43

Zona d’activitats terciàries intensiva

44

Zona d’activitats terciàries extensiva

Zona d’activitat industrial

51

Zona industrial de consolidació

52

Aparcament en subsòl

SÒL NO URBANITZABLE

Zones en sòl no urbanitzable

61

Zona de ribera

62

Zona d’especial interès ecològic i paisatgístic
62a

Agrícola

62b

Forestal

63

Zona d’interès ecològic i paisatgístic

64

Zona rústica

65

Zona de protecció de sistemes

66

Zona d’activitat temporal extractiva

El règim urbanístic del sòl i del subsòl de cada qualificació urbanística, depèn dels
paràmetres urbanístics associats i les condicions d’ordenació detallades en els plànols,
d’acord amb el que s’estableix en els Art. 62 i Art. 63. A aquests efectes, per a cada zona i
subzona previstes per aquest POUM es determina:
a.

En relació als paràmetres d’ordenació de les NN.UU.:
-

Els paràmetres específics d’aplicació en caràcter general en relació al vial o a la
parcel·la, a més dels comuns per a totes les zones.

b.

En relació al tipus de condicions d’ordenació de volums que aquest POUM li aplica:
-

Art. 61
1

Els paràmetres concrets i determinants de la zona i subzona

Condicions i paràmetres en concepte de volumetria definida.

Sectors de planejament derivat i polígons d’actuació
El règim urbanístic del sòl inclòs en sectors de planejament derivat o polígons d’actuació
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urbanística que delimita aquest POUM, mentre no tingui la condició de sòl urbà consolidat,
es determina d’acord amb el que estableix l’article 68.3 i 4 del RLU, segons els paràmetres
d’ordenació dels sectors i usos generals, els estàndards mínims de sistemes i màxims de
l’aprofitament privat, i altres condicions d’ordenació en relació al conjunt de l’àmbit
delimitat, afectant per igual a tot el sòl del sector o polígon.
2

En els sectors de planejament derivat, a efectes del model d’ordenació general del POUM i
en coherència amb els paràmetres definits per a cada sector, aquest POUM estableix una
ordenació indicativa, i en determinats casos, a la fitxa corresponent del sector, concreta
elements estructurants amb la delimitació precisa de sistemes urbanístics i altres elements
d’ordenació 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, 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 del TRLU.

3

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, si
s’escau.

Art. 62
1

Els paràmetres urbanístics dels sectors i de les zones i sistemes.
Els paràmetres urbanístics vinculats als sectors i a les diferents qualificacions, es defineixen
i es regulen en el títol VII d’aquestes NN.UU.

2

Els paràmetres urbanístics d’ordenació dels sectors i de la qualificació urbanística
s’estructuren en els següents apartats:
a.

Referits als sectors i polígons, definint els paràmetres relacionats amb les mesures
de l’edificació i la seva intensitat d’ús, en relació a la totalitat del sector o polígon.

b.

Referits a la zona, d’entre les regulades en aquestes normes.

c.

L’edificació vinculada als sistemes d’equipaments comunitaris i d’habitatge
dotacional públic, es poden regular, en part, amb els mateixos paràmetres de les
zones definits en l’anterior apartat, i que es detallen el títol VII d’aquestes NN.UU.

3

Els paràmetres urbanístics d’ús dels sectors i de les zones i sistemes s’estructuren segons la
següent classificació:
a.

Segons la seva funció, es determinen uns usos generals, i dins d’aquests es
precisen els diferents usos específics, tenint en compte la funció i acció humana
sobre el territori.
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Segons la permissibilitat, es determinen usos admesos preferents, els compatibles,
els condicionats i usos incompatibles o prohibits, tenint en compte la seva relació en
el lloc i els nivells de compatibilitat en el desenvolupament de diverses activitats
humanes. Dels usos admesos, alguns poden estar condicionats, i dins dels admesos
es poden regular percentatges de diferents usos en una mateixa zona.

c.

Segons el domini, es determinen usos de domini públic i usos de domini privat,
tenint en compte la diferència bàsica pel concepte d’accessibilitat pública,
independentment de la propietat pública o privada del sòl.

d.

A cada sector de planejament i polígon d’actuació se li assignen usos generals, que
en algun dels casos són mixtes, especificant quins són els usos generals
compatibles i simultanis que s’admeten en cada sector concret.

e.

Cada sistema, zona o subzona, depenent de la seva naturalesa se li assignen usos
generals, i si s’escau, se’n precisen d’específics, preferents, compatibles,
condicionats i incompatibles, i es regula la seva permissibilitat, sense detallar els
aspectes referits al domini, ja que van associats directament a l’ús segons la seva
funció.

Art. 63

Les condicions d’ordenació detallades en la qualificació urbanística.
Els paràmetres urbanístics d’ordenació definits i regulats en aquestes NN.UU. es relacionen i
complementen amb les condicions d’ordenació detallades en els plànols, que depenent de la
naturalesa de cada zona poden incloure diferents condicions, determinants pel règim
urbanístic del sòl, d’una parcel·la o finca:

1

Les condicions d’ordenació de volums, segons les determinacions i paràmetres propis d’una
ordenació de volums definida, regulades en els Art. 269 a Art. 277 del Títol VII “Paràmetres
urbanístics”.

2

Les proteccions d’àmbits, edificacions o elements catalogats pel patrimoni arquitectònic,
històric o natural, es regula d’acord amb el Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni
arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí. En el cas de les parcel·les que continguin una
edificació, la volumetria de la qual s’ha de conservar, se li aplica un règim urbanístic diferent
de les zones de l’illa on se situa, quedant exclosa d’aquesta zona de l’entorn immediat, ja
que se li apliquen uns altres paràmetres urbanístics diferents, vinculats amb el nivell de
conservació de l’edifici que es determini.

3

Proteccions de sistemes urbanístics, definint àmbits no edificables en les diferents
qualificacions urbanístiques, per aplicació de legislació sectorial o per determinació del
mateix POUM.
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Precisió de límits
Tenint en compte les possibles toleràncies de tot aixecament planimètric, la delimitació de
sectors, polígons, zones o sistemes es podrà ajustar o precisar en els diferents elements de
planejament que desenvolupin el POUM (plans parcials urbanístics, plans de millora urbana
o plans especials urbanístics) així com en les possibles delimitacions de polígons d’actuació
sempre que no inclogui un nou propietari.

2

L’aplicació dels criteris d’aquest article no implicarà canvis en l’edificabilitat del sector si
aquest està definit per un sostre màxim.

3

Les regles gràfiques d’interpretació que permetin els ajustaments assenyalats seran les
següents:
a. No alterar la superfície de l’àrea delimitada als plànols d’ordenació, segons
interpretació literal en més o en menys d’un 5%.
b. No alterar substancialment la forma de l'àrea citada, excepte quan la precisió dels
seus límits es faci d’acord amb:
-

Alineacions oficials o línies d’edificació consolidada.

-

Característiques geogràfiques i topogràfiques que ho exigeixin.

-

Límits físics i partions de propietat.

-

Existència d’elements naturals o artificials d’interès que ho justifiquin.

c. Tanmateix, no podrà realitzar-se mai un ajustament de la delimitació d’un sistema
d’espais lliures o d’equipaments públics que impliqui una disminució de la seva
superfície.
4

Aquestes regles seran d’aplicació simultània en qualsevol planejament que desenvolupi el
POUM, incloent-hi també les possibles ampliacions dels plànols d’ordenació del Pla a
plànols d’escala més gran quan es disposi de cartografia més precisa que l’actual.
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Títol III. Regulació dels sistemes
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Capítol 1er. Disposicions Generals

Art. 65
1

Definició i naturalesa dels sistemes urbanístics
Els sistemes són aquell conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per
assegurar el desenvolupament i funcionament urbà, donada la seva important contribució a
l’hora d’assolir els objectius del planejament referents a infraestructures de comunicacions,
equipaments comunitaris, d’infraestructures i d’espais lliures en general.

2

El POUM 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.

Art. 66
1

Tipus de sistemes urbanístics
Per la seva incidència en la definició de l’estructura del territori, el Pla d’Ordenació
Urbanística distingeix entre sistemes generals i sistemes locals. Són sistemes generals
aquells elements d’ordenació urbana que configuren l’estructura general i orgànica del
territori, la influència dels quals s’estén al conjunt del sòl ordenat. Són sistemes locals
aquells que completen a nivell de sector, l’estructura definida dels sistemes generals.

2

La distinció entre sistemes generals i sistemes locals fa referència al seu ordre i jerarquia en
relació a l’ordenació urbanística, però no afecta al seu règim jurídic que és el mateix en
ambdós casos.

3

En els diferents sectors de desenvolupament delimitats en el sòl urbà i sòl urbanitzable,
s’identifiquen amb la corresponent clau entre parèntesi (N) aquells sistemes que tenen
caràcter indicatiu en general. Els que tenen caràcter vinculant estan definits a la fitxa del
sector.
Les determinacions corresponents a la posició, mida i destí d’aquests sistemes s’estableixen
en els articles corresponents a cada sector de desenvolupament, en els plànols d’ordenació
d’aquest POUM i a la fitxa de cada sector. La modificació d’aquestes determinacions
precisarà la justificació expressa sobre l’adopció d’un model diferent al que estableix aquest
Pla.

Art. 67
1

Delimitació i identificació dels sòls destinats a sistemes
Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal delimita els sòls destinats a sistemes generals
en el plànol d’estructura general del territori.

2

En els plànols de qualificació del sòl delimita els sòls destinats a sistemes locals que
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complementen aquesta estructura.
3

Els sistemes previstos per aquest POUM i les claus identificatives dels mateixos venen
definits a Art. 60 d’aquestes normes.

Art. 68
1

Titularitat i afectació del sòl
El sòl qualificat de sistema urbanístic queda vinculat al destí establert en aquest Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.

2

Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública tot i que
podran ser de titularitat privada en els següents casos:
-

quan ho determini aquest POUM o el planejament derivat que el desenvolupi.

-

quan el sistema en qüestió estigui en funcionament abans de l’aprovació definitiva
del Pla i la seva titularitat i objectius siguin concordants amb les determinacions
assenyalades per aquest Pla.

3

La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada i ús públic en règim de
concessió administrativa, o altre règim equivalent, d’acord amb el que preveu l’article
següent, sempre que aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé i
amb els objectius urbanístics del Pla

Art. 69
1

Desenvolupament dels sistemes urbanístics
El desenvolupament de les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
respecte als sistemes es podrà fer mitjançant Plans parcials urbanístics quan aquests
estiguin relacionats amb sectors de sòl urbanitzable, o mitjançant Plans de Millora Urbana,
quan es tracti de sòl urbà.

2

Així mateix es podran formular Plans Especials en qualsevol classe de sòl, per a una
regulació més detallada dels sistemes, la qual podrà fer-se mitjançant Plans especials
temàtics o bé mitjançant Plans especials urbanístics d’àmbit territorial concret.

3

Aquest POUM preveu la formulació d’un Pla Especial d’Infraestructures, l’àmbit, objectius,
condicions d’ordenació de gestió i d’execució del qual, es determinen a Art. 84 d’aquestes
Normes.

4

Quan el sòls qualificats com a sistemes generals pertanyin a més d’un terme municipal, el
desenvolupament de les determinacions d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es
farà amb la participació i coordinació de totes les Entitats locals implicades i
Administracions Públiques competents.
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Gestió i execució de sistemes
Per la gestió i execució dels sistemes, així com per la seva adquisició, es procedirà segons el
règim urbanístic del sòl en què se situïn, d’acord amb el que es determina en el present
article i altres concordants d’aquestes Normes i d’acord amb la legislació urbanística vigent.

2

Els terrenys qualificats com a sistemes per aquest POUM seran adquirits per l’administració
actuant per qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la
legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM, o per expropiació forçosa.

3

El cost d’adquisició d’aquests terrenys i l’execució dels sistemes podrà ser repercutit segons
sigui procedent, entre els propietaris afectats del sector de planejament o polígon
d’actuació, o mitjançant la imposició de contribucions especials a aquells propietaris que
resultin especialment beneficiats de la millora.

4

En els sòls qualificats de sistemes d’equipaments comunitaris i de serveis tècnics, un cop
siguin de titularitat pública, es podran atorgar concessions administratives o altre
procediment anàleg per a la construcció i explotació d’aquests sistemes, en les condicions i
el procediment legalment establerts, i d’acord amb les determinacions definides en aquest
POUM.

5

Independentment de la tramitació i aprovació d’aquells instruments de planejament i/o
execució, que es requereixen per al desenvolupament i implantació dels sistemes, les
construccions, les instal·lacions, les edificacions i altres activitats que puguin situar-se
d’acord amb aquest POUM en els sòls qualificats de sistema i sòls zones adjacents de
protecció de sistemes, estaran subjectes en qualsevol cas, i sense perjudici d’altres
autoritzacions i/o procediments que es requereixin, a l’obtenció de la corresponent llicència
municipal.

Art. 71
1

Valor urbanístic dels sistemes
El valor urbanístic dels sistemes es determinarà segons els criteris fixats per la legislació
urbanística vigent.

2

El valor urbanístic que correspondrà als sistemes adscrits a un sector de sòl urbanitzable
delimitat serà l'aprofitament urbanístic del sector acumulat en les zones edificables.

Art. 72
1

Protecció de sistemes
Aquest POUM delimita els espais lliures afectats a la protecció dels diferents sistemes, com
a sòls que per la seva proximitat als sistemes i afectació derivada de la corresponent
legislació sectorial, no poden ser edificats o tenen restringit el seu ús.
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Entre els diferents espais de protecció de sistemes, aquest POUM contempla els següents:
a.

Protecció del sistema viari: S’estarà al que disposa aquest POUM i a la legislació
sectorial vigent, segons es tracti de vies estatals, autonòmiques o municipals, és a
dir, la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres de l’estat i el seu Reglament, i la
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres de Catalunya, pel que fa al règim de
protecció referent a zones d’afectació i línia d’edificació. Així mateix caldrà respectar
la legislació sectorial vigent pel que fa als camins rurals segons estiguin subjectes
per raó de la seva ubicació en sòl agrícola o forestal.

b.

Protecció del sistema hidràulic (fonts i cursos d’aigua): S’estarà al que disposa
aquest POUM i la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, el Reglament del domini
públic hidràulic, aprovat per Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i la legislació
concordant en la matèria, a més d’aquelles disposicions que l’administració
competent en la matèria dicti o reguli, per al seu desenvolupament.

c.

Protecció dels equipaments: S’estarà al que estableix aquest POUM en cada cas, i
concretament i pel que fa als cementiris, s'hauran de respectar les limitacions
establertes a la legislació sectorial vigent, en concret el que s’assenyala en els
Decrets 42/1981, de 16 de febrer, i 250/1987, de 7 de juliol.

d.

Protecció dels serveis tècnics: S’estarà al que disposa la legislació sectorial vigent
en cada cas, i entre aquesta el que s’estableix en el Reglament sobre la xarxa
elèctrica d’alta tensió i regulacions concordants.

3

La legislació sectorial a que es fa menció concreta en cadascun dels apartats anteriors, ha
d’entendre's aplicable en tant sigui vigent i s’entendrà substituïda en el seu cas, per la
legislació equivalent que es promulgui, i que derogui l’anterior.

4

Els espais de protecció de sistemes podran ser utilitzats per al pas d’infraestructures i vials,
sempre i quan no es contradigui amb les condicions de l’espai que protegeix.

5

No es podran autoritzar en aquests espais edificacions o instal·lacions que no estiguin
directament relacionades amb el respectiu sistema al que es refereix la protecció.
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Capítol 2on. Sistema de Comunicacions i transports

Secció primera. Disposicions generals

Art. 73
1

Definició i tipus
Comprèn totes les infraestructures necessàries per a la mobilitat de les persones i les
mercaderies, pel transport terrestre. Comprèn també les àrees de domini públic, a banda i
banda de la infraestructura, i les d’aparcament.
Les zones de servitud es qualifiquen com a protecció de sistemes i el límit d’edificació
s’indicarà, si s’escau, en els plànols d’ordenació mitjançant una línia discontínua.

2

Els sòls destinats per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal al sistema urbanístic de
comunicacions inclouen aquells que formen part de l’estructura general i orgànica de
territori, i que per tant, participen de la regulació que aquest Pla i l’ordenament jurídic
establert per als sistemes generals. Aquests es classifiquen en sòls destinats al sistema viari
i sòls destinats al sistema ferroviari.

3

Formaran part del sistema urbanístic de comunicacions aquells que tinguin la consideració
de sistema local o complementari, així com tots aquells que determini com a tals el
planejament derivat que s’aprovi definitivament com a desenvolupament d’aquest Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.

Art. 74

Regulació
El present Pla estableix les determinacions generals del sistema de comunicacions i
transports, sense perjudici del que estableixi de forma més específica la legislació sectorial
vigent en cadascuna de les respectives matèries que afectin aquest sistema.

Secció segona. Sistema viari (clau V)

Art. 75
1

Definició
El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats per al traçat de les xarxes
viàries i per tant el conjunt d’autopistes, carreteres i camins; de carrers, carrers per als
vianants, servituds de pas i àrees d'aparcament públic, que han de permetre la connexió
entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat
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adequat dins del terme municipal.
2

Les vies, carrers i àrees d'aparcament que apareguin com a conseqüència del
desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a través del planejament
derivat quedaran automàticament incloses en el sistema viari.

3

S’identifica en els plànols amb una doble clau alfabètica, representant la V el sistema viari i
la lletra minúscula el tipus de via.

Art. 76
1

Tipus de vies, definició i identificació
El sistema viari s’estructura en els plànols d’ordenació en les categories següents que
s’identifiquen amb les claus corresponents:
a.

Vialitat territorial. La xarxa viària territorial comprèn el conjunt de trams de carreteres
actuals o futures, que estableixen de forma integrada la continuïtat i connexió dels
diferents itineraris de l’Estat i la Generalitat que tinguin en compte el degut accés al
nucli de la població . S’identifica amb la clau Vt.

b.

Viari local. Correspon al conjunt de vies i carrers d’abast local de titularitat
municipal. S’identifica amb la clau Vi.

c.

Vies cíviques i vies de vianants. Per incrementar l’efecte positiu de l’execució
d’espais lliures i d’equipaments públics cal dotar al municipi d’un sistema d’eixos
estructuradors que n’articuli les parts com a suport de l’activitat urbana.
Corresponen als carrers que per la seva situació en el context de la ciutat o pel seu
paper específic tenen assignada una especial vocació d’eixos estructurants de
relació per a vianants, i per tant, mantenen unes condicions de disseny i de
tractament diferenciades de la resta de la trama viària. S’identifica amb la clau Vc i
Vv respectivament.

d.

Camins rurals. Correspon als camins i vies rurals d’estructura bàsica de relacions
territorials entre nuclis i indrets amb una especial significació, i entre les diferents
àrees homogènies del conjunt del sòl no urbanitzable. S’identifica amb la clau Vr.

e.

Aparcament. Correspon als àmbits destinats a l’aparcament de vehicles . S’identifica
amb la clau Va.

2

Formen part del sistema general viari el conjunt de carreteres, carrers i camins rurals
reflectits en el plànol d’Estructura general del territori.

3

La xarxa bàsica territorial és aquella formada per aquelles carreteres que tenen com a funció
principal la de relacionar entre sí les diferents àrees de l'entorn.

4

La xarxa bàsica urbana és aquella formada per les vies que tenen com a funció principal la
de relacionar entre sí les diferents àrees urbanes. Inclou les carreteres que travessen el sòl
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urbà i els carrers principals que constitueixen vies d’accés i d’estructuració.
5

Formen part del sistema local viari la xarxa complementària urbana i la xarxa de camins
rurals.

6

La xarxa complementària urbana és aquella formada pels carrers no inclosos dins de la xarxa
bàsica que la completen, facilitant l’accés a les edificacions, per les servituds de pas i per
les àrees d'aparcament. Tindran també consideració de xarxa complementària local aquelles
que s’incorporin com a conseqüència del desenvolupament del planejament derivat. La
xarxa complementària local es recull als plànols de Qualificació del sòl.

7

La xarxa de camins rurals és aquella formada pels camins que tenen com a funció principal
la vertebració del territori no urbanitzat. La xarxa de camins rurals es recull en el plànol O.4a
“Qualificació del sòl (Sòl no urbanitzable)” i els camins principals que es consideren
sistemes generals apareixen també en el plànol O.2a “Estructura general del territori”.

Art. 77
1

Titularitat
El sòl qualificat de sistema viari, tant general com local, serà de titularitat pública, amb les
excepcions que se citen a l’apartat següent.

2

En camins rurals (Vr) quan siguin de propietat privada amb anterioritat a l’aprovació
d’aquest POUM, podran mantenir el mateix règim de propietat. No obstant això, en el cas
que hagi de passar a ser de titularitat pública, es procedirà a la seva expropiació, essent
aquest POUM títol legitimador suficient per aquest fi.

Art. 78
1

Règim general
En l’obtenció, la projectació, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació
de la xarxa viària s’observarà allò que disposen aquestes Normes i la legislació sectorial
vigent, essent d’aplicació en el cas que es tracti de vies estatals la Llei 25/1988 de
Carreteres de l’Estat i el seu Reglament aprovat pel R.D. 1812/94 quan es tracti de carreteres
de titularitat autonòmica serà d’aplicació la Llei 7/1993, de 20 de setembre, de Carreteres
de Catalunya, i Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Carreteres. Així mateix caldrà respectar el pla de carreteres en tant que a pla territorial
sectorial, i el Decret 310/2006 de 25 de juliol pel qual s’aprova el pla d’infraestructures
terrestres, xarxa viària, ferroviària i logística.

2

Quan es projecti una nova via de la xarxa bàsica territorial situada en sòl no urbanitzable,
serà preceptiva la redacció i l’aprovació d’un Pla Especial urbanístic d’ordenació viària.

3

Les condicions que regulen l’entorn de les vies es regiran pel que disposa la legislació
sectorial vigent sobre limitacions de la propietat, i sobre l’entorn de cada tipus de via
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pública, com també per les corresponents disposicions urbanístiques o especials.

Art. 79
1

Condicions d’ús
La xarxa bàsica territorial, clau (Vt)
a.

Ús dominant: comunicacions. Bàsicament trànsit rodat intermunicipal.

b.

Usos compatibles: d’infraestructures vinculats al viari i de suport al transport rodat.

Les condicions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions, així com la regulació del grau
d’incidència sobre l’entorn, es regularà d’acord amb allò que estableixi la legislació
sectorial vigent.
2

La xarxa bàsica i complementària urbana, claus (Vi), (Vc), (Vv).
a.

Ús dominant: comunicacions. Trànsit rodat, per als vianants i aparcament en
superfície.

b.

Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari i aparcament en subsòl.

Les condicions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions, així com la regulació del grau
d’incidència sobre l’entorn, es regularà d’acord amb allò que estableixi la legislació
sectorial vigent.
Els aparcaments situats en el subsòl seran de titularitat pública o privada, hauran de
complir amb les condicions establertes a l’apartat 6 de Art. 81 d’aquestes Normes i la seva
explotació podrà ser pública o privada, mitjançant concessió administrativa.

3

Pel que fa a les vies de vianants, l’Ajuntament podrà acordar vies d’ús preferent per a
vianants, amb limitacions a l’ús de vehicles, tant de manera singular com a través de
l’execució del planejament o redactant l’instrument de planejament o projectual necessari.
Altrament aquesta determinació es podrà ampliar a més vies del municipi mitjançant
modificació del planejament general o mitjançant Pla Especial.

4

La xarxa de camins rurals, clau Vr
a.

Ús dominant: comunicacions. Trànsit rodat i per als vianants. També ramats i
cavalcadures, lleure i ambiental.

b.

Usos compatibles: aparcament, espais lliures.

L’Administració competent decidirà sobre les condicions generals d’ús dels diferents
camins. Tanmateix, es podrà establir la restricció de pas únicament als vehicles no
destinats a l’activitat agrícola. Els projectes d'urbanització i conservació dels camins
hauran de respondre a aquestes necessitats d'ús assignades, fent compatibles els usos
propis del sòl agrícola, ramader o forestal amb aquells usos orientats al lleure i al passeig.
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Això no obstant, els plans especials que es desenvolupin en el sòl no urbanitzable,
determinaran i concretaran la jerarquia i les característiques específiques dels camins
rurals en atenció a la seva funció.
5

Art. 80
1

Aparcaments, clau Va
a.

Ús dominant: comunicacions. Aparcament de vehicles.

b.

Usos compatibles: espais lliures.

Les proteccions del sistema viari
El conjunt d’autopistes, vies segregades i carreteres fora del sòl urbà i urbanitzable que
formen la xarxa bàsica territorial estaran sotmeses, d’acord amb la legislació sectorial vigent
al següent règim de protecció referent a zones d’afectació i línia d’edificació:
a.

En la zona d’afectació només s’admetran els usos que siguin compatibles amb la
seguretat vial i només es podran fer obres d’enjardinament o viàries.

b.

Des de la línia d’edificació fins l’eix del viari estarà prohibida la construcció de
qualsevol tipus d’edifici.

2

Els plànols d’Estructura general del territori, Qualificació del sòl no urbanitzable i de
Qualificació del sòl inclouen amb caràcter general dins de l’àmbit dels diferents sistemes
viaris l’estrictament ocupat pels traçats viaris més les dues bandes de domini públic, a cada
costat. Això no obstant aquests àmbits es redueixen, en cas de superposar-se amb els altres
sistemes.

3

Les zones de servitud es delimiten com a zona de protecció de sistemes en sòl no
urbanitzable, i es regulen en el corresponent apartat d’acord amb la legislació sectorial
vigent.

4

Respecte a la xarxa viària urbana els àmbits esmentats inclouen el de calçades i voreres, allà
on són determinades, i el límit zonal o una franja de 2-3 m a cada banda allà on no ho són.

Art. 81
1

Regulació de l’ordenació, segons tipus.
Condicions d’ordenació, i protecció del sistema viari territorial (Vt)
a.

L’ordenació d’aquestes vies es regeix per les disposicions sectorials vigents sobre
autopistes i carreteres. En el sòl urbà consolidat el Pla defineix de forma precisa les
alineacions definitives del sistema viari així com la línia d’edificació que resulta de
l’aplicació de la legislació sectorial vigent.

b.

En el sòl urbanitzable i en el sòl no urbanitzable es grafien les reserves de sòl,
previstes per aquest sistema , que hauran de ser concretades en el moment de la

57

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

tramitació del corresponent Pla parcial o en el mateix projecte d’obra en el cas de
l’execució en el sòl no urbanitzable.
c.

En el sòl urbà i urbanitzable, en les autopistes i vies preferents la línia d’edificació se
situa a 50 m de l’aresta exterior de la calçada.

d.

En altres carreteres la línia d’edificació se situa a 8 m de l’aresta exterior de la
calçada.

e.

En els camins rurals la línia d’edificació se situa a 8 m de l’aresta exterior de la
calçada.

2

Condicions de l’ordenació del viari local (Vi)
a.

En el sòl urbà consolidat les alineacions i rasants d’aquesta xarxa local venen
assenyalades als plànols d’ordenació d’aquest Pla. En el sòl urbà no consolidat i en
el sòl no urbanitzable, serà el pla de millora o pla parcial corresponent, qui definirà
de forma precisa l’alineació d’aquesta xarxa local. No obstant l’anterior, en els
plànols d’ordenació s’assenyala de forma indicativa la posició i dimensió que ha de
tenir la xarxa de carrers en aquest tipus de sòl.

b.

Les línies grafiades en els plànols d’ordenació delimiten l’espai dins del qual el
sistema traçarà les voreres, passeigs, vies, arbrat i estacionaments, amb finalitats de
millora urbana, protecció ambiental i seguretat de tràfic.

c.

Qualsevol actuació en el subsòl de la via pública comportarà la restitució de les
condicions d’accessibilitat i l’adequació de les mateixes en els carrers no adaptats.
Aquest supòsit afectarà a trams de carrers complerts entre interseccions.

3

Condicions d’ordenació de les vies cíviques (Vc)
a.

Aquests carrers tindran una secció que donarà especial importància al trànsit de
vianants per damunt del trànsit de vehicles, el qual podrà ser totalment restringit en
determinades àrees on així es consideri adient.

b.

L’ordenació dels eixos cívics es realitzarà mitjançant projectes d’urbanització i obres
que es fonamentaran en el compliment de les vigents disposicions en matèria de
supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat.

4

Condicions i l’ordenació dels vials per a vianants. (Vv)
a.

Aquests carrers tindran un secció unitària amb un únic pla de pavimentació que
visualitzarà clarament la prevalença del trànsit de vianants per damunt del trànsit de
vehicles, el qual serà restringit a l’accés de la població resident, a les activitats i als
serveis públics.

b.

L’ordenació dels vials per a vianants es realitzarà mitjançant projectes d’urbanització
i obres que es fonamentaran en el compliment de les vigents disposicions en
matèria de supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat.
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Condicions d’ordenació dels camins rurals. (Vr)
a.

L’Ajuntament de Rubí decidirà sobre les condicions generals de l’ús dels diferents
camins, i en particular sobre la restricció del trànsit de vehicles per aquells camins
que tenen unes condicions d’especial interès paisatgístic. Els projectes
d’urbanització i conservació dels camins hauran de respondre a aquestes
necessitats d’ús assignades fent compatible els usos propis del sòl agrícola o
forestal amb aquells usos orientats al lleure i al passeig.

b.

Aquests camins mantindran una amplada màxima de 4 m i tindran una configuració
que permeti garantir el pas de vehicles a motos, persones i bicicletes. Els camins
rurals hauran de tenir la base en bon estat i ser convenientment senyalitzats. Als
camins rurals d’accés a finques els propietaris particulars poden senyalitzar la
prohibició de l’accés públic, sempre que no existeixi un dret de pas adquirit que
obligui a facilitar aquest accés.

c.
6

Les construccions se separaran un mínim de 8 m dels camins.

Condicions d’ordenació dels aparcaments. (Va)
a.

L’ordenació d’aquests espais es condicionarà a les necessitats del tipus de vehicle
que habitualment s’estacioni en aquests àmbits. Es donarà resposta amb criteris
diferenciats en funció de la seva ubicació a les zones industrials o a les zones
residencials i a la funció i el tipus d’ús que es produeixen.

b.

En aparcaments per camions de més de 10.000 m2 s’admeten estacions de servei,
restaurants, hotels i altres activitats lligades amb una ocupació total màxima del
15% del sòl i una edificabilitat total màxima de 0,3m²st/m²s.

7

Regulació de l’ocupació del subsòl.
Aquest Pla d’ordenació urbanística defineix específicament unes àrees per a la construcció
d’aparcaments en el subsòl de la vialitat. S’admetrà l’ocupació del subsòl en la vialitat per a
ús aparcament sempre que es compleixin els següents requisits:
a.

Els accessos a l’aparcament del subsòl se situaran de forma que respectin unes
amplades de voreres que garanteixin el manteniment dels recorreguts de vianants,
en especial aquells que formen part dels eixos cívics estructuradors.

b.

Els límits dels murs que defineixen l’aparcament se separaran dels edificis de
l’entorn un mínim de dos metres per garantir el pas de les xarxes de serveis urbans

c.

Els carrers hauran de tenir una amplada mínima de 18 metres sempre que
l’aparcament ocupi també part del subsòl d’una àrea d’espai lliure públic

Art. 82

Condicions generals per a l’obertura i millora del sistema viari

59

POUM de Rubí

1

Normes urbanístiques

Les característiques de la secció de cada via es decidiran per l'Ajuntament o l’administració
actuant, en funció de la demanda de trànsit rodat i de vianants, la funció territorial o urbana
de la via, la topografia, la relació amb els espais que travessa i altres dades rellevants.
Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal conté normalment indicacions respecte la
distribució i amplada de les franges enjardinades, voreres i passeigs, i estableix
determinades seccions tipus en funció dels usos de cada via, amb caràcter indicatiu. Tot això
sense perjudici del compliment de la legislació sectorial vigent d’aplicació en cada cas.

2

Les línies contínues que delimiten la xarxa viària en els plànols d’ordenació del present Pla,
indiquen l’ordre de magnitud i la disposició del sòl reservat per al sistema viari.

3

Dins les indicacions generals establertes en l’apartat anterior, el Pla Parcial, Pla Especial o
Projecte d'Urbanització, en el seu cas, assenyalarà les alineacions i rasants i precisarà
l’ordenació de la via.

4

En el sòl urbà, dins les indicacions generals establertes en l’apartat primer d’aquest article,
el planejament derivat podrà precisar les alineacions de la xarxa bàsica urbana i la xarxa
bàsica complementària fixada en els plànols d’ordenació, sempre que no en disminueixin la
superfície.

5

Les alineacions i rasants de les vies de nou traçat proposades per aquest Pla d’ordenació
urbanística apareixen reflectides en els plànols d’ordenació.

6

El planejament derivat que es desenvolupi d’aquest POUM s’estarà al següent:
a.

S’haurà de recollir en el planejament derivat, l’obligació per part del promotor, del
compliment de la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn.

b.

S’haurà de recollir, en el planejament derivat, l’obligació per part del promotor, del
compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica. Si es produís contaminació acústica de la via, el promotor haurà d’executar
les mesures adients per solucionar-ho, dintre dels costos finals d’urbanització.

c.

S’haurà de donar compliment, a tot allò que s’estableix a la Llei 9/2003, de 13 de
juny, de mobilitat, respecte a la mobilitat urbana.

7

Els nous vials o millores o condicionaments de vials ja existents s’hauran de projectar i
construir de manera que:
a.

No afectin els elements identificats com d’interès per al medi natural i el paisatge a
l’informe ambiental, i qualsevol altre element que es consideri enclavament
d’interès.

b.

Respectin al màxim els cursos d’aigua, i en qualsevol cas, s’atenguin al que
disposen els articles corresponents al sistema hidràulic.

c.

Incorporin les mesures adequades per prevenir problemàtiques relacionades amb
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l’atropellament d’animals o la fragmentació dels hàbitats, intentant mantenir la
integritat de les zones de vegetació natural que el nou vial pogués interceptar,
evitant afectar elements amb potencial valor com a connector ecològic i, en cas que
s’afectin, aplicant mesures de permeabilització del vial en aquells punts que
interceptin possibles connectors.
d.

Art. 83
1

Redueixin l’impacte paisatgístic

Publicitat
La col·locació de rètols o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública estarà
sotmesa a les prescripcions establertes en la legislació vigent i a prèvia llicència municipal.

2

En qualsevol cas, dins la xarxa bàsica territorial i la xarxa de camins rurals, queda prohibit
realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de la mateixa via pública d’acord amb la
legislació sectorial vigent .

Art. 84
1

Pla especial d’Infraestructures de la Riera de Rubí
Sense perjudici dels Plans especials que es puguin redactar d’acord amb l’art. 67 del D.L.
1/2005, serà preceptiva la formulació i tramitació d’un Pla especial per al tractament, el
concret disseny i la implantació del Pla especial d’infraestructures de la Riera de Rubí (xarxa
viària bàsica i accessos), l’àmbit del qual ve grafiat en la fitxa corresponent.

2

Aquest Pla Especial ordenarà i definirà el tractament i l’ordenació d’aquest sistema viari
d’acord amb els objectius i criteris següents:
a.

Reconvertir el sistema viari actual amb seccions de carretera o de polígon industrial
en un sistema de vies urbanes centrals i d’accés amb seccions funcionals i cíviques.

b.

Els ponts sobredimensionaran els passos per a vianants per a facilitar les relacions
entre les dues bandes de la Riera.

3

Als efectes de garantir l’execució del Pla Especial esmentat, aquest POUM estableix la
condició que, els costos derivats de l’obra urbanitzadora d’aquest eix viari que ha de
comportar la seva transformació en una nova arteria urbana que estructuri, ordeni i avali els
nous creixements residencials previstos en sòl urbà no consolidat per aquest POUM, es
reparteixin de forma ponderada d’acord amb els criteris establerts a la Memòria d’aquest
POUM, entre:
a.

Els creixements de sectors industrials que aquest POUM transforma en sectors
residencials.

b.

I les aportacions que es puguin realitzar directament per part de les administracions
implicades en l’execució d’aquesta obra urbanitzadora.
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Serà el Pla Especial, l’instrument que haurà de determinar els costos d’urbanització de
infraestructura esmentada.

Secció tercera. Sistema ferroviari (clau Fe)

Art. 85

Definició
Sense perjudici de la competència estatal i autonòmica, aquest Pla conté la previsió que
correspon al sistema ferroviari en el que s’inclou les línies de ferrocarril a cel obert existents,
en projecte o previstes pel futur, com també les instal·lacions directament relacionades amb
la xarxa ferroviària. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau Fe.

Art. 86

Titularitat
El sòl qualificat de sistema ferroviari serà de titularitat pública.

Art. 87
1

Règim general
L’obtenció, la projectació, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació
de la xarxa ferroviària es regularà per allò que disposa la legislació sectorial vigent .

2

Les condicions que regulen l’entorn de les vies fèrries es regiran pel que disposa la
legislació sectorial vigent sobre limitacions de la propietat i sobre l’entorn de les vies fèrries,
com també per les corresponents disposicions urbanístiques o especials.

Art. 88

Condicions d’ús

1

Us dominant: Ferroviari, que comprèn les activitats relacionades amb l’explotació ferroviària.

2

Usos compatibles: l’ús d’aparcament i aquells declarats com a compatibles per a la
normativa sectorial ferroviària.

3

Les obres i instal·lacions per a aquests usos queden subjectes a la normativa específica
sobre la matèria.

4

Les construccions, instal·lacions, usos i edificacions i altres activitats necessitades
d’obtenció de llicència que s’hagin d’efectuar als espais adscrits al sistema ferroviari i en la
seva zona de protecció, estan sotmeses a llicència municipal, amb independència de la
intervenció d’altres administracions públiques, sempre d’acord amb les determinacions
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contingudes a l’article 7.4 de la LSF, en relació a l’article 182 del DL 1/05.

Art. 89
1

Protecció del sistema ferroviari
Per al desenvolupament urbanístic de les zones incloses als terrenys immediats al ferrocarril
seran d’obligat compliment les limitacions contemplades a la Llei 4/2006, de 31 de març,
ferroviària, així com a la Ley 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari i al seu
Reglament, aprovat pel Real decreto 2387/2004, de 30 de desembre. D’acord amb
legislació esmentada es delimita una zona de domini públic, una zona de protecció i una
línia d’edificació que respectivament, i a partir de l’aresta d’esplanació i aresta exterior de la
plataforma, tenen una dimensió de vuit, setanta i cinquanta metres (8, 70 i 50 m) en sòl no
urbanitzable; i de cinc, vuit i vint-i-cinc metres (5, 8 i 25 m) en sòl urbà d’acord amb el
planejament urbanístic corresponent. A més, la Orden FOM 2230/2005 i la Llei 4/2006,
redueix la línia límit d’edificació en els trams de les línies de la xarxa ferroviària d’interès
general que travessin zones urbanes, fins als 20 metres.

2

L’execució de les obres que es trobin situades dins la zona de protecció del ferrocarril,
generaran el corresponent expedient de servitud essent necessària l’autorització de
l’autoritat competent ferroviària, prèvia presentació dels projectes executius. Els esmentats
projectes hauran d’assegurar tècnicament que no existeixen càrregues sobre l’estructura de
calaix del ferrocarril resultant i que el pas dels trens no implicarà vibracions sobre les
construccions projectades ni a les limítrofs ja existents actualment. En aquest sentit són
d’aplicació els paràmetres establerts a la normativa sectorial d’impacte acústic (Llei
16/2002, de 28 de juny) i d’altres aplicables al respecte.

Art. 90
1

Tancat de línies fèrries i passos a nivell
La transformació de sòl urbanitzable en sòl urbà requerirà el tancat de les línies o la previsió
dels mitjans de seguretat oportuns que s’estimaran com a cost d’urbanització a càrrec de la
mateixa entitat urbanitzadora.

2

La supressió dels passos a nivell i la seva substitució per altres a diferent nivell, es regularà
per la legislació específica en la matèria.

3

Quan la supressió o substitució sigui per compte, en tot o en part, de l'Administració pública
titular de la carretera o del carrer, i la major intensitat de circulació obeeixi a la urbanització
del sector immediat a la via fèrria, el cost de la supressió o substitució es reputarà com a
despesa d’urbanització per als propietaris d’aquest sector.
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Capítol 3er. Sistema d’espais lliures públics

Secció primera. Disposicions Generals

Art. 91
1

Definició i tipus
El Sistema d’espais lliures de Rubí inclou aquells sòls que, localitzats estratègicament en les
diferents àrees del municipi, permeten estructurar una xarxa d’espais forestals, agrícoles i
zones verdes urbanes interrelacionada a través de l’ordenació d’eixos cívics i carrers per a
vianants, itineraris paisatgístics i recorreguts per a vianants. Així mateix inclou dins del
sistema d’espais lliures, el sistema hidràulic en atenció a les característiques físiques i
geomorfològiques.

2

El sistema d’espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora que
determina la imatge final de la ciutat i del seu entorn no urbanitzat.

3

Els sòls que aquest Pla destina a sistema d’espais lliures, s’inclouen en una de les
categories següents:

Art. 92

a.

Sistema de parcs i jardins urbans Clau El

b.

Sistema hidràulic

Clau SH

Regulació
El present Pla estableix les determinacions generals del sistema d’espais lliures, sense
perjudici del que estableixi de forma més específica la legislació sectorial vigent en
cadascuna de les respectives matèries que afectin a aquest sistema.

Secció Segona. Sistema de parcs i jardins

Art. 93
1

Definició i característiques generals
El sistema urbanístic d’espais lliures públics comprèn el sòl que es destina a totes aquelles
activitats, jocs, repòs, relació, ventilació i assolellament, que la població pugui desenvolupar
en espais no edificats, de domini públic i lliure accés per als vianants.

2

Normalment aquests sòls tindran un cert grau d’arbrat i jardineria, tot i que es poden també
incloure en el sistema d’espais lliures àrees pavimentades destinades a les activitats abans
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esmentades.
3

S’inclou també en el sistema d’espais lliures aquells espais que degut a estar delimitats
entre vies de comunicació o canalitzacions de rieres no són fàcilment accessibles, però
tenen característiques d’espais verds arbrats.

4

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal inclou una xarxa urbana amb l’objectiu de garantir
la seva continuïtat i la transició amb els espais no urbanitzats i el sistema d’espais lliures
urbans.

5

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal delimita les àrees destinades a parcs, places i
passeigs.

6

El planejament derivat haurà de preveure les reserves de sòl necessàries per a completar el
sistema d'espais lliures d’acord amb la legislació urbanística vigent i les proporcions
mínimes i els criteris de delimitació d’espais lliures definits en aquestes Normes
urbanístiques.

7

No es computaran dins de les reserves mínimes d'espais lliures les àrees no edificables per
servitud de carreteres o serveis urbans; ni els barrancs o aquells terrenys amb pendent mig
superior al 50%, a excepció dels penyals o altres àrees específicament delimitades per
aquest Pla.

8

Per verificar les anteriors condicions els instruments de planejament derivat contindran un
plànol clinomètric sobre base topogràfica a escala mínima suficientment precisa, amb
corbes de nivell cada metre, sobre el que es mesurarà aquell pendent en trams de superfície
no superior als 100 metres quadrats.

Art. 94
1

Identificació i tipus de parcs i jardins
Aquest POUM identifica els següents tipus de sistema de parcs i jardins, els quals
s’identifiquen en els plànols d’ordenació amb les Claus que es detallen a continuació:
a.

Parcs urbans (Elu)
Comprèn els sòls destinats a espais lliures, d'una certa grandària, més de 5.000 m2
que tenen com a funció principal el repòs, l'esbarjo i el lleure dels ciutadans. Tenen
generalment un tractament artificialitzat i estan sotmesos a un ús intens. S’identifiquen
amb la clau Elu

b.

Places, passeigs i espais lliures locals (Elp)
Comprèn el sòls destinats a espais lliures o àrees pavimentades cíviques, de superfície
inferior a 5.000 m2, que tenen com a funció principal el repòs, l'esbarjo i la relació
social entre els ciutadans. El pla destina a places i passeigs els que ho són actualment
de fet i aquells que, per exigències de la millora urbana, es preveuen de nou en els
diferents sectors. S’identifiquen amb la clau Elp.
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Parcs territorials (Elt)
Comprèn els sòls delimitats per aquest pla o pel planejament derivat destinats a espais
lliures, de més de 50.000 m2 que tenen com a funció principal el repòs, relació i el
lleure dels ciutadans. Són espais característics del paisatge tradicional que mitjançant
un mínim i adequat tractament han de convertir-se progressivament en espais
consolidats de relació de la població, activitat i connexió amb els espais oberts.

d.

Altres espais lliures (Ela)
Comprèn aquelles àrees de sòl delimitades per aquest Pla o pel planejament derivat
que el desenvolupi, en les que concorri una de les següent circumstàncies:
-

Tenen per objecte la protecció de les vies de comunicació o de canalització
de serveis urbans, podent ésser, com a conseqüència de la seva contigüitat
amb

la

infraestructura

que

protegeixen,

sotmesos

a

servituds

especificades, en tot cas, per la legislació corresponent a la matèria de la
qual es tracti.
-

Tenen per objecte l’establiment de franges de separació entre usos o
elements molestos i l’entorn urbà.

-

Són àrees resultants de la resolució tècnica dels enllaços viaris, que no són
fàcilment accessibles o el destí dels quals a parc urbà, plaça o passeig
podria reportar perill als seus usuaris.

-

En el sòl urbà són les àrees de sòl en les que les condicions topogràfiques,
immediatesa de cursos d’aigua, forma, posició o d’altres circumstàncies,
les fa no aptes per a l’edificació i per qualsevol altra utilització urbana.

-

En els sòls identificats amb la clau Ela no es permet cap tipus d’edificació.
S’admeten les obres que en cada cas exigeixi la seguretat i salubritat
públiques i les que tinguin per objecte la millora de la imatge de l’entorn
urbà.

-

Aquests sòls (Ela) no computaran als efectes del que s’estableix a l’article
34 del TRLU.

Art. 95

Titularitat.

1

Els sòls qualificats com a sistema d’espais lliures seran de titularitat pública.

2

Això no obstant el sistema d’espais lliures situat en sòls classificats com a no urbanitzables
per aquest POUM podrà mantenir la seva titularitat privada, sens perjudici de que puguin ser
sotmesos a expropiació, actuant en aquest cas aquest POUM com instrument legitimador de
l’expropiació.
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Els sòls qualificats de sistema de parcs territorials (Elt) per aquest POUM podran també
mantenir la seva titularitat privada en tant l’Ajuntament no iniciï els corresponents
procediments per la seva expropiació els quals es podran formular i tramitar per fases.

4

En qualsevol cas els propietaris de terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, sigui
quina sigui la qualificació d’aquest sòl, no podran iniciar un expedient d’expropiació per
ministeri de la llei, conforme el que estableix l’apartat 4 de l’article 108 TRLUC.

Art. 96

Règim general
En l’obtenció, la projectació, l’ús i la conservació dels parcs, places i passeigs, i altres espais
lliures s’observaran els preceptes generals establerts en aquestes Normes o, si s’escau, els
fixats en el corresponent Pla de Millora Urbana, Pla parcial urbanístic o Pla especial
urbanístic.

Art. 97
1

Condicions generals d’ús
L’ús propi dels parcs urbans (Elu) és el de lleure, admetent com a usos compatibles aquelles
de caràcter públic vinculats a les funcions d'esbarjo, lleure i repòs dels ciutadans. Es podran
admetre en el sòl i en el subsòl d’aquests espais, activitats i serveis públics que es podran
gestionar directament o indirectament mitjançant concessió administrativa.

2

L’ús propi de les places, passeigs i els espais lliures locals (Elp) és el de lleure, admetent-ne
aquells usos i activitats que estiguin absolutament vinculats amb les funcions d'esbarjo,
lleure i repòs dels veïns.

3

S'admet l’ús d'aparcament en el subsòl dels sistemes qualificats de Elu i/o Elp de titularitat
pública, amb explotació pública o bé privada mitjançant concessió administrativa o altre
instrument admès legalment, sempre que es garanteixi la possibilitat de plantació de la
superfície mitjançant una capa de terra d’un mínim d’un metre sobre el forjat.

4

Sota l’espai lliure públic (Elu i Elp) situat en illes amb doble qualificació s’admet la
prolongació de l’aparcament soterrat privat adjacent fins a 16 m mesurats des de la línia de
façana.

5

L’ús propi dels altres espais lliures és la protecció, accés i separació dels sistemes i millora
de l’entorn urbà.

6

L’ús propi de parcs territorials (Elt) és el lleure, admetent-ne aquells usos que a través de PE
es considerin adequats per a la implantació dels grans equipaments i vinculats amb les
activitats col·lectives d'esbarjo i lleure.

Art. 98

Condicions d’ordenació i edificació dels parcs urbans (Elu)
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1

Els parcs urbans s’hauran d'ordenar prioritàriament amb arbrat i jardineria.

2

Les edificacions o les instal·lacions al servei dels usos admesos dins dels parcs urbans,
hauran d'observar les següents condicions:
a.

Només s'admetran els edificis, culturals o destinats a restauració, que no ocupin
més del 5% de la superfície total del parc. Les instal·lacions per la pràctica esportiva
podran ocupar fins a un 20% de la superfície d’aquests espais lliures i aquest
percentatge pot augmentar fins a un 35% en cas d’aparcament en superfície i camps
de futbol.

b.

Aquestes instal·lacions no perjudicaran ni limitaran el gaudi del parc pels ciutadans,
ni la qualitat de la jardineria, ni les vistes panoràmiques internes o sobre l’àrea
urbana contigua.

c.

Sobre els aparcaments en subsòl de parcs caldrà garantir l’arbrat amb un mínim
d’un arbre d’ombra cada 60 m2, una capa d’un metre com a mínim de terra i garantir
el drenatge adient. En aquests casos els accessos a l’aparcament no podran ocupar
més enllà d’una franja de 5 m paral·lela al carrer.

Art. 99
1

Condicions d’ordenació i edificació de les places, passeigs i jardins locals (Elp)
No s'admet cap tipus d’edificació excepte instal·lacions accessòries de joc i esbarjo,
restauració, quiosc de diaris..., que no ultrapassin el cinc per cent (5%) de la superfície de la
plaça o jardí urbà. Aquestes instal·lacions no perjudicaran ni limitaran en cap cas la
utilització d’aquests espais i contribuiran a la formalització i al disseny adequat d’aquests.

2

En cas que es projecti un aparcament soterrani caldrà garantir l’enjardinament i l’arbrat
(almenys un arbre d’ombra cada 60 m2) d’aquests espais i els drenatges adequats. Els
accessos de vehicles no podran ocupar en superfície aquests espais lliures, més enllà d'una
franja de 5 m paral·lela al carrer. L’ocupació màxima del subsòl serà del 90%.

3

Els sòls destinats a places i jardins no superaran un pendent del vint per cent (20%) ni
podran disgregar-se en trossos sense identitat. Es tendirà a assolir el major nivell de
concentració dels terrenys, per tal de poder inscriure, com a mínim, una circumferència de
diàmetre dotze metres (12 m).

Art. 100

Condicions d’ordenació i edificació dels parcs territorials (Elt)
Els parcs territorials s’ordenaran mantenint el caràcter rural del seu entorn. Es requerirà la
formulació d’un Pla Especial amb l’objectiu de regular l’ordenació d’aquests grans espais
establint les condicions d’ordenació i d’ús específics per a cada un dels parcs territorials
previstos per aquest POUM.
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Secció Tercera. Sistema Hidràulic (clau SH)

Art. 101
1

Definició i identificació
S’inclou en el sistema hidràulic les lleres de rieres i rials, delimitades com a mínim per la
línia de cota d’inundació de l’avinguda en el període d’inundació de 10 anys ( Zona fluvial,
article 6.1 del RLU). En cas que aquest no estigui definit amb precisió, es delimiten seguint
els criteris físics (àmbit delimitat), topogràfics (talussos, murs) i ambientals (vegetació de
ribera) i té, com a mínim, 5 m de servitud de pas a cada costat del sistema.

2

Art. 102

S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau SH.

Titularitat

1

El sòl qualificat de sistema hidràulic serà preferentment de titularitat pública.

2

Són de domini públic els espais i elements qualificats així per la legislació sectorial vigent.

Art. 103
1

Règim general
Aquest POUM contempla el sistema hidràulic dins del sistema d’espais lliures únicament
per les seves característiques físiques i geogràfiques. Conseqüentment no tindrà la
consideració de zones verdes, als efectes del que estableix l’article 95 del TRLU 1/05.

2

En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús i la conservació de les instal·lacions
d’ordenació dels rius, canals i barrancs, s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la
legislació sectorial vigent i les corresponents disposicions urbanístiques que es puguin
establir mitjançant planejament especial, sense perjudici del que determinin aquelles altres
administracions amb competències sobre aquesta matèria.

Art. 104
1

Condicions d’ordenació
Els espais adscrits a aquest sistema no són edificables, excepció feta de les instal·lacions al
servei del sistema corresponent

2

D’acord amb l’article 6 del Reial Decret 849/1986 (RDPH), els marges de les lleres públiques
estan subjectes, en tota la seva extensió longitudinal:
a.

a una zona de servitud de 5 metres d’amplada per a ús públic. Aquesta zona té les
finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH. Qualsevol actuació en ella estarà
sotmesa al que s’especifica a l’article 7.2. del RDPH. Les autoritzacions per a les
plantacions

d’espècies

arbòries

en
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administrativa prèvia.
b.

una zona de policia de 100 metres d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i
de les activitats que es desenvolupin, segons allò establert en l’article 9 del RDPH.
Per poder realitzar obres en zona de policia de lleres, caldrà disposar de la
corresponent autorització prèvia (instruint-se l’expedient davant l’Agència Catalana
de l’Aigua, obtenint-ne la corresponent autorització per part de l’organisme hidràulic
competent), a menys que el POUM o altres figures d’ordenament urbanístic o plans
d’obres de l’administració, haguessin estat informats per l’organisme hidràulic
competent i hagueren recollit les oportunes previsions formulades a l’efecte. En tot
cas, s’estarà al previst als articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH.

3

De forma expressa es prohibeixen els moviments de terres i les desforestacions de marges.
Amb caràcter general es garantirà la conservació de la vegetació autòctona de ribera, així
com les seves condicions per la seva regeneració i millora.

4

L’abocament o conduccions de residus domèstics, industrials o ramaders es realitzarà de
forma controlada amb la corresponent depuradora i conduccions de forma subterrània
assegurant la netedat i continuïtat de les condicions naturals i assegurant la no
contaminació de les capes freàtiques. Requerirà llicència municipal i autorització
d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua. Es consideraran infraccions d’especial
gravetat els abocaments que puguin contribuir a la contaminació de les aigües subàlvies

5

Les administracions públiques competents per raó de la matèria establiran les mesures
d’intervenció adequades per a la realització dels projectes de sanejament i de canalització
dels rius i torrents, seguint els objectius i les funcions de regeneració i recuperació dels
traçats naturals tot permetent el pas de vianants i el pas restringit de vehicles en aquells
casos en què aquest Pla ho preveu expressament o s’estimi pertinent.

6

Les rases que es realitzin per la conducció de l’aigua, vinculades a l’activitat agrícola o
forestal no formaran part del sistema hidràulic. No obstant, en la seva execució es garantirà
el sistema natural del recorregut de les escorrenties d’aigua, de forma que les actuals
conques dels rius i els torrents no es vegin afectades significativament pel possibles canvis
de superfície de recepció.

7

En sòl urbà i urbanitzable, les obres de canalització i les obres viàries associades es faran de
forma integrada en el paisatge, amb la projectació de les àrees lliures associades.
Els rials canalitzats mantindran el domini i ús públic dels terrenys superficials del llit anterior
a la canalització.
Les actuacions a rieres i rials, en qualsevol tipus de sòl, es regiran per la legislació sectorial
vigent i seguiran els criteris definits per l’Agència Catalana del Aigua.

Art. 105

Condicions d’ús
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1

Ús dominant: espais lliures.

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 i també les funcions
de conservació com a sistema natural.

Art. 106
1

Proteccions
El Pla d’Ordenació estableix a banda i banda de les rieres i rials franges de protecció del
sistema hidràulic, corresponents a les zones de servitud definides per la legislació sectorial
vigent.

2

La funció fonamental del sistema hidràulic és el de desguàs de pluges i d’avingudes. Les
rieres i torrents són considerats elements naturals d’interès a protegir, en concordança amb
allò que disposa la legislació vigent el matèria de protecció del domini públic hidràulic i de
la qualitat de les aigües continentals; en aquest sentit resten prohibides totes aquelles
actuacions que puguin comportar alteracions o deterioraments substancials dels
ecosistemes i de les característiques paisatgístiques, geològiques i hídriques d’aquests
elements.

3

Queden exclosos d’aquesta prohibició els trams urbans dels cursos d’aigua i aquells indrets
on calgui intervenir per motius de risc hidràulic. En qualsevol cas les intervencions a efectuar
aplicaran fins on sigui possible criteris de respecte a la dinàmica i morfologia del sistema.

4

A més dels objectius relatius a mantenir la seva funcionalitat des del punt de vista hidràulic,
la regulació i en general tot el tractament que s’efectuï d’aquest sistema té també objectius
de conservació i restauració dels hàbitats aquàtics i de ribera, incloent per tant la millora de
la qualitat i recuperació de cabals, la recuperació del valor paisatgístic dels cursos, la
restauració de la vegetació de ribera autòctona i la de la fauna que s’associa a les lleres i les
riberes de les planes de la costa catalana central.

5

Les intervencions en aquest sistema han d’estar autoritzades i tutelades per l’Agència
Catalana de l’Aigua.

6

S’evitarà sempre que sigui possible el traçat d’infraestructures canalitzades. Si per raons
degudes a condicionats justificables, no es pogués respectar l’anterior criteri, es construiran
adequadament les defenses necessàries de l’obra tenint en compte el règim d’avingudes,
l’erosió potencial total, la naturalesa del fons de la llera i la seva capacitat de desguàs, així
com es regenerarà tota la flora i fauna afectada.
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Capítol 4art. Sistema d’equipaments (Clau E)

Art. 107
1

Definició i classificació. Identificació
El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris comprèn els sòls que es destinen a usos
públics, col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en funció
de les característiques socio-econòmiques de la població. S’identifica en els plànols amb la
clau E.

2

Tenen consideració de sistemes generals aquells sòls d’equipaments al servei del conjunt
de la població i que apareixen recollits en el plànol d'Estructura General del Territori. Tenen
consideració de sistemes locals la resta d’equipaments d’ús públic o col·lectiu al servei d’un
determinat sector.

3

La condició de sistema urbanístic d’equipament s’estableix per a tota la parcel·la. En el cas
d’equipaments ubicats en planta pis, aquests perdran la seva qualificació d’equipament
assumint la qualificació de zona establerta a la parcel·la.

4

Aquest POUM classifica els equipaments en funció de l’ús actual o al qual estan destinats.
S’especifiquen i s’identifiquen en els plànols d’ordenació amb les claus següents:

5

Ed

Docent

Es

Sanitari i assistencial

Ee

Esportiu

Ec

Cultural - social

Ea

Abastament

Em

Administratiu

Er

Religiós

Ef

Cementiris i serveis funeraris

Ep

Serveis i protecció

Eb

Equipament ambiental

E

Equipaments sense ús determinat

Els equipaments existents previs a l’aprovació del present Pla d’ordenació urbanística
mantindran el seu ús.

6

L’ús dels nous equipaments projectats, o el dels equipaments anteriors que no tinguessin
definit el seu ús, es determinarà, en el seu cas, pel planejament derivat en els que estiguin
inclosos, o bé un Pla especial urbanístic.

Art. 108

Titularitat
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Els sòls que el present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o planejament que el
desenvolupi qualifica com a sistema urbanístic d’equipaments comunitaris amb un ús
assignat, tant generals com locals, seran de titularitat pública, excepte els que actualment
siguin privats, els nous que el Pla així els qualifiqui amb la clau d’Equipament privat (clau
Eprivat) o no estigui prevista l’obtenció del sòl a l’Agenda del Pla.

2

En cas d’equipaments privats que hagin de passar a ser de titularitat pública caldrà tramitar
un Pla Especial en que es determini la titularitat pública i l’ús concret al que s’han de
destinar.

3

No obstant el que s’estableix en el punt primer d’aquest article, els equipaments privats
existents en la data d’entrada en vigor d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
siguin generals o locals, conservaran la seva titularitat privada sempre i quan puguin
acreditar que des de la data esmentada vénen realitzant la seva activitat privada conforme a
l’ús preferent pel qual aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ha qualificat el sòl o
l’edificació.

4

En cas que es produeixi el cessament definitiu o el canvi de l’ús preferent, l'Administració
podrà adquirir el sòl o l’edificació, actuant el Pla Especial d’assignació d’ús i titularitat com a
títol suficient per la declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació als efectes de la seva
expropiació.

5

La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la seva gestió privada,
mitjançant concessió administrativa o altre sistema admès en dret, sempre que aquesta
forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament.

Art. 109
1

Règim general
En l’obtenció, la projectació, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació
dels equipaments comunitaris s’observaran aquestes Normes i allò que disposa la legislació
sectorial vigent per cadascuna de les matèries.

2

Els espais no ocupats per les edificacions i que constitueixin l’entorn d’aquells equipaments
se sistematitzaran com a espais lliures enjardinats.

Art. 110
1

Condicions d’ús
Es consideren usos propis els següents:
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Equipament

Ús

Docent

Educatiu, esportiu, associatiu, cultural.

Sanitari-assistencial

Sanitari-assistencial, educatiu vinculat a la sanitat

Esportiu

Esportiu, de lleure, associatiu.

Cultural-social

Cultural, associatiu, educatiu, esportiu

D'Abastament

Comercial i ús industrial només per
escorxador (mercat escorxador)

2

Administratiu

Administratiu - oficines i serveis, associatiu.

Religiós

Religiós, educatiu, associatiu, cultural, esportiu

Cementiri

Cementiri i serveis funeraris

Serveis i protecció

Bombers, policia, sanitari, esportiu, associatiu

Ambiental

Ambiental

Sense ús determinat

Qualsevol dels precedents

La determinació d’un ús concret als equipaments sense ús determinat per aquest POUM o el
canvi dels usos assignats per aquest POUM als diferents equipaments, requerirà la
formulació d’un Pla Especial d’assignació d’usos, i la justificació que queden cobertes les
necessitats de l’ús a modificar.

3

De manera excepcional s’admet l’ús d’habitatge quan els residents siguin persones
directament relacionades amb la gestió de l’equipament corresponent, sempre que el sostre
edificat destinat a habitatge no excedeixi del 20% del total del sostre edificable en la
parcel·la on es localitza l’equipament. En aquests casos es requerirà la formulació d’un pla
especial que concreti les condicions de la seva implantació i desenvolupament i la seva
relació amb l’ús principal del propi equipament.

4

S’admetran com a usos compatibles, aquells directament vinculats amb l’ús dominant i amb
la funció concreta de l’equipament.

Art. 111
1

Condicions d’ordenació i edificació
Els equipaments es regularan a traves d’un Pla especial urbanístic, o un Pla de millora
urbana en cas de sòl urbà, que s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge, a les condicions ambientals i de sostenibilitat, on s’ubiquin.

2

Quan els equipaments formin part d’una illa d’edificació segons alineació de carrer en sòl
urbà, aquests es podran ordenar segons els paràmetres d’edificació propis de la zona.

3

En general el tipus d’ordenació dels equipaments serà per ordenació de volums.
S’ordenaran per ordenació de volums quan ocupin la totalitat d’una illa, una gran parcel·la o
quan sigui obligat per les necessitats funcionals de l’equipament.
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En aquests casos podran conservar l’edificabilitat que els és pròpia de la zona veïna o la
definida en el punt 6 d’aquest article. L’ordenació de volums es regularà mitjançant un Pla
de millora urbana on es valori la incidència sobre l’entorn.
4

L’ordenació dels equipaments seguirà, en qualsevol cas, les següents determinacions:
a.

S’adequaran a les característiques de l’edificació de la zona on se situïn.

b.

Es resoldran arquitectònicament els problemes que ocasionin les parets mitgeres,
evitant que quedin vistes.

c.
5

Es farà especial atenció al tractament dels espais no edificats de la parcel·la.

Els paràmetres d’edificació, pels equipaments existents, es regularan a traves d’un Pla de
millora urbana.

6

Els equipaments següents tenen aquestes edificabilitats:
2

a.

Mútua de Terrassa 14.400 m st, sobre la rasant del c/Prat de la Riba.

b.

Ajuntament a l’Escardívol 8.600 m st.

c.

Parc d’equipaments de les Valls de Sant Muç 130.000 m st. (dins el sector de Pla

2

2

Parcial)
7

Els paràmetres d’edificació pels altres nous equipaments segons ordenació de volums seran
els següents, llevat si s’especifica diferent dins els sectors de planejament:
Índex d’edificabilitat neta:
Equipament Docent

1 m²st/m²

Equipament Sanitari i assistencial

2 m²st/m²

Equipament Esportiu

0,75 m²st/m²

Equipament Cultural - Social

1 m²st/m²

Equipament Abastament

1,2 m²st/m²

Equipament Administratiu

3 m²st/m²

Equipament Religiós

1,2 m²st/m²

Cementiris i serveis funeraris

1 m²st/m²

Serveis i Protecció

1 m²st/m²

Equipament ambiental

1 m²st/m²

Equipaments sense ús determinat

1 m²st/m²

Ocupació màxima de la parcel·la:
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Equipament Docent

50%

Equipament Sanitari i assistencial

50%

Equipament Esportiu

75%

Equipament Cultural - Social

50%

Equipament Abastament

100%

Equipament Administratiu

100%

Equipament Religiós

100%

Cementiris i serveis funeraris

50%

Serveis i Protecció

50%

Equipament ambiental

50%

Equipaments sense ús determinat

50%

Condicions de l’edificació:
a.

L’edificació en les àrees d’equipament s’ajustaran a les necessitats funcionals dels
diferents equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals que hauran de
respectar i a la integració en el sector en que se situen.

b.

No sobrepassaran la planta baixa i tres plantes. L’alçada reguladora màxima per a
tots els equipaments serà de setze metres (16 m), excepte per els equipaments
administratius i sanitaris, que es determinarà mitjançant un Pla Especial Urbanístic
si precisen de més alçada.

c.

Es consideraran obligatòries les previsions d’aparcaments previstes en aquest Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal. Per raons físiques o econòmiques es podrà
reduir el nombre de places i suprimir-les en els petits equipaments, segons criteri
dels serveis tècnics municipals.
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Capítol 5è. Sistema de serveis tècnics (St)

Art. 112
1

Definició i identificació
Correspon a les dotacions necessàries per al correcte funcionament de les infraestructures
urbanes i serveis tècnics (producció i subministrament d’energia, abastament i evacuació
d’aigües,

depuració,

plantes

de

residus,

abocadors,

instal·lacions

telefòniques,

telecomunicacions, així com emmagatzematge de la maquinària de manteniment i transport)
incloent les construccions complementàries a les mateixes.
2

Art. 113

S’identifiquen en els plànols d’ordenació amb la clau St.

Titularitat
El sòl qualificat de sistema d’infraestructures de serveis tècnics podrà ser de titularitat
pública o privada.

Art. 114
1

Règim general
En l’obtenció, la projectació, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació
dels serveis tècnics s’observarà allò establert en aquestes Normes 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, com també per les corresponents disposicions urbanístiques i
especials dels plans que desenvolupin alguns dels sectors on s’ubiquen.

3

Els espais no ocupats per les instal·lacions i que constitueixin l’entorn d’aquests serveis se
sistematitzaran com a espais lliures enjardinats.

Art. 115

Condicions d’ús

1

Us preferent: Serveis tècnics o infraestructures ambientals.

2

Usos compatibles: Només s’admetran com a usos compatibles aquells directament vinculats
amb la instal·lació o servei de què es tracti, amb les condicions de funcionament
específicament regulades en la legislació tècnica corresponent, i en especial aquella que
asseguri les condicions de protecció de les instal·lacions.
S’admet excepcionalment com a ús complementari l’ús d’un habitatge pels serveis de
vigilància de la instal·lació.
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Condicions d’ordenació i edificació
L’ordenació dels sòls inclosos en el sistema de serveis tècnics s’adaptarà als requeriments
funcionals de les instal·lacions que han d’acollir, d’acord amb la seva reglamentació
específica.

2

Tanmateix seran d’obligada observació els paràmetres i condicions següents:
a.

Índex d’edificabilitat net serà de 0,5 m2 de sostre per m2 de sòl.

b.

Alçada màxima de dues plantes (7 m), excepció feta d’aquelles instal·lacions
especials, com antenes, xemeneies o altres elements funcionalment necessaris, els
requeriments tècnics dels quals exigeixin una alçada superior. Això no haurà de
suposar increment del volum útil total.

c.

Els terrenys que no resultin ocupats per edificacions o instal·lacions tindran
consideració d’espais lliures privats i hauran d’ésser convenientment enjardinats,
disposant almenys d’un arbre per cada 100 m2 de superfície, excepció feta d’aquells
casos en que aquests siguin tècnicament incompatibles.

d.

Quan se situïn en illes d’edificació arrenglerada s’ordenaran segons alineació de
carrer i la seva edificabilitat es disposarà segons l’ordenació general de l’illa.

3

L’estesa de noves xarxes de serveis serà soterrada, llevat que degut a característiques
excepcionals l'Ajuntament autoritzi instal·lacions aèries.

4

Es redactarà un Pla Especial d’infraestructura elèctrica amb la finalitat de preveure i
programar el soterrament d’aquelles línies elèctriques que afectin a sòl urbà, urbanitzable o
espais de qualitat ambiental i paisatgística.
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Capítol 6è. Proteccions d’altres instal·lacions i entorns

Art. 117

Protecció de les línies elèctriques
El plànol de qualificacions urbanístiques del territori municipal ens indica les franges de
protecció de les línees elèctriques. Els àmbits que determinen aquestes franges podran
destinar el sòl als usos admesos en la corresponent zona, amb les limitacions derivades
de les normes sectorials corresponents. En cap cas s’admet cap tipus d’edificació o
instal·lació.

Art. 118

Protecció contra incendis
En el límit de sòl urbà i sòl urbanitzable amb el sòl no urbanitzable es disposa una zona
de seguretat i protecció contra incendis. Les següents distàncies seran d’aplicació amb
independència de que apareguin o no en els plànols:
-

Urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que
estan situades a menys de 500 m de terrenys forestals: disposaran d’una zona de
protecció de 25 m d’amplada a comptar des del perímetre exterior.

-

Abocadors: tindran una zona de seguretat de 10 m a comptar des de la protecció
perimetral, i a continuació una zona de protecció de 25 m.

-

Àrees recreatives i àrees d’acampada: disposaran al seu voltant d’una zona de
protecció de 25 m.
Vies de comunicació: per carreteres i altres vies públiques, una franja mínima d’1 m a
comptar des del límit exterior de la calçada; per les instal·lacions ferroviàries, 2 m des
dels rails.

En aquestes zones es disposaran dels mitjans necessaris per evitar la propagació
d’incendis, a més de l’aplicació de les mesures sectorials vigents.
Les edificacions i instal·lacions de caràcter industrial i de serveis, de subministrament i
d’emmagatzematge de carburants i productes inflamables hauran de complir les
condicions establertes per la legislació sectorial vigent, així com hauran d’elaborar un pla
d’autoprotecció (PAU), que s’haurà d’incorporar al pla d’actuació municipal.
Els solars industrials sense edificar han de complir les mateixes condicions que les de les
zones de protecció.
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Capítol 7è. Sistema d’habitatge dotacional

Art. 119
1

Definició i identificació
El sistema d’habitatge dotacional comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades
a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats
d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides.

2

Art. 120
1

S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau Eh.

Titularitat
Els sòls que el present POUM o planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema
d’habitatge dotacional, seran de titularitat pública, essent l’ús dels habitatges privat en les
condicions que s’estableixin administrativament.

2

La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió o altre títol
admès en dret.

Art. 121
1

Règim general
En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels
habitatges dotacionals s’observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació
sectorial vigent i les corresponents disposicions urbanístiques que es puguin establir
mitjançant planejament especial.

2

D’acord amb el s’estableix en el TRLU 1/05, tan sols es podrà definir el sistema d’habitatges
dotacionals públics que estableix l’article 34.3 del TRLU 1/05, quan les reserves d’aquest
sistema s’emplacin en sectors de planejament urbanístic derivat en substitució total o
parcial de la reserva d’equipaments, sempre que s’acrediti que no cal destinar-los a
equipaments públics. Aquestes reserves incloses en sectors no poden ésser superiors al 5%
de la reserva global del municipi per a equipaments públics locals.

3

D’acord amb el que s’estableix en el TRLU 1/05, aquest planejament general o les seves
modificacions posteriors podran determinar que la reserva de 20 m² per cada 100 m² de
sostre edificable per a equipaments de titularitat pública es destini, en determinats sectors,
totalment o parcialment al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, d’acord amb
el que estableix l’article 58.1.g del TRLU i les limitacions detallades en l’apartat anterior.

4

L’habitatge dotacional, segons estableix el TRLU 1/05, estarà exempt del pagament de les
despeses d’urbanització derivades del desenvolupament i execució dels sectors o polígons
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d’actuació als que s’assigni aquest sistema.
5

Els usufructuaris i les condicions de gaudi del sistema d’habitatge dotacional s’ajustaran als
que s’estableixi en la legislació sectorial vigent en matèria d’habitatge.

Art. 122

Condicions d'ús

1

Usos dominants: habitatge plurifamiliar.

2

Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l’ús dominant i amb la funció concreta
de l’habitatge.

3

En les plantes baixes del sistema d’habitatge dotacional públic s’admetran usos no
residencials destinats a serveis vinculats als habitatges, altres tipus d’equipaments
compatibles amb l’habitatge, i locals comercials i usos de servei personal.

Art. 123
1

Condicions d’ordenació i edificació
L’edificació en àrees qualificades de sistema d’habitatge dotacional s’ajustarà a les
necessitats funcionals dels diferents hàbitats, al paisatge, a l’organització general del teixit
urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc.

2

L’ordenació del sistema d’habitatge dotacional s’estableix en la regulació dels sòls urbà i
urbanitzable.

3

Els habitatges dotacionals localitzats en sòl urbà hauran d’ajustar-se a les condicions
d’edificació del seu entorn, es regularan segons alguna de les zones del POUM, segons els
paràmetres definits als plànols d’ordenació o a través d’un Pla especial.
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Títol IV. Regulació del sòl urbà
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Capítol 1er. Disposicions Generals

Art. 124
1

Definició
Aquest POUM classifica com a sòl urbà el que ja ho era en el planejament anterior que es
revisa, així com el que ja ha estat sotmès al procés d’integració al teixit urbà i que, en
conseqüència, o bé compta amb tots els serveis urbanístics bàsics, una xarxa viària que
permet l’accés rodat i amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües i subministrament
d’energia elèctrica, o bé està comprès en àrees consolidades per l’edificació almenys en
dues terceres parts de llur superfície edificable.

2

Així mateix aquest Pla classifica com a sòl urbà aquells terrenys que, en execució del
planejament que els és d’aplicació, assoleixin el grau d'urbanització previst en el mateix.

Art. 125
1

Estructura de l’ordenació i regulació del sòl urbà
El sòl urbà d’aquest POUM es regula bàsicament per:
a.

La qualificació urbanística detallada de sòl urbà, amb sistemes i zones de sòl urbà,
amb la delimitació de polígons d’actuació urbanística, si s’escau, per a àmbits de
remodelació i millora urbana o de completat de la urbanització, per a ser executats
mitjançant la gestió integrada de l’àmbit.

b.

La qualificació urbanística del sòl urbà s’estructura mitjançant les zones bàsiques
identificades a l’Art. 127 d’aquestes normes i que es regulen detalladament en cada
un dels capítols següents d’aquest mateix títol.

c.

Els polígons d’actuació urbanística es regulen de forma específica en el capítol 7è
d’aquest mateix títol, i en les fitxes corresponents de l’annex normatiu.

d.

La delimitació de sectors de Plans de millora urbana, per actuacions de
transformació d’ús, remodelació, i de completat del teixit urbà, estan pendents de
qualificació urbanística fins que s’elabori i es tramiti el corresponent planejament
derivat.

Es regulen tots ells en el capítol 8è d’aquest mateix títol, i en les fitxes corresponents de
l’annex normatiu.
2

Els límits de sòl urbà, les seves zones i subzones, els sistemes, els polígons d’actuació
urbanística i els sectors delimitats pel seu posterior desenvolupament mitjançant Plans de
Millora Urbana es grafien en els plànols d’ordenació.

Art. 126

Desenvolupament i execució del sòl urbà
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En sòl urbà consolidat aquest POUM es desenvolupa i s’executa amb els següents projectes,
tràmits i actuacions:
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 la corresponent garantia prèvia, d’acord amb els
drets i deures dels propietaris del sòl urbà consolidat, que s’estableixen en els
articles 37 i 38 del RLU.

b.

Gestió urbanística aïllada en l’expropiació de sòl qualificat de sistemes públics, no
inclosos en polígons d’actuació urbanística ni sectors de planejament derivat, per
part de l’administració pública competent, amb el corresponent projecte
d’urbanització o obra pública.

c.

Gestió urbanística integrada en l’execució dels polígons d’actuació urbanística,
delimitats per aquest POUM als efectes de garantir la urbanització del sòl de
sistemes.

2

En sòl urbà no consolidat aquest POUM es desenvolupa i s’executa amb els següents
projectes, tràmits i actuacions:
a.

Amb llicències urbanístiques directes segons l’ordenació detallada de sòl urbà en el
cas que:
-

Una parcel·la estigui afectada per un sistema urbanístic, en aquest cas es
tramitarà prèviament a l’atorgament de la llicencia la cessió corresponent,
d’acord a l’article 40.3 del RLU.

-

Una parcel·la estigui inclosa en una actuació de dotació, en aquest cas
s’haurà de tramitar prèviament una reparcel·lació econòmica, a efectes del
càlcul de la càrrega urbanística corresponent, que haurà de formalitzar-se
prèviament.

b.

Gestió urbanística integrada en l’execució dels Polígons d’actuació urbanística,
delimitats per aquest POUM i amb ordenació detallada, per la gestió de sòl per la
construcció d’habitatge de protecció pública, habitatge lliure i altres usos, i/o per la
cessió de sistemes públics i les corresponents obres d’urbanització, d’acord amb els
drets i deures dels propietaris del sòl urbà no consolidat, regulats en els articles 39,
40.1 i 40.2 del RLU.
A aquests efectes cal elaborar i tramitar els projectes de reparcel·lació o
d’expropiació, i el d’urbanització corresponents.

c.

Gestió urbanística integrada pel desenvolupament i execució dels sectors de Plans
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de Millora Urbana, pendents de qualificació urbanística mitjançant l’elaboració i
tramitació del Plans de millora urbana, amb les finalitats que aquest POUM
especifica en cada cas, d’acord amb els drets i deures dels propietaris del sòl urbà
no consolidat, regulats en els articles 39, 40.1 i 40.2 del RLU
A aquests efectes cal elaborar i tramitar el planejament derivat, els projectes de
reparcel·lació o d’expropiació i el d’urbanització, d’acord amb les determinacions del
planejament derivat corresponent.

Art. 127
1

Les zones i subzones en sòl urbà
Les zones que aquest POUM estableix es classifiquen fonamentalment en base a dos
components: els usos generals i la forma tipològica o ordenació bàsica de l’edificació.
En cadascuna d’elles aquest POUM regula, de forma detallada, les condicions de
parcel·lació, edificació i ús.

2

Les zones es poden subdividir en subzones, atenent a la regulació paramètrica específica de
cada teixit, a les diferents intensitats i als diferents usos dominants i/o compatibles.

3

Les zones bàsiques de sòl urbà que es regulen en cada una de les següents seccions i les
seves claus identificatives són:
Zones d’ordenació per alineació de vial:
zona

clau

Zona de casc antic

11

Zona d’eixample

12

Zona suburbana central

13

Zona suburbana residencial

14

Zones d’ordenació per edificació aïllada:
zona

clau

Zona d’edificació aïllada en el casc urbà

21

Zona d’edificació aïllada intensiva

22

Zona d’edificació aïllada semiintensiva

23

Zona d’edificació aïllada extensiva

24

Zona d’espai lliure privat

25

Zones d’ordenació específica:
zona

clau
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Zona d’habitatge unifamiliar en rengle

31

Zona d’edificació segons ordenació anterior

32

Zona d’ordenació de blocs

33

Zona d’ordenació de blocs. Habitatge protegit

33 HPO

Zona d’edificis catalogats en Sòl urbà

34

Zones d’usos terciaris:
zona

clau

Zona de comerç intensiva

41

Zona de comerç extensiva

42

Zona d’activitats terciàries intensiva

43

Zona d’activitats terciàries extensiva

44

Zones industrials:
zona

4

clau

Zona industrial de consolidació

51

Zona d’aparcament en subsòl

52

En el desenvolupament del planejament derivat l’ordenació urbanística detallada es regularà
mitjançant les mateixes zones bàsiques del sòl urbà i es poden establir noves subzones, que
seran integrades en aquest POUM en el moment d’elaborar les actualitzacions i refosos del
planejament vigent corresponents, d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquestes
NN.UU., sense necessitat de modificació puntual d’aquest POUM.

5

En el cas que en una modificació puntual d’aquest POUM s’introdueixi una nova zona bàsica,
la codificació corresponent haurà de ser coherent amb l’ordre i sistema de codificació
establert en aquest POUM. En el cas que es cregui convenient introduir una nova zona bàsica
en el desenvolupament d’un planejament derivat, caldrà que aquesta sigui integrada en
aquest POUM en el moment d’elaborar les actualitzacions i refosos del planejament vigent
corresponents.

Art. 128
1

Paràmetres bàsics i complementaris en la regulació de les zones
En la regulació concreta de cada zona s’estableixen els diferents paràmetres i condicions
que li són d’aplicació, definits en el Títol VII, remetent-se algun d’ells als plànols d’ordenació
detallada del sòl urbà a escala 1/2.000.

2

La compatibilitat amb les condicions bàsiques de l’ordenació atorgarà a les edificacions o
usos existents la condició de disconformitat. La incompatibilitat amb les condicions
bàsiques de l’ordenació atorgarà la condició de fora d’ordenació.

3

Podran tenir la condició de bàsics, i això es defineix a cada zona concreta, els paràmetres
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que tinguin una relació directa amb:
-

Condicions de parcel·la mínima.

-

Alçada reguladora màxima.

-

Ocupacions de parcel·la (sigui amb fondàries edificables o ocupacions
màximes en % de patis o parcel·les).

4

-

Edificabilitat de les parcel·les.

-

Tipologia de l’edificació respecte als espais públics urbans.

-

Alineacions o separacions respecte a carrer.

-

Nombre de plantes.

-

Composició de façanes (en el cas que es condicioni).

-

Usos preferents i incompatibles.

La resta de paràmetres i condicions que no es consideren bàsics tenen la condició de
complementaris.

5

Els paràmetres o condicions bàsiques s’hauran de modificar mitjançant la modificació
puntual de les Normes d’aquest POUM.

Art. 129

Determinacions gràfiques de l’ordenació del sòl urbà
La informació referent als paràmetres d’ordenació dibuixats als plànols d’ordenació és
vinculant i normativa i preval sobre els paràmetres d’ordenació de cadascuna de les claus
definides en aquestes Normes.
En els plànols a escala 1/2.000-1/1.000 que defineixen l’ordenació del sòl urbà, les línies
dibuixades sobre la base topogràfica determinen:

1

Els límits dels diferents àmbits de regulació del Pla.

2

Els límits de les diferents zones i sistemes que constitueixen l’ordenació detallada d’aquest
sòl. Cada unitat de zona o sistema porta la clau corresponent d’acord amb les categories
definides per aquestes normes.

3

Les profunditats edificables, dibuixades amb el paràmetre corresponent si és un valor
general.

4

El nombre de plantes de l’edificació.

5

Els gàlibs màxim

6

Els sostre edificable màxim.

7

Les servituds de pas.

8

Els fronts comercials.
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Regulació general de les subzones
Pel que fa a la definició de les subzones aquest POUM incorpora, dins de la matriu general
de la qualificació del sòl, aquells sòls que han estat ordenats de forma detallada per algun
planejament derivat aprovat en desenvolupament de l’anterior PGOU, identificant-les amb un
subíndex específic que les permet identificar en els plànols d’ordenació. La seva adscripció a
una definició general respon a la voluntat de sistematitzar i sintetitzar el conjunt de zones
actualment existents.

2

No obstant l’anterior, i en cas de contradicció entre la regulació general o particular
establerta en aquest POUM i la regulació establerta en el planejament derivat aprovat amb
anterioritat a aquest POUM, prevaldrà aquella normativa que garanteixi una millor integració
arquitectònica i una construcció del paisatge més d’acord amb el conjunt de municipi de
Rubí i de l’entorn en el que s’hauran de realitzar les noves construccions.

3

La interpretació establerta en l’apartat anterior no suposarà pèrdua de l’aprofitament
urbanístic atorgat en el planejament aprovat amb anterioritat a aquest POUM i el seu
corresponent projecte de reparcel·lació que s’hagi tramitat.

Art. 131

Regulació de la densitat residencial
Llevat que la densitat residencial estigui ja regulada dins un àmbit de planejament, el
nombre d’habitatges es determinarà segons les prescripcions següents:

1

Tant per als edificis de nova construcció, com per a casos d’ampliació o canvi d’ús, s’admet
una densitat màxima d’un habitatge per cada 80 m2 del sostre construït per aquest ús per
sobre de la planta baixa, tret de les promocions sotmeses a Regim Jurídic d’Habitatge
Protegit o dels habitatges unifamiliars en edificació aïllada, aparellada o en rengle.

2

En les promocions sotmeses a Regim Jurídic d’Habitatge Protegit s’admet una densitat
màxima d’un habitatge per cada 70 m2 del sostre construït per aquest ús per sobre de la
planta baixa, llevat del cas de l’Habitatge dotacional on s’admet una densitat màxima d’un
habitatge per cada 60 m2 del sostre construït per aquest ús.

3

En el cas d’ús habitatge, total o parcial, de la planta baixa, la superfície destinada a aquest
ús també computarà als efectes d’establir el nombre màxim d’habitatges de l’edifici. A
aquests efectes, no es computarà l’aparcament, ni la rampa d’accés al mateix ni les
superfícies destinades a elements tècnics, com ara estacions transformadores o similars
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Capítol 2on. Zones d’ordenació per alineació de vial

Art. 132

Definició, identificació i zones
Les zones d’ordenació exclusiva per alineació de vial que determina el POUM són:
zona

clau

Zona de casc antic

11

Zona d’eixample

12

Zona suburbana central

13

Zona suburbana residencial

14

Aquestes zones s’identifiquen amb les claus corresponents als plànols d’ordenació.

Art. 133
1

Zona de Casc antic (clau 11)
Definició
Comprèn la part del teixit urbà més antiga de la ciutat, constituïda per vàries trames
d’edificació pròximes a la Església de Sant Pere.
El procés de formació d’aquest teixit, es posa de manifest en la seva continua
regularització geomètrica.
La regulació normativa d’aquesta àrea té per objecte el manteniment de les seves
característiques ambientals i històriques, en compatibilitat amb actuacions de
rehabilitació, ampliació de l’edificació existent o nova construcció i alhora la formació
d’un centre urbà (Rubí centre) amb ús prioritari pels vianants i les activitats terciàries.

2

Desenvolupament de les activitats centrals
No és necessari l’acompliment dels espais de càrrega i descàrrega dins l’edificació, ja
que aquests s’ordenaran sobre l’espai vial a horaris determinats.

3

Paràmetres generals d’ordenació
a.

Condicions de parcel·la mínima
-

No s’admet la divisió de les parcel·les existents abans de l’aprovació
definitiva del Pla.

-

En cas d’agregació parcel·lària, caldrà garantir un ritme repetitiu de
composició vertical de la façana de l’edificació de 5 m o menys.

b.

c.

Tipus d’ordenació
-

Ordenació per alineació de vial.

-

És obligatòria l’edificació entre mitgeres.

Sostre edificable
89

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

-

El sostre màxim edificable serà el determinat als plànols d’ordenació en
funció de la profunditat edificable màxima i el nombre de plantes. Al sostre
que surti d’aquest còmput, es podrà afegir un àtic que es situarà sobre del
forjat de la darrera planta.

d.

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes
-

El nombre de plantes edificables és de planta baixa i 2 plantes pis, amb
una alçada màxima de 10,40 m.

-

Per sobre del forjat de la darrera planta s’admet un àtic. No es troba definit
als plànols d’ordenació.

e.

Alineacions
-

Les alineacions a que s’ha de subjectar l’edificació són les determinades
gràficament als plànols d’ordenació.

-

No s’admet cap tipus de reculada en el cos principal determinat per
l’alçada reguladora, excepte a on ho especifiquin els plànols d’ordenació.

-

Llevat el cas que no estigui dibuixat als plànols d’ordenació, és obligatori
un xamfrà de 6 m si existeixen els altres tres xamfrans de la cruïlla, i també
a les zones de contacte entre teixit de casc antic i zona eixample o zona
suburbana residencial.

f.

Profunditat edificable
-

La profunditat edificable és proporcional a la mida de l’illa, essent la
profunditat edificable màxima del cos principal de 15 m i la mínima de 10
m. Es troba assenyalada als plànols d’ordenació.

-

La distancia mínima entre façanes posteriors és de 6 m.

-

Sobre els eixos comercials és obligatori el perllongament de la planta
baixa fins l’increment determinat en funció de la profunditat edificable:
Profunditat edificable illa

-

Increment fons planta baixa

10 m

3m

11 i 12 m

3,5 m

13 i 14 m

4m

15 m

4,5 m

Les altres edificacions no situades sobre eixos comercials també podran
acollir-se a aquest increment per a usos no residencials de la planta baixa.
Un cop assolit l’increment de fons per a ús no residencial, no es permet l’ús
d’habitatge, a menys que s’enderroqui aquesta part.

g.

Interior d’illa
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-

En cas de que la planta baixa no superi la fondària edificable del cos
principal s’admet un cos auxiliar en planta baixa amb una ocupació
màxima del 20% de l’espai lliure de parcel·la, amb una superfície màxima
de 15 m2 i una d’alçada màxima de 3 m en el punt més alt de la coberta
que serà inclinada o plana sense accés.

-

Un 10% de la superfície de la parcel·la no podrà tenir cap tipus d’ocupació
sobre rasant ni en subsòl. Aquest espai es tractarà enjardinat, sense
pavimentar i ben drenat cap al terra i recollirà les aigües pluvials de
l’edifici. Aquesta reserva de sòl i subsòl lliure d’edificació, no serà
obligatòria en els següents casos:
o

Quan, per aplicació de la profunditat edificable grafiada als
plànols, la parcel·la resulti edificable en la seva totalitat.

o

Quan la fondària de la parcel·la sigui igual o inferior a 16
metres.

h.

Tractament extern de façanes
-

El tractament extern de la façana, haurà de realitzar-se de forma similar als
edificis antics de l’entorn on es construeixin, tant en els materials utilitzats
com en els cromatismes utilitzats.

-

En aquest sentit no s’admet la fàbrica d’obra vista ni cap aplacat ceràmic,
de gres o metàl·lic.

-

S’admeten els colors de les tonalitats D,E, i F de la gamma AKZO col·lecció
2021, amb una saturació de color màxima de 30 i una lluminositat mínima
de 70.

-

En cas d’ampliació els forats en façana seran de disposició similar a les
plantes inferiors.

-

En cap cas s’admeten els cossos volats tancats o semitancats.

-

S’admeten únicament els balcons amb barana de barrots metàl·lics
verticals amb una longitud de vol que no excedeixi de 50 cm, ni d’1/6 de
l’amplada del carrer.

i.

Coberta
-

La coberta es formarà sobre el darrer forjat construït, no sobre l’alçada
reguladora màxima si no s’exhaureix.

-

La coberta serà plana o inclinada amb un pendent màxim del 30% i amb
acabat de teula ceràmica corba de tons calents i tindrà un ràfec amb un vol
màxim sobre el carrer de 40 cm. En el cas del àtics arrencarà 3,2 m per
sobre del darrer forjat com a màxim.
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-

A l’ampit de coberta, no s’admeten baranes transparents.

-

A l’ampit de coberta, s’admeten les balustrades.

Especificacions respecte edificis veïns a construccions catalogades
Els edificis contigus a edificis catalogats es regiran per les següents normes:
a.

Volum de l’edificació
L’edificació es tractarà com a una unitat volumètrica d’obligada alineació a les
determinacions gràfiques dels plànols d’ordenació i haurà de mantenir l’alçada de
l’edifici catalogat contigu durant els 5 primers metres paral·lels a la mitgera comuna.

b.

Tractament de façanes
El tractament de la façana s’haurà de compatibilitzar estèticament amb el dels edificis
protegits contigus, sense admetre variacions en els materials, cromatismes i
disposicions dels forats de façana, que contrastin o desentonin amb les
característiques de l’edifici protegit.

c.

Ordenació de façanes i volums
Es realitzarà un estudi d’ordenació de les façanes i els volums edificables, objecte de
la llicència, que comprengui els edificis catalogats i els dos edificis a cada costat en el
tram de vial o espai públic corresponent. Aquest estudi es realitzarà a una escala no
inferior a 1/50 i contemplarà també materials i colors.

5

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

Usos residencials: Habitatge unifamiliar, bifamiliar i plurifamiliar, llevat el
cas especificat a l’apartat 5d.

b.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Hoteler i Residencial col·lectiu en situació Bb i C.

-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació Bb en locals menors de

400m².
-

Bugaderia: En situació Bb en locals menors de 400m².

-

Restauració: En situació Bb en locals menors de 400m², i

en situació C.
-

Recreatiu i d’espectacles: Dins els límits de l’ordenança

municipal corresponent, en situació Bb i C en locals de
categoria a.
-

Loteries: En situació Bb.

-

Jocs recreatius i esportius: En situació Bb en locals
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menors de 400m².
-

Ludoteques: En situació Bb i en situació A sobre ús no

residencial.
-

Locutoris: : En situació Bb i en situació A sobre ús no

residencial.
-

Associatius: : En situació Bb i en situació A sobre ús no

residencial.
-

Ús terciari:
-

Comercial: S’admet en situació B en la modalitat de petit

comerç i en situació C en la modalitat de comerç mitjà. Dins
l’ús comercial alimentari s’admet el polivalent tradicional, la
botiga especialitzada i l’autoservei en situació Bb.
-

Oficines: S’admeten en situació A sobre ús no residencial,

i en situació B i C.
-

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu: En situació Bb, C i A sobre ús no

residencial.
-

Sanitari- assistencial: En situació Bb i C.

-

Esportiu: En situació Bb i C.

-

Socio- cultural: En situació Bb, C i A sobre ús no

residencial.
-

Administratiu: En situació Bb, C i A sobre ús no

residencial.
c.

Religiós: En situació C en la totalitat de l’edifici.

Usos condicionats
-

Usos industrials:
-

Tallers: De 1ª i 2ª categoria, s’admeten en situació Bb, en

locals menors de 200 m2, sempre que l’activitat doni a un
carrer de 8 o més metres d’amplada. També s’admeten en el
cas de compra venda de vehicles en locals menors de 400 m2,
amb taller associat amb un màxim del 75% del sostre
construït, sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més
metres d’amplada, i sense activitats de planxa i pintura.
-

Usos logístics:
-

Túnels de rentatge: En situació Bb, en locals menors de
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400 m2, sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més
metres d’amplada.
-

Aparcaments: En situació Bb i C sempre que l’activitat

doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
-

Usos dotacionals:
-

Serveis de protecció: En situació Bb i C sempre que

l’activitat doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
d.

Usos incompatibles
-

Usos residencials: Habitatge en planta baixa en eixos comercials.

-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
5a. Usos preferents,

5b. Usos compatibles i 5c. Usos condicionats,

d’aquest mateix article.
e.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

6

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La correcta alineació al vial, o a menys de 40 cm de diferència en el punt de
desviació màxima respecte a l’alineació oficial.

Art. 134
1

b.

La condició d’edificació entre mitgeres.

c.

No excedir la profunditat edificable en més de 2 m.

d.

No excedir el nombre de plantes admès.

e.

Que tots els usos estiguin admesos.

Zona Eixample (clau 12)
Definició
Comprèn la part del teixit construït segons alineació de vial més modern de la ciutat,
constituïda per vàries trames d’edificació amb vials més amples, regulars i en illes més
grans i, majoritàriament, amb xamfrà.
El procés de formació d’aquest teixit, es posa de manifest en el seu traçat regular de
carrers i illes.
La regulació normativa d’aquesta àrea té per objecte el manteniment de la seva
característica residencial amb predomini d’habitatge plurifamiliar, amb compatibilitat
amb usos terciaris principalment en planta baixa.

2

Paràmetres generals d’ordenació
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Condicions de parcel·la mínima
-

La superfície mínima de parcel·la és de 150 m², excepte per a les parcel·les
de superfície inferior inscrites al registre amb anterioritat a l’aprovació
definitiva del POUM, que serà la superfície inscrita.

b.

c.

L’amplada mínima de parcel·la en la façana al carrer és de 8 m.

Tipus d’ordenació
-

Ordenació per alineació de vial.

-

És obligatòria l’edificació entre mitgeres.

Sostre edificable
-

El sostre màxim edificable serà el determinat als plànols d’ordenació en
funció de la profunditat edificable màxima i el nombre de plantes. Al sostre
que surti d’aquest còmput, es podrà afegir un àtic que es situarà sobre del
forjat de la darrera planta.

d.

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes
-

El nombre de plantes màximes edificables ve determinat per l’amplada del
carrer o vial:
Amplada del carrer

-

Alçada en plantes

Alçada en metres

Fins a 10 m

Pb+2

10,40 m

De 10 a 15 m

Pb+3

13,60 m

Més de 15 m

Pb+4

16,80 m

Per sobre del forjat de la darrera planta s’admet un àtic. No es troba grafiat
als plànols d’ordenació.

e.

Alineacions
-

Les alineacions a que s’ha de subjectar l'edificació són les determinades
gràficament en els plànols d’ordenació.

-

No s’admet cap tipus de reculada en el cos principal determinat per
l’alçada reguladora, excepte a on ho especifiquin els plànols d’ordenació.

-

A les cantonades és obligatori un xamfrà de 8 m, llevat el cas que no
estigui dibuixat als plànols d’ordenació.

f.

Profunditat edificable
-

La profunditat edificable és proporcional a la mida de l’illa, essent la
profunditat edificable màxima del cos principal de 20m i la mínima de 10m.
Es troba assenyalada als plànols d’ordenació.

-

La distància mínima entre façanes posteriors és de 6m.

-

Sobre els eixos comercials és obligatori el perllongament de la planta
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baixa fins l’increment determinat en funció de la profunditat edificable:

g.

Profunditat edificable illa

Increment fons planta baixa

10 m

3m

11 i 12 m

3,5 m

13 i 14 m

4m

15 i 16 m

4,5 m

17 i 18 m

5m

19 i 20 m

5,5 m

Interior d’illa
-

No s’admeten cossos auxiliars. L’espai interior d’illa es destinarà a espai
enjardinat.

-

Un 10% de la superfície de la parcel·la no podrà tenir cap tipus d’ocupació
sobre rasant ni en subsòl. Aquest espai es tractarà enjardinat, sense
pavimentar i ben drenat cap al terra i recollirà les aigües pluvials de
l’edifici. Aquesta reserva de sòl i subsòl lliure d’edificació, no serà
obligatòria en els següents casos:
o

Quan, per aplicació de la profunditat edificable grafiada als
plànols, la parcel·la resulti edificable en la seva totalitat.

o

Quan la fondària de la parcel·la sigui igual o inferior a 16
metres.

h.

Tractament extern de façanes
-

El tractament extern de la façana, en les ampliacions, haurà de realitzar-se
de forma similar als edificis antics on es produeixen, tant en els materials
utilitzats com en els cromatismes utilitzats. Els forats en façana seran de
disposició similar a les plantes inferiors

-

En cap cas s’admeten els cossos volats tancats o semitancats.

-

S’admeten únicament els balcons amb barana de barrots metàl·lics
verticals o baranes de vidre opac, amb una longitud de vol que no excedeixi
de 150 cm, ni d’1/6 de l’amplada del carrer.

i.

Coberta
-

La coberta es formarà sobre el darrer forjat construït, no sobre l’alçada
reguladora màxima si no s’exhaureix.

-

La coberta serà plana o inclinada amb un pendent màxim del 30% i amb
acabat de teula ceràmica corba de tons calents i tindrà un ràfec amb un vol
màxim sobre el carrer de 60 cm. En el cas del àtics arrencarà 3,2 m per
sobre del darrer forjat com a màxim.
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-

A l’ampit de coberta, no s’admeten baranes transparents.

-

A l’ampit de coberta, s’admeten les balustrades.

Especificacions respecte edificis veïns a construccions catalogades
Els edificis veïns a edificis catalogats es regiran per les següents normes:
a.

Volum de l'edificació
L’edificació es tractarà com a una unitat volumètrica d’obligada alineació a les
determinacions gràfiques dels plànols d’ordenació i haurà de mantenir l’alçada de
l’edifici catalogat contigu durant els 5 primers metres paral·lels a la mitgera comuna.

b.

Tractament de façanes
El tractament de la façana s’haurà de compatibilitzar estèticament amb el dels edificis
protegits veïns, no admetent-ne variacions en els materials, cromatismes i
disposicions dels forats de façana, que desentonin amb les característiques de
l’edifici protegit.

c.

Ordenació de façanes i volums
Es realitzarà un estudi d’ordenació de les façanes i els volums edificables, que
comprengui els edificis catalogats i els dos edificis següents a cada costat en el tram
de vial o espai públic corresponent. Aquest estudi es realitzarà a una escala no inferior
a 1/50 i inclourà també l’estudi de materials i colors.

4

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

Usos residencials: Habitatge plurifamiliar, llevat el cas especificat a
l’apartat 4d.

b.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Hoteler i Residencial col·lectiu en situació Bb i C.

-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació Bb.

-

Bugaderia: En situació Bb.

-

Restauració: En situació Bb i en situació C.

-

Recreatiu i d’espectacles: Dins els límits de l’ordenança

municipal corresponent, en situació Bb i C en locals de
categoria a.
-

Loteries: En situació Bb.

-

Jocs d’atzar: En situació Bb.

-

Jocs recreatius i esportius: En situació Bb.

-

Ludoteques: En situació Bb i A sobre ús no residencial.
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-

-

Locutoris: : En situació Bb.

-

Associatius: : En situació Bb i A sobre ús no residencial.

-

Comercial: S’admet en situació B en la modalitat de petit

Ús terciari:

comerç i en situació C en la modalitat de comerç mitjà. Dins
l’ús comercial alimentari s’admet el polivalent tradicional, la
botiga especialitzada i l’autoservei en situació Bb.
-

Oficines: S’admeten en situació A sobre ús no residencial,

i en situació B i C.
-

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu: En situació Bb, C i A sobre ús no

residencial.
-

Sanitari- assistencial: En situació Bb i C.

-

Esportiu: En situació Bb i C.

-

Socio- cultural: En situació Bb, C i A sobre ús no

residencial.
-

Administratiu: En situació Bb, C i A sobre ús no

residencial.
c.

Religiós: En situació C en la totalitat de l’edifici.

Usos condicionats
-

Usos residencials:
-

Habitatge unifamiliar: en carrers de menys de 10 metres

de secció llevat el cas especificat a l’apartat 5d.
-

Habitatge bifamiliar: en carrers de menys de 10 metres de

secció llevat el cas especificat a l’apartat 5d.
-

Usos industrials
-

Tallers: De 1ª i 2ª categoria, s’admeten en situació Bb, en

locals menors de 200 m2, sempre que l’activitat doni a un
carrer de 8 o més metres d’amplada. També s’admeten en el
cas de compra venda de vehicles en locals menors de 400 m2,
amb taller associat amb un màxim del 75% del sostre
construït, sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més
metres d’amplada, i sense activitats de planxa i pintura.
-

Usos logístics:
-

Túnels de rentatge: En situació Bb, en locals menors de
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400 m2, sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més
metres d’amplada.
-

Aparcaments: En situació Bb i C sempre que l’activitat

doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
-

Usos dotacionals:
-

Serveis de protecció: En situació Bb i C sempre que

l’activitat doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
d.

Usos incompatibles
-

Usos residencials: Habitatge en planta baixa en eixos comercials.

-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
4a. Usos preferents,

4b. Usos compatibles i 4c. Usos condicionats,

d’aquest mateix article.
e.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

5

Art. 135
1

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La correcta alineació al vial.

b.

La condició d’edificació entre mitgeres.

c.

No excedir el nombre de plantes admès.

d.

Que tots els usos estiguin admesos.

Zona suburbana central (clau 13)
Definició
Comprèn la part del teixit urbà amb creixements suburbans en els límits del Casc antic.
Participa molt de les característiques morfològiques del Casc antic però amb menor valor
patrimonial.
La regulació normativa d’aquesta àrea té per objecte el manteniment de les seves
característiques ambientals, en compatibilitat amb actuacions de rehabilitació i ampliació de
l’edificació existent o nova construcció.

2

Paràmetres d’ordenació
a.

b.

Condicions de parcel·la mínima
-

La superfície mínima de parcel·la és de 75 m².

-

L’amplada mínima de parcel·la és de 5 m.

Tipus d’ordenació
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-

Ordenació per alineació de vial.

-

És obligatòria l’edificació entre mitgeres.

Sostre edificable
-

El sostre màxim edificable serà el determinat als plànols d’ordenació en
funció de la profunditat edificable màxima i el nombre de plantes. Al sostre
que surti d’aquest còmput, es podrà afegir un àtic que es situarà sobre del
forjat de la darrera planta.

d.

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes
-

El nombre de plantes edificables és de planta baixa i 2 plantes pis, amb
una alçada màxima de 10,40 m.

-

Per sobre del forjat de la darrera planta s’admet un àtic. No es troba grafiat
als plànols d’ordenació.

e.

Alineacions
-

Les alineacions a que s’ha de subjectar l’edificació són les determinades
gràficament en els plànols d’ordenació.

-

No s’admet cap tipus de reculada en el cos principal determinat per
l’alçada reguladora, excepte on ho especifiquin els plànols d’ordenació.

-

Llevat el cas que no estigui dibuixat als plànols d’ordenació, és obligatori
un xamfrà de 6 m si existeixen els altres tres xamfrans de la cruïlla, i també
a les zones de contacte entre teixit zona eixample o zona suburbana
residencial.

f.

Profunditat edificable
-

La profunditat edificable és proporcional a la mida d’illa. La profunditat
edificable màxima del cos principal és de 15 m i la mínima de 10 m. Es
troba assenyalada als plànols d’ordenació.

-

La distància mínima entre façanes posteriors és de 6 m.

-

Sobre els eixos comercials és obligatori el perllongament de la planta
baixa fins l’increment determinat en funció de la profunditat edificable:

g.

Profunditat edificable illa

Increment fons planta baixa

10 m

3m

11 i 12 m

3,5 m

13 i 14 m

4m

15 m

4,5

Interior d’illa
-

S’admet un cos auxiliar en planta baixa amb una ocupació màxima del
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20% de l’espai lliure de parcel·la, amb una superfície màxima de 15 m2 i
una d’alçada màxima de 3m en el punt més alt de la coberta, que serà
inclinada o plana sense accés.
-

Un 10% de la superfície de la parcel·la no podrà tenir cap tipus d’ocupació
sobre rasant ni en subsòl. Aquest espai es tractarà enjardinat, sense
pavimentar i ben drenat cap al terra i recollirà les aigües pluvials de
l’edifici. Aquesta reserva de sòl i subsòl lliure d’edificació, no serà
obligatòria en els següents casos:
o

Quan, per aplicació de la profunditat edificable grafiada als
plànols, la parcel·la resulti edificable en la seva totalitat.

o

Quan la fondària de la parcel·la sigui igual o inferior a 16
metres.

h.

Tractament extern de façanes
-

El tractament extern de la façana, en les ampliacions, haurà de realitzar-se
de forma similar als edificis antics on es produeixen, tant en els materials
utilitzats com en els cromatismes utilitzats. Els forats en façana seran de
disposició similar a les plantes inferiors.

-

En cap cas s'admeten els cossos volats tancats o semitancats.

-

S’admeten únicament els balcons amb barana de barrots metàl·lics
verticals amb una longitud de vol que no excedeixi de 120 cm, ni d’1/6 de
l’amplada del carrer.

i.

Coberta
-

La coberta es formarà sobre el darrer forjat construït, no sobre l’alçada
reguladora màxima si no s’exhaureix.

-

La coberta serà plana o inclinada amb un pendent màxim del 30% i amb
acabat de teula ceràmica corba de tons calents i tindrà un ràfec amb un vol
màxim sobre el carrer de 40 cm. En el cas del àtics arrencarà 3,2 m per
sobre del darrer forjat com a màxim.

3

-

A l’ampit de coberta, no s’admeten baranes transparents.

-

A l’ampit de coberta, s’admeten les balustrades.

Especificacions respecte edificis veïns a construccions catalogades
Els edificis veïns a edificis catalogats es regiran per les següents normes:
a.

Volum de l'edificació
L’edificació es tractarà com a una unitat volumètrica d’obligada alineació a les
determinacions gràfiques dels plànols d’ordenació i haurà de mantenir l’alçada de
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l’edifici catalogat contigu durant els 5 primers metres paral·lels a la mitgera comuna.
b.

Tractament de façanes
El tractament de la façana s’haurà de compatibilitzar estèticament amb el dels edificis
protegits veïns, no admetent-ne variacions en els materials, cromatismes i
disposicions dels forats de façana, que desentonin amb les característiques de
l’edifici protegit.

c.

Ordenació de façanes i volums
Es realitzarà un estudi d’ordenació de les façanes i els volums edificables, que
comprengui els edificis catalogats i els dos edificis següents a cada costat en el tram
de vial o espai públic corresponent. Aquest estudi es realitzarà a una escala no inferior
a 1/50 i inclourà també l’estudi de materials i colors.

4

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

Usos residencials: Habitatge unifamiliar, bifamiliar i plurifamiliar, llevat el
cas especificat a l’apartat 4d.

b.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Hoteler i Residencial col·lectiu en situació Bb i C.

-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació Bb en locals menors de

400m².
-

Bugaderia: En situació Bb en locals menors de 400m².

-

Restauració: En situació Bb en locals menors de 400m² i

en situació C.
-

Recreatiu i d’espectacles: Dins els límits de l’ordenança

municipal corresponent, en situació Bb en locals de categoria
a.
-

Loteries: En situació Bb.

-

Jocs recreatius i esportius: En situació Bb en locals

menors de 400m².

-

-

Ludoteques: En situació Bb.

-

Locutoris: : En situació Bb.

-

Associatius: : En situació Bb.

-

Comercial: S’admet en situació B en la modalitat de petit

Ús terciari:

comerç i en situació C en la modalitat de comerç mitjà. Dins
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l’ús comercial alimentari s’admet el polivalent tradicional, la
botiga especialitzada i l’autoservei en situació Bb.
-

c.

Oficines: S’admeten en situació Bb i C.

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu: En situació Bb, i C.

-

Sanitari- assistencial: En situació Bb i C.

-

Esportiu: En situació Bb i C.

-

Socio- cultural: En situació Bb i C.

-

Administratiu: En situació Bb i C.

-

Religiós: En situació C en la totalitat de l’edifici.

Usos condicionats
-

Usos industrials
-

Tallers: De 1ª i 2ª categoria, s’admeten en situació Bb, en

locals menors de 200 m2, sempre que l’activitat doni a un
carrer de 8 o més metres d’amplada. També s’admeten en el
cas de compra venda de vehicles en locals menors de 400 m2,
amb taller associat amb un màxim del 75% del sostre
construït, sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més
metres d’amplada, i sense activitats de planxa i pintura.
-

Usos logístics:
-

Túnels de rentatge: En situació Bb, en locals menors de

400 m2, sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més
metres d’amplada.
-

Aparcaments: En situació Bb i C sempre que l’activitat

doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
-

Usos dotacionals:
-

Serveis de protecció: En situació Bb i C sempre que

l’activitat doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
d.

Usos incompatibles
-

Usos residencials: Habitatge en planta baixa en eixos comercials.

-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
4a. Usos preferents,

4b. Usos compatibles i 4c. Usos condicionats,

d’aquest mateix article.
e.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
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preferent d’habitatge.
5

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La correcta alineació al vial, o a menys de 40 cm de diferència en el punt de
desviació màxima respecte l’alineació oficial.

Art. 136
1

b.

La condició d’edificació entre mitgeres.

c.

No excedir el nombre de plantes admès.

d.

Que tots els usos estiguin admesos.

Zona suburbana residencial (clau 14)
Definició
Comprèn la part del teixit urbà amb creixements suburbans més recents, allunyada del centre
amb predomini de l’habitatge.
La regulació normativa d’aquesta àrea té per objecte el manteniment de les seves
característiques residencials, en compatibilitat amb actuacions de rehabilitació, ampliació
de l’edificació existent o nova construcció.

2

Paràmetres d’ordenació
a.

Condicions de parcel·la mínima
-

La superfície mínima de parcel·la és de 150 m².

b.

L’amplada de parcel·la mínima és de 7 m.

c.

Tipus d’ordenació

d.

-

Ordenació per alineació de vial.

-

És obligatòria l’edificació entre mitgeres.

Sostre edificable
-

El sostre màxim edificable serà el determinat als plànols d’ordenació en
funció de la profunditat edificable màxima i el nombre de plantes. Al sostre
que surti d’aquest còmput, es podrà afegir un àtic que es situarà sobre del
forjat de la darrera planta.

e.

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes
-

El nombre de plantes edificables ve determinat per l’amplada del carrer o
vial:
Amplada del carrer

-

Alçada en plantes

Alçada en metres

Fins 10 m

Pb+1

7,20 m

Més de 10 m

Pb+2

10,40 m

Per sobre del forjat de la darrera planta s’admet un àtic. No es troba
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dibuixat als plànols d’ordenació.
f.

Alineacions
-

Les alineacions a que s’ha de subjectar l'edificació són les determinades
gràficament en els plànols d’ordenació.

-

No s’admet cap tipus de reculada en el cos principal determinat per
l’alçada reguladora, excepte on ho especifiquin els plànols d’ordenació.

-

A les cantonades és obligatori un xamfrà de 8 m, llevat el cas que no
estigui dibuixat als plànols d’ordenació.

g.

Profunditat edificable
-

La profunditat edificable és proporcional a la mida de l’illa. La profunditat
edificable màxima del cos principal és de 15 m i la mínima de 10 m. Es
troba assenyalada als plànols d’ordenació.

-

La distancia mínima entre façanes posteriors és de 6 m.

-

Sobre els eixos comercials és obligatori el perllongament de la planta
baixa fins l’increment determinat en funció de la profunditat edificable:

Profunditat edificable illa

h.

Increment fons planta baixa

10 m

3m

11 i 12 m

3,5 m

13 i 14 m

4m

15 m

4,5

Interior d’illa
-

S’admet un cos auxiliar en planta baixa amb una ocupació màxima del
20% de l’espai lliure de parcel·la, amb una superfície màxima de 15 m2 i
una d’alçada màxima de 3m en el punt més alt de la coberta, que serà
inclinada o plana sense accés.

-

Un 10% de la superfície de la parcel·la no podrà tenir cap tipus d’ocupació
sobre rasant ni en subsòl. Aquest espai es tractarà enjardinat, sense
pavimentar i ben drenat cap al terra i recollirà les aigües pluvials de
l’edifici. Aquesta reserva de sòl i subsòl lliure d’edificació, no serà
obligatòria en els següents casos:
o

Quan, per aplicació de la profunditat edificable grafiada als
plànols, la parcel·la resulti edificable en la seva totalitat.

o

Quan la fondària de la parcel·la sigui igual o inferior a 16
metres.
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Tractament extern de façanes
-

El tractament extern de la façana, en les ampliacions, haurà de realitzar-se
de forma similar als edificis antics on es produeixen, tant en els materials
utilitzats com en els cromatismes utilitzats. Els forats en façana seran de
disposició similar a les plantes inferiors.

-

En cap cas s'admeten els cossos volats tancats o semitancats.

-

S’admeten únicament els balcons amb barana de barrots metàl·lics
verticals o barana de vidre amb una longitud de vol que no excedeixi de
120 cm, ni d’1/6 de l’amplada del carrer.

j.

Coberta
-

La coberta es formarà sobre el darrer forjat construït, no sobre l’alçada
reguladora màxima si no s’exhaureix.

-

La coberta serà plana o inclinada amb un pendent màxim del 30% i amb
acabat de teula ceràmica corba de tons calents i tindrà un ràfec amb un vol
màxim sobre el carrer de 40 cm. En el cas del àtics arrencarà 3,2 m per
sobre del darrer forjat com a màxim.

3

-

A l’ampit de coberta, no s’admeten baranes transparents.

-

A l’ampit de coberta, s’admeten les balustrades.

Especificacions respecte edificis veïns a construccions catalogades
Els edificis amb edificacions veïnes catalogades es regiran per les següents normes:
a.

Volum de l’edificació
L’edificació es tractarà com a una unitat volumètrica d’obligada alineació a les
determinacions gràfiques dels plànols d’ordenació i haurà de mantenir l’alçada de
l’edifici catalogat contigu durant els 5 primers metres paral·lels a la mitgera comuna.

b.

Tractament de façanes
El tractament de la façana s’haurà de compatibilitzar estèticament amb el dels edificis
protegits veïns, no admetent-ne variacions en els materials, cromatismes i
disposicions dels forats de façana, que desentonin amb les característiques de
l’edifici protegit.

c.

Ordenació de façanes i volums
Es realitzarà un estudi d’ordenació de les façanes i els volums edificables, que
comprengui els edificis catalogats i els dos edificis següents a cada costat en el tram
de vial o espai públic corresponent. Aquest estudi es realitzarà a una escala no inferior
a 1/50 i inclourà també l’estudi de materials i colors.

4

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
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-

Usos residencials: Habitatge unifamiliar, bifamiliar i plurifamiliar, llevat el
cas especificat a l’apartat 4d.

b.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Hoteler i Residencial col·lectiu en situació Bb i C.

-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació Bb en locals menors de

400m².
-

Bugaderia: En situació Bb en locals menors de 400m².

-

Restauració: En situació Bb en locals menors de 400m² i

en situació C.
-

Recreatiu i d’espectacles: Dins els límits de l’ordenança

municipal corresponent, en situació Bb en locals de categoria
a.
-

Loteries: En situació Bb.

-

Jocs recreatius i esportius: En situació Bb en locals

menors de 400m².

-

-

Ludoteques: En situació Bb.

-

Locutoris: : En situació Bb.

-

Associatius: : En situació Bb.

-

Comercial: S’admet en situació B en la modalitat de petit

Ús terciari:

comerç i en situació C en la modalitat de comerç mitjà. Dins
l’ús comercial alimentari s’admet el polivalent tradicional, la
botiga especialitzada i l’autoservei en situació Bb.
-

c.

Oficines: S’admeten en situació Bb.

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu: En situació Bb, i C.

-

Sanitari- assistencial: En situació Bb i C.

-

Esportiu: En situació Bb i C.

-

Socio- cultural: En situació Bb i C.

-

Administratiu: En situació Bb i C.

-

Religiós: En situació C en la totalitat de l’edifici.

Usos condicionats
-

Usos logístics:
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-

Túnels de rentatge: En situació Bb, en locals menors de

400 m2, sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més
metres d’amplada.
-

Aparcaments: En situació Bb i C sempre que l’activitat

doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
-

Usos dotacionals:
-

Serveis de protecció: En situació Bb i C sempre que

l’activitat doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
d.

Usos incompatibles
-

Usos residencials: Habitatge en planta baixa en eixos comercials.

-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
4a. Usos preferents,

4b. Usos compatibles i 4c. Usos condicionats,

d’aquest mateix article.
e.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

5

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La correcta alineació al vial.

b.

No excedir el nombre de plantes admès.

c.

Que tots els usos estiguin admesos.
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Capítol 3er. Zones d’ordenació per edificació aïllada

Art. 137
1

Definició, identificació i zones
Les zones d’ordenació per edificació aïllada que determina el POUM són:
zona

2

clau

Zona d’edificació aïllada en el casc urbà

21

Zona d’edificació aïllada intensiva

22

Zona d’edificació aïllada semiintensiva

23

Zona d’edificació aïllada extensiva

24

Zona d’espai lliure privat

25

Aquestes zones comprenen aquelles àrees de sòl urbà en les que l'edificació es regula en
relació a la parcel·la que ocupa mitjançant paràmetres que estableixen les condicions de
quantitat, posició i ocupació de l'edificació en funció de la superfície i resta de
característiques de la parcel·la.

3

Cadascuna d’aquestes zones s’identifiquen amb les claus corresponents en els plànols
d’ordenació

Art. 138
1

Zona d’edificació aïllada en el casc urbà (clau 21)
Definició
És la zona d’ordenació per edificació aïllada en la que el tipus dominant o exclusiu és
l’habitatge unifamiliar. Són fragments dins la trama urbana regulada segons alineació de
vials, que rarament ocupen una illa sencera.

2

Paràmetres d’ordenació
a.

Condicions de parcel·la mínima
Es podrà concedir llicència d’edificació en les parcel·les inscrites al registre abans de
l’aprovació inicial d’aquest POUM. No s’admeten subdivisions de les parcel·les
existents.

b.

Tipus d’ordenació
Ordenació per edificació aïllada, tot i que l’alçada reguladora màxima queda regulada
segons els criteris d’alineació al vial.

c.

Índex d’edificabilitat
El sostre edificable en la parcel·la no excedirà del que resulti de multiplicar la
superfície de la parcel·la per 0,75 m²st/m²s.

d.

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes
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L’edificació no tindrà més de B+2 plantes ni la seva alçada reguladora excedirà de
9,60 m, mesurats sobre la rasant de la vorera.
e.

Distàncies a les partions
L’edificació mantindrà una distància de 3 m a les partions de la parcel·la.

f.

Ocupació de parcel·la
L’ocupació de parcel·la per l’edificació no excedirà del 40%.

g.

Edificacions auxiliars
No s’admeten les edificacions auxiliars.

3

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

b.

Usos residencials: Habitatge unifamiliar.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Hoteler i Residencial col·lectiu en situació D.

-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació D.

-

Restauració: En situació D.

-

Recreatiu i d’espectacles: Dins els límits de l’ordenança

municipal corresponent, en situació D en locals de categoria a.

-

-

-

Ludoteques: En situació D.

-

Associatius: : En situació D.

-

Oficines: S’admeten en situació D.

Ús terciari:

Usos logístics:
-

-

c.

Aparcaments: S’admeten en situació Bb.

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu: En situació D.

-

Sanitari- assistencial: En situació D.

-

Esportiu: En situació D.

-

Socio- cultural: En situació D.

-

Administratiu: En situació D.

-

Religiós: En situació D en la totalitat de l’edifici.

Usos condicionats
-

Usos residencials:
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-

Habitatge

bifamiliar:

Amb

una

superfície

mínima

construïda en el cos principal de 120 m2 per habitatge, i una
superfície mínima de parcel·la de 600 m2 .
-

Usos dotacionals:
-

Serveis de protecció: En situació D sempre que l’activitat

doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
d.

Usos incompatibles
-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats 3a
Usos preferents; 3b Usos compatibles i 3c Usos condicionats, d’aquest
mateix article.

e.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

4

Art. 139
1

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La condició d’edificació aïllada.

b.

No excedir el nombre de plantes admès.

c.

Que tots els usos estiguin admesos.

Zona d’edificació aïllada intensiva (clau 22)
Definició
És la zona d’ordenació en la que el tipus dominant és l’habitatge aparellat.

2

Paràmetres d’ordenació
a.

Condicions de parcel·la mínima
-

La parcel·la haurà de tenir una façana mínima de 18 m (9+9). Essent 9 m la
façana mínima per habitatge.

-

La parcel·la haurà de tenir una superfície mínima de 600 m².

-

Es podrà concedir llicència d’edificació en les parcel·les inscrites
registrament abans de l’aprovació inicial d’aquest POUM, que tinguin una
superfície inferior a la que estableix aquest apartat però superior a 500 m².

b.

Tipus d’ordenació
Ordenació per edificació aïllada.

c.

Índex d’edificabilitat
El sostre edificable en la parcel·la no excedirà del que resulti de multiplicar la
superfície de la parcel·la per 0,5 m²st/m²s.
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Alçada de l'edificació
L'edificació no tindrà més de Planta baixa + 2 plantes més i la seva alçada màxima
reguladora serà de 9,60 m.

e.

Distàncies a les partions
L'edificació mantindrà unes distàncies mínimes de 5 m al(s) front(s) del(s) vial(s), 5 m
al fons de parcel·la i 3 m als altres partions de la parcel·la.

f.

Ocupació de parcel·la
L’ocupació de parcel·la per l'edificació no excedirà del 30%.

g.

Edificacions auxiliars
No s'admeten edificacions auxiliars

3

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

Usos residencials: Habitatge unifamiliar i habitatge bifamiliar en situació
d’aparellat.

b.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Hoteler i Residencial col·lectiu en situació D.

-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació Bb per a tota la parcel·la i en

situació D.
-

Bugaderia: En situació Bb per a tota la parcel·la i en

situació D.
-

Restauració: En situació Bb per a tota la parcel·la i en

situació D.
-

Recreatiu i d’espectacles: Dins els límits de l’ordenança

municipal corresponent, en situació D en locals de categoria a.

-

-

Ludoteques: En situació D.

-

Associatius: : En situació D.

-

Comercial: S’admet en situació Bb en la modalitat de petit

Ús terciari:

comerç. Dins l’ús comercial alimentari s’admet el polivalent
tradicional, la botiga especialitzada,

l’autoservei i el

supermercat petit.
-

Oficines: S’admeten en situació A sobre ús no residencial,

en situació Bb per a tota la parcel·la i en situació D.
-

Usos logístics:
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c.

Aparcaments: S’admeten en situació Bb.

Usos incompatibles
-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
3a. Usos preferents i 3b. Usos compatibles, d’aquest mateix article.

d.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

4

5

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La condició d’edificació aparellada.

b.

No excedir el nombre de plantes admès.

c.

Que tots els usos estiguin admesos.

Desenvolupament arquitectònic
Cal desenvolupar un únic projecte arquitectònic per parcel·la, pel que els dos habitatges
tindran una construcció unitària. No s’admet el desenvolupament per fases.
En cas que hi hagi una mitgera preexistent, el projecte arquitectònic haurà d’annexar-se i
d’adaptar-se formalment a la mitgera existent, tot mantenint l’alineació d’aquesta edificació
veïna.

Art. 140
1

Zona d’edificació aïllada semiintensiva (clau 23)
Definició
És la zona d’ordenació en la que el tipus dominant és l'edificació aïllada.

2

Paràmetres d’ordenació
a.

b.

Condicions de parcel·la mínima
-

La parcel·la haurà de tenir una façana mínima de 12 m.

-

La parcel·la haurà de tenir una superfície mínima de 500 m2.

Tipus d’ordenació
Ordenació per edificació aïllada.

c.

Índex d’edificabilitat
El sostre edificable en la parcel·la no excedirà del que resulti de multiplicar la
superfície de la parcel·la per 0,5 m²st/m²s. En cap cas l’edificació principal tindrà un
sostre superior a 500 m2.

d.

Alçada de l'edificació
L'edificació no tindrà més de Planta Baixa +2 plantes ni la seva alçada reguladora
excedirà de 9,60 m.
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Distàncies a les partions
L'edificació mantindrà una distància de 5 m als front(s) dels vial(s), de 5 m al fons de
parcel·la i de 3m a les altres partions de la parcel·la.
Les parcel·les que tinguin servituds derivades del pas de línies elèctriques, podran
reduir la distància a qualsevol de les partions fins a 2metres.

f.

Ocupació de parcel·la
L’ocupació de parcel·la per l'edificació no excedirà del 30%. En cap cas l’ocupació
excedirà els 300 m2.

g.

Edificacions auxiliars
S'admeten edificacions auxiliars amb una ocupació màxima addicional del 5% de la
superfície de la parcel·la i una alçada màxima de 3 m en el punt més alt de la coberta.
Es podran situar sobre la façana al carrer o sobre els altres límits de parcel·les sense
ocupar més del 25% de la seva longitud.

3

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

b.

Usos residencials: Habitatge unifamiliar.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies,
Hoteler i Residencial col·lectiu en situació Bb i D.

-

-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació Bb i D.

-

Bugaderia: En situació Bb i D.

-

Restauració: En situació Bb i D.

-

Ludoteques: En situació D.

-

Associatius: : En situació D.

-

Comercial: S’admet en situació Bb en la modalitat de petit

Ús terciari:

comerç. Dins l’ús comercial alimentari s’admet el polivalent
tradicional,

la

botiga

especialitzada, l’autoservei

i

el

supermercat petit.
-

Oficines: S’admeten en situació A sobre ús no residencial,

en situació Bb i D.
-

Usos logístics:
-

-

Aparcaments: S’admeten en situació Bb.

Usos dotacionals:
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-

Docent- educatiu: En situació Bb i D.

-

Sanitari- assistencial: En situació Bb i D.

-

Esportiu: En situació D.

-

Socio- cultural: En situació Bb i D.

-

Administratiu: En situació D.

-

Religiós: En situació D.

-

Serveis de protecció: En situació D.

Usos condicionats
-

Usos residencials:
-

Habitatge

bifamiliar:

Amb

una

superfície

mínima

construïda en el cos principal de 120 m2 per habitatge, i una
superfície mínima de parcel·la de 600 m2 .
-

Usos industrials:
-

Tallers: De 1ª i 2ª categoria, s’admeten en situació Bb,

sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més metres
d’amplada.
d.

Usos incompatibles
-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
3a. Usos preferents, 3b Usos compatibles i 3c. Usos condicionats, d’aquest
mateix article.

e.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

4

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La condició d’edificació aïllada en les plantes pis i al menys en dues de les façanes
de la planta baixa.

5

b.

No excedir el nombre de plantes admès.

c.

Que tots els usos estiguin admesos.

Parcel·les amb dimensions inferiors a la mínima.
Les parcel·les inscrites via registre o amb escriptura notarial, amb anterioritat a l’aprovació
inicial d’aquest POUM o resultat d’un projecte de reparcel·lació es podran construir amb les
limitacions següents:
a.

Segons superfície:
Superfície compresa entre
400 a 500 m

2

Sostre edificable
2

0.5 m st/m2s
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350 i 400 m2

175 m2st

Pb+2

300 i 350 m2

150 m2st

Pb+2

250 i 300 m2

125 m2st

Pb+1, 6,4* m

Menys de 250 m

2

2

100 m st

Pb+1, 6,4* m

* En aquests casos si no s’aconsegueix una amplada de l’edificació de 5 m es pot reduir la
separació lateral a 1,5 m.
b.

Segons delimitació establerta gràficament als plànols d’ordenació de la Urbanització
de Sant Muç.

Art. 141
1

Zona d’edificació aïllada extensiva (clau 24)
Definició
És la zona d’ordenació en la que el tipus dominant és l'edificació aïllada en grans parcel·les i
l’objectiu urbanístic es conservar-les.

2

Paràmetres d’ordenació
a.

b.

Condicions de parcel·la mínima
-

La parcel·la haurà de tenir una façana mínima de 15 m.

-

La parcel·la haurà de tenir una superfície mínima de 800 m2.

Tipus d’ordenació
Ordenació per edificació aïllada.

c.

Índex d’edificabilitat
El sostre edificable en la parcel·la no excedirà del que resulti de multiplicar la
superfície de la parcel·la per 0,5 m²st/m²s. En cap cas l’edificació principal tindrà un
sostre superior a 800 m2.

d.

Alçada de l'edificació
L'edificació no tindrà més de Planta Baixa +2 plantes ni la seva alçada reguladora
excedirà de 9,60 m.

e.

Distàncies a les partions
L'edificació mantindrà una distància de 5 m al(s) front(s) del(s) vial(s), 5 m al fons de
parcel·la i 3 m a les altres partions de la parcel·la.

f.

Ocupació de parcel·la
L'ocupació de parcel·la per l'edificació no excedirà del 30%. En cap cas l’ocupació
excedirà de 480 m2.

g.

Edificacions auxiliars
S'admeten edificacions auxiliars amb una ocupació màxima addicional del 5% de la
superfície de la parcel·la i una alçada màxima de 3 m en el punt més alt de la coberta.
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Es podran situar sobre la façana al carrer o sobre els altres límits de parcel·les sense
ocupar més del 25% de la seva longitud.
3

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

b.

Usos residencials: Habitatge unifamiliar.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies,
Hoteler i Residencial col·lectiu en situació Bb i D.

-

-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació Bb i D.

-

Bugaderia: En situació Bb i D.

-

Restauració: En situació Bb i D.

-

Ludoteques: En situació D.

-

Associatius: : En situació D.

-

Comercial: S’admet en situació Bb en la modalitat de petit

Ús terciari:

comerç. Dins l’ús comercial alimentari s’admet el polivalent
tradicional,

la

botiga

especialitzada, l’autoservei

i

el

supermercat petit.
-

Oficines: S’admeten en situació A sobre ús no residencial,

en situació Bb i D.
-

Usos logístics:
-

-

c.

Aparcaments: S’admeten en situació Bb.

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu: En situació Bb i D.

-

Sanitari- assistencial: En situació Bb i D.

-

Esportiu: En situació D.

-

Socio- cultural: En situació Bb i D.

-

Administratiu: En situació D.

-

Religiós: En situació D.

-

Serveis de protecció: En situació D.

Usos condicionats
-

Usos residencials:
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-

Habitatge

bifamiliar:

Amb

una

superfície

mínima

construïda en el cos principal de 120 m2 per habitatge, i una
superfície mínima de parcel·la de 600 m2 .
-

Usos industrials:
-

Tallers: De 1ª i 2ª categoria, s’admeten en situació Bb,

sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més metres
d’amplada.
d.

Usos incompatibles
-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
3a. Usos preferents, 3b Usos compatibles i 3c. Usos condicionats, d’aquest
mateix article.

e.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

4

Art. 142
1

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La condició d’edificació aïllada.

b.

No excedir el nombre de plantes admès.

c.

Que tots els usos estiguin admesos.

Zona d’espai lliure privat (clau 25)
Correspon a terrenys annexes a grans parcel·les que per diverses raons (pendent, accés,
vegetació…) no poden ser edificats.

2

Aquests terrenys s’han de mantenir com espais naturals sense modificar la seva topografia
ni la seva vegetació. Tampoc s’admeten pistes esportives, piscines o qualsevol tipus de
pavimentat.

3

Només s’admeten tanques perimetrals de filat metàl·lic sense cap tipus d’obra de fàbrica.

4

L’edificabilitat de la part de la parcel·la qualificada d’espai lliure privat es traslladarà a la
part qualificada de zona d’edificació aïllada semiintensiva (clau 23) o extensiva (clau 24),
segons correspongui, augmentant proporcionalment l’ocupació però mantenint la seva
alçada màxima i les separacions frontals i laterals.

118

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

Capítol 4art. Zones d’ordenació específica
Zones d’ús predominant residencial amb característiques específiques.

Art. 143
1

Zona d’habitatge unifamiliar en rengle (clau 31)
Definició
Comprèn els conjunts d’habitatges unifamiliars entre mitgeres construïts unitàriament
seguint l’alineació a vial o en reculada. Cada agrupació d’habitatges es conforma en un
projecte arquitectònic conjunt.

2

Paràmetres d’ordenació
a.

Condicions de parcel·la mínima:
-

Façana mínima: 6 metres si l'edificació te Pb+1p d'alçada; 4,5 m si
l'edificació te Pb+2 plantes d'alçada.

b.

Profunditat mínima de parcel·la: 25 m.

Tipus d’ordenació
Edificació per ordenació de volums.

c.

Sostre edificable
-

Serà el resultat de multiplicar la superfície en planta de l’edificació que es
delimita als plànols d’ordenació pel nombre de plantes definides en
aquests. Queden exclosos d’aquest còmput:

d.

-

Els cossos sortints oberts.

-

Les terrasses descobertes.

-

Els elements tècnics de l’edifici.

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes
-

El nombre màxim de plantes es fixa per a cada conjunt d’habitatges als
plànols d’ordenació corresponents.

-

L’alçada reguladora màxima serà la que correspongui d’acord amb el
nombre de plantes de l’edificació i el següent quadre:

nombre plantes

e.

alçada (m)

PB

3,20

PB+1

6,40

PB+2

9,60

Determinació de l’alçada reguladora:
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-

El punt d’aplicació de l’ARM es determinarà de forma unitària per al conjunt
d’habitatges que formen una agrupació. El punt d’aplicació de l’alçada
reguladora es farà d’acord amb l’Art. 254 Regles sobre la determinació
d’alçades per tipus d’ordenació per alineació de vial.

-

En cas d’edificacions reculades respecte a l’alineació del vial, la cota del
punt d’aplicació situat sobre el front de parcel·la es traslladarà sobre el pla
de la façana de l’edifici, encara que aquest es situï per sobre o per sota del
terreny de la parcel·la.

-

Quan els rengles d’habitatges unifamiliars no es situen paral·lels respecte
el viari, l’ARM s’aplica com si es tractés d'edificació aïllada per a cada tram
de tres cases.

f.

Alineacions
-

Les alineacions dibuixades als plànols s’entendran com obligatòries.
Només es permeten reculades de l’edificació en la darrera planta o quan
estiguin assenyalades als plànols d’ordenació.

-

Per a noves ordenacions s’admet una alineació reculada màxima de 8 m
respecte el vial.

g.

Separacions mínimes
Es fixa una separació mínima de 8 metres al fons de la parcel·la.

h.

i.

Profunditat edificable
-

Determinada als plànols d’ordenació

-

Per a noves ordenacions màxim 12 m.

Cossos sortints
El vol màxim dels cossos sortints es regula de la següent manera:
-

En les façanes a carrer, 1/15 de l’amplada del carrer o com a màxim
l’amplada de la vorera menys 40 cm.

-

En les façanes a patis d’illa o espai lliure entre edificacions, sigui públic o
privat, 1/10 de la distància entre façanes.

3

En cap dels cassos no sobrepassarà 1,20 m.

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

b.

Usos residencials: Habitatge unifamiliar.

Usos compatibles
-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació Bb.
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-

Usos logístics:
-

c.

Bugaderia: En situació Bb.

Aparcaments: S’admeten en situació Bb.

Usos incompatibles
-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats 3a
Usos preferents i 3b Usos compatibles d’aquest mateix article.

d.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

4

5

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La correcta alineació o separació al vial.

b.

La condició d’edificació entre mitgeres.

c.

No excedir el nombre de plantes admès

d.

Que tots els usos estiguin admesos.

Per tot el no especificat en la Zona d’habitatge unifamiliar en rengle, clau 31 s’estarà al
disposat en la Zona suburbana residencial, clau 14.

6

Projecte arquitectònic
a.

Caldrà la redacció d’un projecte arquitectònic conjunt que abasti la totalitat de, com
a mínim, un dels edificis en que es pugui subdividir el projecte i no es permetran
posteriorment modificacions de façanes ni dels volums de l’edificació, malgrat que
la parcel·la original que va servir de base per a la realització del projecte, hagi estat
segregada en parcel·les corresponents a les unitats familiars.

b.

Qualsevol actuació sobre un habitatge haurà de resoldre’s d’acord i conjuntament
amb la resta que formen l’edifici, a fi de garantir l’harmonia i els condicionants
estètics.

c.

En cas de nova edificació només s’admeten dues entrades/sortides d’aparcament
per cada edifici.

Art. 144
1

Zona d’edificació segons ordenació anterior (clau 32)
Definició
Comprèn els àmbits amb planejament derivat anterior amb edificis pendents d’execució on
aquest planejament derivat, i les modificacions posteriors, es manté vigent. Cada sector es
recull com a una subzona.

2

Paràmetres d’ordenació
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a.

El nombre d’habitatges dels edificis es calcularà segons els articles que regulen la
densitat residencial en aquestes NNUU.

b.

Els nous edificis han de disposar de l’aparcament segons el determinat en aquestes
NNUU.

c.

En el cas d’edificis exempts es podrà substituir l’equivalent en metres de l’alçada
reguladora màxima establerta en el planejament derivat anterior pel resultat
d’aplicar 3,2 m d’alçada per cada planta edificable.

d.

Es pot autoritzar la substitució puntual de l’edificació existent, sense que el volum
de la nova edificació pugui superar el volum definit pel planejament derivat anterior,
llevat de l’increment produït per aplicació del punt anterior.

e.

Els paràmetres d’ordenació vénen regulats per les normes o ordenances del
planejament derivat corresponent. En cas de manca de regulació específica,
s’assimilarà a la normativa de la Zona d’ordenació de blocs, clau 33, d’aquestes
NNUU.

f.
3

No s’admeten ampliacions en les edificacions actuals.

Regulació d’usos
Per a les subclaus 32a, 32b i 32c:
-

Per als edificis alineats a vial i amb una separació màxima d’aquest de 3
metres, els usos queden regulats segons l’apartat 4. Regulació d’usos.
Subclau 33a. de l’article 144. Zona d’ordenació de blocs (clau 33).

-

Per a la resta d’edificis s’estarà al que disposi l’apartat 5. Regulació
d’usos. Subclau 33b. de l’article 144. Zona d’ordenació de blocs (clau 33).

Per a les subclaus 32d i 32e:
-

Els usos admesos en aquestes subclaus queden especificats al
planejament derivat corresponent, tot i que per a la seva definició s’estarà
al que es disposa a les definicions dels usos d’aquestes NNUU.

-

L’ús comercial s’admet als edificis que disposi el planejament derivat, en
les següents situacions:
-

Situació Bb en la modalitat de petit comerç. Dins l’ús

comercial alimentari s’admet el polivalent tradicional, la botiga
especialitzada, l’autoservei.
4

En situació D s’admet en la modalitat de comerç mitjà.

Condicions bàsiques de l’ordenació
a.

No excedir el nombre de plantes admès.

b.

Que tots els usos estiguin admesos.
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Subzones
Pel no determinat en aquest article les subzones es regulen pel planejament derivat aprovat
anterior.
a.

Subzona 32 a
-

Correspon a l’àmbit del Pla parcial Sector Y Can Xercavins, amb aprovació
definitiva del 2on text refós de la CUB en sessió de 18.09.1996 amb
executivitat de 22.09.1999 i les modificacions posteriors dins d’aquest
àmbit.

b.

Subzona 32 b
-

Correspon a l’àmbit del Pla parcial Sector A, subsector 4 amb aprovació
definitiva del text refós de la CUB en sessió de 22.09.1999 amb executivitat
de 20.09.2000 i les modificacions posteriors dins d’aquest àmbit.

c.

Subzona 32 c
-

Correspon a l’àmbit del Pla parcial Sector H Can Rosés i Ca n’Oriol nord
amb aprovació definitiva del text refós de la CUB en sessió de 21.06.1995
amb executivitat de 13.12.1995 i les modificacions posteriors dins
d’aquest àmbit.

d.

Subzona 32 d
-

Correspon a l’àmbit del Pla de Millora Urbana Ampliació Can Sant Joan amb
aprovació definitiva de la CUB en sessió de 28.09.2006 amb executivitat de
16.11.2006 i les modificacions posteriors dins d’aquest àmbit.

e.

Subzona 32 e
-

Correspon a l’àmbit del Pla parcial Sector Z Ca n’Oriol amb aprovació
definitiva del text refós de la CUB en sessió de 23.01.1991 amb executivitat
de 18.12.1991 i les modificacions posteriors dins d’aquest àmbit.

Art. 145
1

Zona d’ordenació de blocs (clau 33)
Definició
És la zona d’ordenació en la que el tipus dominant és l’edificació amb tipologia de bloc d’us
residencial plurifamiliar. Comprèn el teixit urbà de creació recent, procedent majoritàriament
de planejament derivat, on l’edificació s’ordena en relació al carrer (Subzona 33a) o l’espai
públic obert (Subzona 33b).

2

Paràmetres d’ordenació
a.

Condicions de parcel·la mínima
Serà la definida pel corresponent projecte de reparcel·lació.
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Tipus d’ordenació
Edificació per ordenació de volums.

c.

Sostre edificable
Serà el que es determini numèricament als plànols d’ordenació o, en el seu defecte,
serà el resultat de multiplicar la superfície en planta de l’edificació que es delimita als
plànols d’ordenació pel nombre de plantes definides en aquests plànols. El sostre
edificable urbanístic d’una edificació situada en un carrer o en un terreny de fort
pendent, mai superarà el que resultaria d’edificar en un terreny pla.
Queden exclosos d’aquest còmput:

d.

-

Els cossos sortints oberts.

-

Les terrasses descobertes.

-

Els elements tècnics de l’edifici.

Alçada reguladora màxima
-

L’alçada reguladora màxima es determina segons el nombre de plantes
d’acord amb aquest quadre per a usos residencials:

nombre plantes

-

Alçada màxima (m)

PB

4,0

PB+1

7,2

PB+2

10,4

PB+3

13,6

PB+4

16,8

PB+5

20,0

PB+6

23,2

PB+7

26,4

PB+8

29,8

Per a usos residencials en planta baixa aquesta es pot reduir fins 3,2 m. En
aquest cas l'alçada total de l'edifici es redueix en 0,80 m.

-

En la subzona 33a, l’alçada reguladora s’aplicarà segons els criteris de
l’ordenació per alineació de vial.

-

En la subzona 33b, l’alçada reguladora s’aplicarà segons els criteris de
l’ordenació per edificació aïllada.

e.

Alineació de l’edificació.
Les alineacions a que s’ha de subjectar l’edificació són les determinades gràficament
als plànols d’ordenació i a les fitxes dels polígons d’actuació urbanística.

f.

Planta soterrani
La planta soterrani podrà assolir la dimensió necessària per donar compliment a les
necessitats d’aparcament que requereixi aquesta normativa. Si, per tal de donar
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compliment a les necessitats d’aparcament, fos necessari que la planta soterrani
sobrepassés la projecció del perímetre de la planta baixa, la planta soterrani podrà
desenvolupar-se en el subsòl de la parcel·la, ocupant els espais no edificables
d’aquesta. En aquest cas, caldrà garantir:
-

Que la planta soterrani no sobresurti en cap punt del nivell del terreny més
d’1 m.

-

Que la superfície de parcel·la no ocupada en subsòl es tractarà
enjardinada, amb materials permeables que facilitin el drenatge de l’aigua
cap al subsòl.

-

En el cas que l’ordenació de l’edificació no prevegi espai lliure de parcel·la,
i que la planta soterrani requereixi (per necessitats funcionals justificades)
sobrepassar la projecció del perímetre de la planta baixa, es podrà ocupar
el subsòl de l’espai públic fins a aconseguir una profunditat màxima de
l’aparcament de 16 metres. En aquests casos, caldrà garantir la
urbanització superficial d’aquest espai amb materials idèntics que els de
l’espai públic confrontant així com adaptar-se a la seva rasant amb
continuïtat.

g.

Planta baixa
Quan la planta baixa tingui ús residencial, s’admetrà que la cota del paviment de la
planta baixa pugui situar-se fins a 1,2 m per sobre la rasant de la vorera.

h.

Planta àtic
S’admet quan estigui assenyalat als plànols d’ordenació i a les fitxes dels polígons
d’actuació urbanística.

i.

j.

Planta coberta
-

La coberta es formarà sobre l’alçada reguladora màxima.

-

Podrà ser plana o inclinada amb un 30% màxim de pendent.

Vol màxim dels cossos sortints:
-

Vol màxim sobre l’espai públic (viari o espai lliure)

S’estableix un vol màxim dels cossos sortints d’1,50 m respecte les alineacions
definides als plànols.
-

Vol màxim sobre l’espai privat

S’estableix un vol màxim dels cossos sortints d’1,50 m respecte les línees
d’edificació definides als plànols.
3

Especificacions respecte edificis veïns a edificis catalogats
Els edificis veïns a edificis catalogats es regiran per les següents normes:
a.

Volum de l'edificació
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L’edificació es tractarà com a unitat volumètrica d’obligada alineació a les
determinacions gràfiques dels plànols d’ordenació, i amb una alçada al carrer única
obligatòria igual a la de l’edifici protegit contigu en els tres primers metres des de
l’alineació. Si fos contigu a dos edificis catalogats l’alçada serà la mitjana aritmètica
de les alçades d’aquests. Si fos necessari, per raons estètiques, les plantes superiors
es faran reculades sobre les inferiors.
b.

Tractament de façanes
El tractament de la façana s’haurà de compatibilitzar estèticament amb el dels edificis
protegits veïns, no admetent-ne variacions en els materials, cromatismes i
disposicions dels forats de façana, que desentonin amb les característiques de
l’edifici protegit.

c.

Ordenació de façanes i volums
Es realitzarà un estudi d’ordenació de les façanes i els volums edificables, que
comprengui els edificis catalogats i els dos edificis següents a cada costat en el tram
de vial o espai públic corresponent. Aquest estudi es realitzarà a una escala no inferior
a 1/50 i inclourà també l’estudi de materials i colors.

4

Regulació d’usos. Subclau 33a.
a.

Usos preferents
-

Usos residencials: Habitatge plurifamiliar llevat el cas especificat a
l’apartat 4d.

b.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Hoteler i Residencial col·lectiu en situació Bb i D.

-

Serveis personals:
-

Atenció personal: En situació Bb en locals menors de 400

m2.
-

Bugaderia: En situació Bb en locals menors de 400 m2.

-

Restauració: En situació Bb en locals menors de 400 m2 i

en situació D.
-

Recreatiu i d’espectacles: Dins els límits de l’ordenança

municipal corresponent, en situació Bb i C en locals de
categoria a.
-

Loteries: En situació Bb.

-

Jocs d’atzar: En situació Bb en locals menors de 400 m2.

-

Joc recreatiu i esportiu: En situació Bb en locals menors de

400 m2.
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-

Ludoteques: En situació Bb en locals menors de 400 m2 i

en situació A sobre ús no residencial.
-

Locutoris: En situació Bb.

-

Associatius: En situació Bb en locals menors de 400m2 i

en situació A sobre ús no residencial.
-

Ús terciari:
-

Comercial: S’admet en situació Bb en la modalitat de petit

comerç. Dins l’ús comercial alimentari s’admet el polivalent
tradicional, la botiga especialitzada, l’autoservei. En situació D
s’admet en la modalitat de comerç mitjà.
-

Oficines: S’admeten en situació A sobre ús no residencial,

en situació B i D.
-

c.

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu: En situació Bb i D.

-

Sanitari- assistencial: En situació Bb i D.

-

Esportiu: En situació Bb i D.

-

Socio- cultural: En situació Bb i D.

-

Administratiu: En situació Bb i D.

-

Religiós: En situació D en la totalitat de l’edifici.

Usos condicionats
-

Usos residencials:
-

Habitatge unifamiliar i bifamiliar: sempre que doni a un

carrer de menys de 10 metres d’amplada.
-

Usos industrials:
-

Tallers: De 1ª i 2ª categoria, s’admeten en situació Bb, en

locals menors de 200m2 sempre que l’activitat doni a un carrer
de 8 o més metres d’amplada. També s’admeten en el cas de
compra venda de vehicles en locals menors de 400 m2, amb
taller associat amb un màxim del 75% del sostre construït,
sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més metres
d’amplada, i sense activitats de planxa i pintura.
-

Usos logístics:
-

Túnels de rentatge: En situació Bb, en locals menors de

400 m2, sempre que l’activitat doni a un carrer de 8 o més
metres d’amplada.
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-

Aparcaments: En situació Bb i D sempre que l’activitat

doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
-

Usos dotacionals:
-

Serveis de protecció: En situació Bb i D sempre que

l’activitat doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
d.

Usos incompatibles
-

Usos residencials: Habitatge en planta baixa en eixos comercials.

-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
4a. Usos preferents, 4b Usos compatibles i 4c. Usos condicionats, d’aquest
mateix article.

e.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

5

Regulació d’usos. Subclau 33b.
a.

Usos preferents
-

Usos residencials: Habitatge plurifamiliar llevat el cas especificat a
l’apartat 5d.

b.

Usos compatibles
-

Usos residencials: Hoteler i Residencial col·lectiu en situació Bb i D.

-

Ús terciari:
-

Oficines: S’admeten en situació A sobre ús no residencial,

en situació Bb i D.
-

c.

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu: En situació D.

-

Sanitari- assistencial: En situació D.

-

Esportiu: En situació D.

-

Socio- cultural: En situació D.

-

Administratiu: En situació D.

-

Religiós: En situació D en la totalitat de l’edifici.

Usos condicionats
-

Usos residencials:
-

Habitatge unifamiliar i bifamiliar: sempre que doni a un

carrer de menys de 10 metres d’amplada.
-

Usos logístics:
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-

Aparcaments: En situació Bb i D sempre que l’activitat

doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
-

Usos dotacionals:
-

Serveis de protecció: En situació D sempre que l’activitat

doni a un carrer de 8 o més metres d’amplada.
d.

Usos incompatibles
-

Usos residencials: Habitatge en planta baixa en eixos comercials.

-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
5a. Usos preferents, 5b Usos compatibles i 5c. Usos condicionats, d’aquest
mateix article.

e.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en
un determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús
preferent d’habitatge.

6

Art. 146
1

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

No excedir el nombre de plantes admès.

b.

Que tots els usos estiguin admesos.

Zona d’ordenació de blocs. Habitatge protegit (clau 33HPO)
Els paràmetres d’ordenació en aquesta zona seran el mateixos que els que regulen la zona
33.

2

Tot el sostre residencial es destinarà a habitatge amb protecció oficial, no admetent-se cap
altre ús que la part proporcional de sostre no residencial de l’àmbit.

3

Els percentatges destinats a cada tipus d’habitatge amb protecció oficial vénen determinats
a les fitxes corresponents dels PAUs, PMUs i PPs.

Art. 147
1

Zona d’edificis catalogats (clau 34)
Definició.
Correspon als àmbits amb edificis en sòl urbà inclosos dins el Catàleg de patrimoni
arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí.

2

Paràmetres.
Els paràmetres generals d’ordenació vénen determinats per la volumetria existent i la fitxa
corresponent del Catàleg.
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Regulació d’usos.
En el cas que els usos admesos no estiguin determinats per la fitxa corresponent del
Catàleg, aquests quedaran regulats per les determinacions referents als usos admesos de la
zona contigua.
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Capítol 5è. Zones d’usos terciaris

Art. 148
1

Definició, identificació i zones
Correspon a l’ordenació de sectors per activitats exclusivament terciàries desenvolupades
generalment a través d’operacions unitàries.

2

Les zones d’usos terciaris del POUM són:
zona

3

clau

Zona de comerç intensiva

41

Zona de comerç extensiva

42

Zona d’activitats terciàries intensiva

43

Zona d’activitats terciàries extensiva

44

Cadascuna d’aquestes zones s’identifiquen amb les Claus corresponents als plànols
d’ordenació.

Art. 149

Zona de comerç intensiva (clau 41)
1 Definició
Comprèn aquelles àrees que el Pla destina al desenvolupament d’activitats comercials de
titularitat i gestió privada o pública, que constitueixen dotacions per a la població,
complementant la funció assignada a altres equipaments o sòls no residencials.
2 Paràmetres d’ordenació
L’ordenació i edificació en aquestes àrees es condicionen en tot cas a les exigències
funcionals dels diferents usos, al respecte dels valors ambientals i paisatgístics, a no
perjudicar els habitatges i resta d’usos confrontats, i a la integració tipològica a les
característiques del sector en que s’ubiquen, amb el següent abast:
a.

b.

Condicions de parcel·la mínima
-

La superfície mínima de la parcel·la és de 100m².

-

L’amplada mínima de parcel·la és de 8 m en el front de vial.

Tipus d’ordenació
Ordenació per alineació de vial.

c.

Índex d’edificabilitat
El sostre edificable no excedirà del que resulti de multiplicar la superfície de la
parcel·la per 1 m²st/m²s.

d.

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes
L'edificació no tindrà més de Planta Baixa, amb una alçada reguladora màxima de 4,5
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m, mesurats sobre la rasant del carrer.
e.

Alineacions
-

Les alineacions a que s’ha de subjectar l’edificació són les determinades
gràficament als plànols d’ordenació.

-

No s’admet cap tipus de reculada a l’edificació, excepte a on ho
especifiquin els plànols d’ordenació.

f.

Ocupació de parcel·la
L’ocupació màxima serà del 100% de la parcel·la.

3 Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

b.

Usos terciaris: Comercial i d’Oficines.

Usos compatibles
-

-

Serveis personals:
-

Atenció personal.

-

Bugaderia.

-

Restauració.

-

Recreatiu i d’espectacles.

-

Loteries.

-

Joc recreatiu i esportiu.

-

Ludoteques.

-

Locutoris.

-

Associatius.

Usos logístics:
-

Emmagatzematge: De 1ª i 2ª categoria, s’admeten en

situació C i D.
-

c.

Aparcaments.

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu.

-

Sanitari- assistencial.

-

Esportiu.

-

Socio- cultural.

-

Administratiu.

Usos incompatibles
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-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats 3a
Usos preferents i 3b Usos compatibles, d’aquest mateix article.

4 Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

No excedir el nombre de plantes admès.

b.

Que tots els usos estiguin admesos.

5 Projecte arquitectònic
En el cas d’edificis amb diversos locals contigus és necessari un projecte arquitectònic
unitari que abasti la totalitat de com a mínim un dels edificis en que es pugui subdividir
el projecte per a poder realitzar qualsevol tipus d’obra subjecta a llicència municipal que
afecti al volum extern de l’edifici, a les façanes o a la coberta.

Art. 150

Zona de comerç extensiva (clau 42)
1 Definició
Comprèn aquelles àrees que el Pla destina al desenvolupament d’activitats comercials de
titularitat i gestió privada o pública, que constitueixen dotacions per a la població,
complementant la funció assignada a altres equipaments o sòls no residencials.
2 Paràmetres d’ordenació
L’ordenació i edificació en aquestes àrees es condicionen en tot cas a les exigències
funcionals dels diferents usos, al respecte dels valors ambientals i paisatgístics, a no
perjudicar els habitatges i resta d’usos confrontats, i a la integració tipològica a les
característiques del sector en que s’ubiquen, amb el següent abast:
a.

b.

Condicions de parcel·la mínima
-

La superfície mínima de la parcel·la és de 1.000 m².

-

L’amplada mínima de parcel·la és de 20 m.

Tipus d’ordenació.
-

Ordenació per edificació aïllada

-

Els volums edificables se situaran de tal manera que mantinguin una
continuïtat amb l’espai públic que formalitza la trama urbana on
l’ordenació s’insereix.

c.

Índex d’edificabilitat
El sostre edificable no excedirà del que resulti de multiplicar la superfície de la
parcel·la per 0,6 m²st/m²s.

d.

Alçada màxima reguladora i nombre màxim de plantes
L'edificació no tindrà més de Planta Baixa, amb una alçada reguladora màxima de 4,5
m, mesurats sobre la rasant natural del sòl de la parcel·la.
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Distàncies a partions
La separacions a front, fons i laterals de parcel·la serà com a mínim de 5 m, 3 m i 3 m,
respectivament.

f.

Ocupació de parcel·la
-

L’ocupació màxima serà del 60% de la parcel·la.

3 Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

b.

Usos terciaris: Comercial i d’Oficines.

Usos compatibles
-

-

Serveis personals:
-

Atenció personal.

-

Bugaderia.

-

Restauració.

-

Recreatiu i d’espectacles.

-

Loteries.

-

Joc recreatiu i esportiu.

-

Ludoteques.

-

Locutoris.

-

Associatius.

Usos logístics:
-

Emmagatzematge: De 1ª i 2ª categoria, s’admeten en

situació C i D.

-

c.

-

Estucatge i exposició a l’aire lliure.

-

Aparcaments.

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu.

-

Sanitari- assistencial.

-

Esportiu.

-

Socio- cultural.

-

Administratiu.

-

Religiós: En situació D en la totalitat de l’edifici.

-

Serveis de protecció: En situació D.

Usos incompatibles
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-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats
3a. Usos preferents i 3b Usos compatibles, d’aquest mateix article.

4 Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

No excedir el nombre de plantes admès.

b.

Que tots els usos estiguin admesos.

5 Projecte arquitectònic
En el cas d’edificis amb diversos locals contigus és necessari un projecte arquitectònic
unitari que abasti la totalitat de com a mínim un dels edificis en que es pugui subdividir el
projecte per a poder realitzar qualsevol tipus d’obra subjecta a llicència municipal que
afecti al volum extern de l’edifici, a les façanes o a la coberta.

Art. 151

Zona d’activitats terciàries intensiva (clau 43)
1 Definició
Comprèn aquelles àrees que el Pla destina al desenvolupament d’activitats terciàries,
principalment oficines i comerç.
2 Paràmetres d’ordenació
L’ordenació i edificació en aquestes àrees es condicionen en tot cas a les exigències
funcionals de les diferents activitats, al respecte dels valors ambientals i paisatgístics, a no
perjudicar els habitatges i resta d’usos confrontats, i a la integració tipològica a les
característiques del sector en que s’ubiquen, amb el següent abast:
a.

b.

Condicions de parcel·la mínima
-

La superfície mínima de la parcel·la és de 1.000m².

-

L’amplada mínima de parcel·la és de 20 m.

Tipus d’ordenació.
-

Ordenació per edificació aïllada

-

Els volums edificables se situaran de tal manera que mantinguin una
continuïtat amb l’espai públic que formalitza la trama urbana on
l’ordenació s’insereix.

c.

Sostre edificable
Es distingeixen 3 casuístiques:
-

Quan el perímetre de l’edificació es troba definit amb línia contínua als
plànols d’ordenació: el sostre edificable serà el resultat de multiplicar la
superfície en planta de l’edificació que es delimita als plànols pel nombre
de plantes definides en aquests.

-

Quan perímetre de l’edificació no es troba definit als plànols: el sostre
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edificable no excedirà del que resulti de multiplicar la superfície de la
parcel·la per 2 m²st/m²s.
-

El sostre es defineix de manera específica per a cada subzona, mitjançant
un índex d’edificabilitat o un valor numèric concret que s’especifica als
plànols d’ordenació. En aquest cas, les línies discontínues que apareixen al
s plànols indiquen el gàl·lib màxim de l’edificació.

d.

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes
-

Quan el nombre de plantes màxim es troba definit als plànols d’ordenació,
l’alçada reguladora màxima es determina segons aquest quadre:

Nombre plantes

Alçada màxima (m)

PB

-

3,6

PB+1

7,2

PB+2

10,8

PB+3

14,4

PB+4

18

PB+5

21,6

PB+6

25,2

Quan no es troba definida als plànols, l'edificació no tindrà més de Planta
Baixa +5 plantes pis ni la seva alçada reguladora excedirà de 21,6 m,
mesurats sobre la rasant natural del sòl de la parcel·la.

e.

Distàncies a les partions
-

Definides als plànols d’ordenació.

-

Quan no es troba dibuixada als plànols: Les separacions a front de carrer,
fons i laterals de parcel·la ve determinada per l’alçada:

f.

-

Fins 14,4m d’alçada 5m, 3m, 3m, respectivament.

-

Més de 14,4m d’alçada 5m, 5m, 5m, respectivament.

Separació entre edificacions d’una mateixa parcel·la.
-

Definida als plànols d’ordenació.

-

La separacions entre edificacions ve determinada per l’alçada del cos més
baix:

g.

-

Fins 14,4m d’alçada, 5m.

-

Més de 14,4m d’alçada, 8m.

Ocupació de parcel·la
-

Delimitada als plànols d’ordenació. Les línies continues, s’entendran com
alineacions obligatòries i les discontinues com a gàlibs màxims, dins el
qual s’ha d’inscriure obligatòriament l’edificació.
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-

Quan no es troba dibuixada als plànols: L’ocupació màxima de parcel·la
que podrà ser edificada és del 70%. L’ocupació es mesurarà per la
projecció ortogonal sobre un plànol horitzontal de tot el volum de
l'edificació, inclosos els cossos sortints.

3 Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

b.

Usos terciaris: Comercial i d’Oficines.

Usos compatibles
-

Usos residencials:
-

Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies: En

situació B, C i D.

-

-

-

Hoteler.

-

Residencial col·lectiu: En situació B, C i D.

Serveis personals:
-

Atenció personal.

-

Bugaderia.

-

Restauració.

-

Recreatiu i d’espectacles.

-

Loteries.

-

Jocs d’atzar.

-

Joc recreatiu i esportiu.

-

Atraccions recreatives

-

Ludoteques.

-

Locutoris.

-

Associatius.

-

Prostíbuls: En situació C i D.

Usos industrials
-

Tallers: Només tallers de reparació de vehicles ubicats

dins els concessionaris amb una superfície màxima del 75%
del sostre construït.
-

Usos logístics:
-

Emmagatzematge: De 1ª i 2ª categoria, s’admeten en

situació B, C i D.
-

Túnels de rentatge
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-

-

c.

Aparcaments

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu

-

Sanitari- assistencial

-

Esportiu

-

Socio- cultural

-

Abastament

-

Administratiu

-

Religiós: En situació D en la totalitat de l’edifici

-

Serveis de protecció: En situació C i D

Serveis tècnics:
-

Transport(viari i ferroviari): En situació C i D.

-

Serveis tècnics: En situació C i D.

Usos condicionats
-

Usos logístics:
-

Estacions de servei: Caldrà definir la seva implantació

mitjançant un PE.
d.

Usos incompatibles
-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats 3a
Usos preferents; 3b Usos compatibles i 3c Usos condicionats, d’aquest
mateix article.

4 Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

No excedir el nombre de plantes admès.

b.

Que tots els usos estiguin admesos.

5 Subzones
Aquestes subzones tenen una regulació específica d’algun paràmetre, per a la resta es
regeixen per la normativa de la Zona 43.
a.

Subzona 43 a
-

Correspon al sector Ampliació de Can Sant Joan II.
-

Condicions de parcel·la mínima
La superfície mínima de la parcel·la és de 550m².
L’amplada mínima de parcel·la és de 16 m.

-

Sostre edificable:
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El sostre màxim de cada una de les parcel·les es troba definit als plànols
d’ordenació, en cada una de les parcel·les.
-

Alçada reguladora màxima:
Depenent del número de plantes, s’estableixen les següents alçades
màximes per a les edificacions:
PB: 5,50 m
PB+3: 16,00m
PB+7: 30,00m

-

Regulació d’usos:
S’admeten segons la regulació d’usos de la clau 43 amb les
especificacions següents:
- Usos industrials: Indústria, s’admet com ús compatible en situació D en
les categories 1ª, 2ª i 3ª.

b.

Subzona 43b
-

Correspon a part de l’antic sector “Q”

-

Índex d’edificabilitat: 1,1 m²st/m²s

-

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: L’edificació no
tindrà més de Planta Baixa +1 planta pis ni la seva alçada reguladora
excedirà de 10 m.

-

Regulació d’usos:
S’admeten segons la regulació d’usos de la clau 43 amb les
especificacions següents:
Usos residencials: Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies,
Hoteler, Residencial col·lectiu, s’admeten com usos condicionats segons
les determinacions del PLASEQCAT.
Serveis personals: Recreatiu i d’espectacles, s’admet com a ús condicionat
segons les determinacions del PLASEQCAT.

c.

Subzona 43c
-

Tipus d’ordenació: Per alineació a vial

-

Distàncies a les partions:
A front de vial: Alineada a vial
A la resta de límits es regeix per la normativa de la Zona 43.

-

Regulació d’usos:
S’admeten segons la regulació d’usos de la clau 43.
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Subzona 43d
-

Tipus d’ordenació:
La subzona 43d1 serà per edificació aïllada.
La subzona 43d2 serà per alineació a vial.

-

Sostre edificable:
El sostre edificable màxim es troba definit als plànols d’ordenació, en cada
una de les parcel·les, i es materialitzarà dins el gàlib màxim delimitat als
plànols.

-

Regulació d’usos:
S’admeten segons la regulació d’usos de la clau 43.

6

Transitorietat
En el cas d’edificis amb d’activitats legalitzades, mentre no es produeixi el canvi d’ús
industrial a terciari, el seu propietari o titular del dret d’ocupació podrà:
a.

Executar obres de consolidació, reparació, modernització i millora de les condicions
estètiques o higièniques de les edificacions, però no augmentar-ne el volum.

b.

Desenvolupar les activitats existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM,
fins a un màxim d’11 anys.

c.

Art. 152
1

Implantar noves activitats o modificar les existents, fins un màxim de 6 anys.

Zona d’activitats terciàries extensiva (clau 44)
Definició
Comprèn aquelles àrees que el Pla destina al desenvolupament d’activitats terciàries,
hotels, restaurants i similars.

2

Paràmetres d’ordenació
L’ordenació i edificació en aquestes àrees es condicionen en tot cas a les exigències
funcionals de les diferents activitats, al respecte dels valors ambientals i paisatgístics, a
no perjudicar els habitatges i resta d’usos confrontats, i a la integració tipològica a les
característiques del sector en que s’ubiquen, amb el següent abast:
a.

b.

Condicions de parcel·la mínima
-

La superfície mínima de la parcel·la és de 1.000m².

-

L’amplada mínima de parcel·la és de 20 m.

Tipus d’ordenació
-

Ordenació per edificació aïllada

-

Els volums edificables se situaran de tal manera que mantinguin una
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continuïtat amb l’espai públic que formalitza la trama urbana on
l’ordenació s’insereix.
c.

Sostre edificable
El sostre edificable no excedirà del que resulti de multiplicar la superfície de la
parcel·la per 0,6 m²st/m²s.

d.

Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes
L'edificació no tindrà més de Planta Baixa +2 plantes pis ni la seva alçada reguladora
excedirà de 12 m, mesurats sobre la rasant natural del sòl de la parcel·la.

e.

Separació de les partions.
La separacions a front, fons i laterals de parcel·la serà com a mínim de 5 m, 3 m i 3 m,
respectivament.

f.

Separació entre edificacions d’una mateixa parcel·la.
La separacions entre edificacions serà com a mínim de 5 m.

g.

Ocupació de parcel·la
L’ocupació màxima de parcel·la que podrà ser edificada és del 30%. L’ocupació es
mesurarà per la projecció ortogonal sobre un plànol horitzontal de tot el volum de
l'edificació, inclosos els cossos sortints.

3

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

Usos residencials: Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies,
Hoteler i Residencial col·lectiu.

b.

Serveis personals: Restauració

Usos compatibles
-

Serveis personals:
-

Atenció personal

-

Bugaderia

-

Recreatiu i d’espectacles

-

Loteries

-

Joc recreatiu i esportiu

-

Atraccions recreatives

-

Ludoteques

-

Locutoris

-

Associatius

-

Prostíbuls: En situació C i D
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-

-

-

-

c.

Usos terciaris
-

Comercial.

-

Oficines.

Usos logístics:
-

Túnels de rentatge

-

Aparcaments

Usos dotacionals:
-

Docent- educatiu

-

Sanitari- assistencial.

-

Esportiu.

-

Socio- cultural.

-

Abastament

-

Administratiu.

-

Religiós: En situació D en la totalitat de l’edifici.

-

Serveis de protecció: En situació D.

Serveis tècnics:
-

Transport(viari i ferroviari): En situació D.

-

Serveis tècnics: En situació D.

Usos incompatibles
-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats 3a
Usos preferents i 3b Usos compatibles, d’aquest mateix article.

4

5

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

No excedir el nombre de plantes admès.

b.

Que tots els usos estiguin admesos.

Subzona
Aquesta subzona te la regulació específica d’algun paràmetre, per a la resta es regeix per la
normativa de la Zona.
a.

Subzona 44a
-

Correspon a l’actual àmbit terciari Masia Can Pi de Vilaroch, antic Pla
parcial Sector Q Can Pi de Vilaroch, subsector 2.

-

Edificabilitat 1,1 m²st/m²s.

-

Alçada Pb+3p, 16 m.

-

Regulació d’usos: S’admeten segons la regulació d’usos de la clau 44 amb
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les especificacions següents:
Usos residencials: Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies,
Hoteler, Residencial col·lectiu, s’admeten com a usos condicionats segons
les determinacions del PLASEQCAT.
Serveis personals: Recreatiu i d’espectacles, s’admet com a ús condicionat
segons les determinacions del PLASEQCAT.
Serveis personals: Loteries i Prostíbuls, incompatibles.
Usos logístics: Túnels de rentatge, incompatibles.
Serveis tècnics: Transport i Serveis tècnics, incompatibles.
b.

Subzona 44b Masia de Ca n’Oriol
-

Els paràmetres que regulen aquesta zona, seran els que es determinen al
Catàleg i Pla especial del Patrimoni arquitectònic, arqueològic i Natural de
Rubí

-

Regulació d’usos: S’admeten segons la regulació d’usos de la clau 44 a
més de les especificacions següents:
Usos dotacionals: Religiós, s’admet com a ús compatible.
Serveis personals: Atenció personal,

Bugaderia, Loteries i Prostíbuls,

incompatibles.
Usos logístics: Túnels de rentatge, incompatible.
Usos dotacionals: Serveis de protecció, incompatible.
Serveis tècnics: Transport i Serveis tècnics, incompatibles.
6

Transitorietat
Mentre no es produeixi el canvi d’ús industrial a terciari, en els casos d’edificacions existents
amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM, el seu propietari o titular del dret d’ocupació
podrà:
a.

Executar obres de consolidació, reparació, modernització i millora de les condicions
estètiques o higièniques de les edificacions, però no augmentar-ne el volum.

b.

Desenvolupar les activitats existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM,
fins a un màxim d’11 anys des de l’aprovació definitiva del POUM.

c.

Implantar noves activitats o modificar les existents, fins un màxim de 6 anys des de
l’aprovació definitiva del POUM.
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Capítol 6è. Zones industrials

Art. 153
1

Definició, identificació i zones
Es classifiquen de zona industrial les àrees de sòl que es destinen a la ubicació d’indústries i
magatzems. Aquesta utilització principal del sòl implica unes condicions de parcel·lació i
edificació i de control dels efectes secundaris de l’ús, que justifiquen que constitueixin àrees
específicament diferenciades en l’ordenació detallada del sòl urbà.

2

Les zones industrials que determina el Pla són:
zona

clau

Zona industrial de consolidació

51

Zona d’aparcament en subsòl

52

Aquesta zona s’identifica amb la clau corresponent en els plànols d’ordenació.

Art. 154
1

Zona industrial de consolidació (clau 51)
Definició
Comprèn les àrees industrials en que la implantació de l’ús industrial s’ha produït per
edificació aïllada en cada parcel·la. Inclou aquesta classificació el sòl que ha estat ordenat
anteriorment mitjançant plans parcials.

2

Paràmetres d’ordenació general
Els paràmetres d’ordenació general dibuixats als plànols d’ordenació (escala 1/ 2.000 i 1/
1.000) són vinculants i prevalen sobre el que s’especifica en aquestes normes.
a.

Condicions de l’ordenació

Pel casos no especificats se segueix el tipus d’ordenació aïllada.
b.

Parcel·la mínima

La parcel·la edificable tindrà una superfície mínima de 1.000 m2 i la longitud de la seva
façana al carrer no serà inferior a 20 m. S’admeten parcel·les amb superfície inferior sempre
que estiguin inscrites via registre abans de l’aprovació inicial d’aquest POUM.
c.

Ocupació

L’ocupació de la parcel·la per l’edificació principal no excedirà del 70% de la seva superfície
en les parcel·les de menys de 3.000 m2 i del 80% en les de més de 3.000 m2 de superfície .
d.

Distàncies a les partions
-

Les edificacions se separaran una distància mínima de 5 m del front de
parcel·la que doni al carrer o a espai lliure públic i de 3 m a la resta de
límits en parcel·les de menys de 3.000 m2 de superfície.
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-

Les edificacions se separaran una distància mínima de 7 m del front de
parcel·la que doni al carrer o a espai lliure públic i de 5 m a la resta de
límits en parcel·les de més de 3.000 m2 de superfície.

e.

Edificabilitat màxima
L’edificació principal de la parcel·la no excedirà del sostre que resulti d’aplicar a la
superfície de la parcel·la el coeficient de 2 m²st/m²s.

f.

Alçada de l’edificació
-

Els volums d’edificació no excediran en cap punt l’alçada de 15 m, amidats
sobre l’explanació.

-

Les xemeneies, ponts - grua, conduccions, i tot tipus d’elements en els que
per exigències del procés industrial resulti obligat excedir l’alçada màxima
assenyalada, podran ser autoritzats sempre que de la seva construcció no
se’n derivin perjudicis a tercers. En cap cas excediran una alçada màxima
de 25 m ni un 5% d’ocupació de la parcel·la.

g.

Construccions auxiliars
-

S’admeten les casetes de control d’accés de persones i materials, i les
casetes de comptadors de serveis urbans o transformadors d’electricitat,
que es podran construir, quan sigui necessari, en la franja de separació
entre l’edifici principal i el carrer.

-

S’admeten els serveis o instal·lacions de tipus mecànic o de transport, tals
com bàscules, cintes, grues…, que no comptabilitzaran com ocupació de
sòl als efectes d’allò assenyalat en l’apartat b).

-

Els cossos edificats destinats als usos especificats anteriorment en aquest
epígraf ó qualsevol altres que es puguin considerar auxiliars de l'activitat
industrial o al servei del personal (dispensari, vestuari, oficines, menjador,
etc.) podran donar lloc a una ocupació addicional del 5% de la superfície
de la parcel·la: aquests cossos seran sempre en la planta baixa, no
excediran de 3,50 m d’alçada, i excepte les toleràncies assenyalades,
mantindran les distàncies que les edificacions han de mantenir a les
partions de la parcel·la. Si hi ha murs de contenció que delimitin la
parcel·la s’hi podran adossar.

3

Regulació d’usos
a.

Usos preferents
-

Serveis personals: Bugaderia

-

Usos industrials: Tallers i Indústria, llevat de les especificacions de
l’apartat 3c per a la indústria de categoria 5.
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-

Usos logístics: Estucatge i exposició a l’aire lliure, estacions de servei i
túnels de rentatge.

b.

Usos compatibles
-

Serveis personals:
-

-

Usos logístics:
-

-

-

c.

Jocs d’atzar.

Aparcaments.

Usos dotacionals:
-

Esportiu: En situació D.

-

Socio- cultural: En situació D.

-

Administratiu

-

Serveis de protecció: En situació C i D.

-

Deixalleria: En situació C i D.

Serveis tècnics:
-

Transport(viari i ferroviari).

-

Serveis tècnics.

Usos condicionats:
-

Usos residencials:
-

Habitatge unifamiliar: Segons les determinacions del

PLASEQCAT.

Limitat

a

ús

per

persones

directament

relacionades amb l’activitat que es desenvolupa a la parcel·la.
Només admissible per parcel·les de superfície superior a 3.000
m².
-

Hoteler: Segons les determinacions del PLASEQCAT.

Admissible quan s’acompleixi alguna de les següents
condicions: 1. Que tingui front a una crta. Intermunicipal o a un
carrer de 20 o més metres. 2. Quan es transformi la totalitat
d'una illa. 3. Que la parcel·la o conjunt de parcel·les tingui un
front a un vial que tingui zones no industrials a l'altre front.
-

Serveis personals:
-

Restauració: Segons les determinacions del PLASEQCAT.

Ús admissible únicament en edificis aïllats o als extrems de les
naus.
-

Recreatiu i d’espectacles: Segons les determinacions del
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PLASEQCAT. Admissible quan s’acompleixi alguna de les
següents condicions: 1. Que tingui front a una ctra.
Intermunicipal o a un carrer de 20 o més metres. 2. Quan es
transformi la totalitat d'una illa. 3. Que la parcel·la o conjunt
de parcel·les tingui un front a un vial que tingui zones no
industrials a l'altre front.
-

Usos industrials:
-

Tallers: En la categoria 5 ús admissible si els edificis i les

instal·lacions es separen un mínim de 20m dels edificis o
àmbits edificables pròxims, aliens a l’activitat.
-

Indústria: En la categoria 5 ús admissible si els edificis i

les instal·lacions es separen un mínim de 20m dels edificis o
àmbits edificables pròxims, aliens a l’activitat.
-

Usos terciaris:
-

Comercial: Només s’admeten els establiments comercials

singulars definits a l’Art. 287 d’aquestes NNUU.
-

Oficines: Quan s'acompleixi alguna de les següents

condicions: 1. Que tingui front a una crta. Intermunicipal o a un
carrer de 20 o més metres. 2. Quan es transformi la totalitat
d'una illa. 3. Que la parcel·la o conjunt de parcel·les tingui un
front a un vial que tingui zones no industrials a l'altre front.
-

Usos logístics:
-

Emmagatzematge: De 1ª i 2ª categoria amb un màxim de

1.000m2 de sostre. De 1ª, 2ª i 3ª categoria, lligat a l’activitat
principal amb un màxim del 50% del sostre.
d.

Usos incompatibles
-

La resta d’usos definits pel POUM i no especificats als anteriors apartats 3a
Usos preferents; 3b Usos compatibles i 3d Usos condicionats, d’aquest
mateix article.

Es podrà denegar la nova implantació dels usos compatibles i condicionats quan en un
determinat àmbit es produeixi una excessiva terciarització en detriment de l’ús preferent
d’indústria.

4

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

La condició d’edificació aïllada.

b.

Que tots els usos estiguin admesos.
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Subzona
Aquesta subzona té la regulació específica d’algun ús, per a la resta es regeix per la
normativa de la Zona 51.
a.

Subzona 51a
-

Aquesta subzona regula els usos admesos a les parcel·les d’ús industrial
provinents de planejament anterior dins l’àmbit del polígon industrial de
l’antic PP Q – Can Pi de Vilaroc, subsector 3 (Q3). On només s’admet l’ús
industrial de 4ª, 5ª i 6ª categoria i queden expressament prohibits els usos
residencials, els serveis personal i tots els que impliquin pública
concurrència.

b.

c.

Subzona 51b
-

Correspon a l’àmbit de Virutex.

-

Sostre màxim admès: 6.722m2 sostre.

-

Alçada reguladora màxima: 12 metres en relació al vial.

-

Ocupació màxima: grafiada als plànols d’ordenació.

-

Regulació d’usos: S’admeten segons la regulació d’usos de la clau 51.

Subzona 51c
-

Correspon amb la subzona industrial de l’antic PP Q – Can Pi de Vilaroc,
subsector 2 (Q2).

-

Terreny existent a la parcel·la. Es defineix com a terreny existent de
parcel·la el que ve determinat per la superfície reglada que uneix les
rasants dels vials perimetrals a què dóna front. En cas de no existir vials en
tots els seus límits, es substituirà per la rasant del terreny resultant de la
modificació proposada en el plànol PO-2.1. del PP.

-

Anivellament de terres. En cas de que sigui imprescindible l’anivellament
de sòl en terrasses, aquestes es disposaran de manera que la cota de cada
una d’elles compleixi les següents condicions:
o

Les plataformes d’anivellament junt als límits no podran situarse a més d’un metre i cinquanta centímetres (1,50 m) per
sobre o més de dos metres i vint centímetres (2,20 m) per sota
de la cota del terreny existent en el límit.

o

Els talussos que es construeixin tindran, com a màxim, un
pendent de proporció 2:3 (alçada:base).

o

Els murs interiors de conteniment de terres, derivats de
l’anivellament en terrasses, no poden superar 3,70 metres en
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la part vista.
o

La separació mínima entre murs consecutiu serà de quatre
metres i mig (4,5 m)

-

Regulació d’usos:
S’admet només l’ús industrial de 4ª, 5ª i 6ª categoria i queden
expressament prohibits els usos residencials, els serveis personals i tots
els que impliquin pública concurrència.

Art. 155
1

Compartimentació de naus en obra nova en sòl industrial (clau 51)
Dins la Zona industrial de consolidació (clau 51) s’admet la compartimentació de naus en
obra nova amb els requisits següents.
a.

Les naus podran ésser compartides dividint el contenidor volumètric per a ús de
vàries indústries sempre que:
-

El recinte disposi d’un únic accés de mínim 8 m i màxim 10 m o dos
accessos independents de 6 m mínim i 8 m màxim.

-

La compatibilitat entre les indústries no alteri els graus de molèstia,
insalubritat, nocivitat o perillositat establerts en aquestes Normes i la resta
de les Ordenances municipals per la zona 51.

-

La superfície mínima edificada que ocupi cada taller o indústria no sigui
inferior a 400 m2 en planta.

-

Tots els locals resultants de la divisió disposin d’accés directe i
independent a traves d’un vial interior, de 8 o més metres d’amplada.

-

En cap cas hi haurà espais privats lliures d’edificació adscrits
individualment als locals.

-

En la modalitat de naus compartides no s’admeten els usos terciaris que
no estiguin lligats a l’activitat industrial.

b.

Els usos admesos en aquests casos seran els previstos en el present article per a la
zona 51 amb les següents limitacions:

c.

-

Tallers i indústria: només de 1ª, 2ª i 3ª categoria

-

Emmagatzematge: només de 1ª i 2ª categoria.

-

Serveis personals: restauració.

-

Usos logístics: túnels de rentatge i aparcaments.

-

Resta d’usos: els generals de la zona

La divisibilitat del contenidor no serà extensible a la parcel·la lliure restant, a on no
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es permeten construccions o tanques que desvirtuïn la unitat de la parcel·la. Les
bardisses o separacions vegetals seran permeses sempre que prevalgui a la imatge
externa de l'edificació la indivisibilitat de la parcel·la.
d.

L'Administració, a més de les mesures correctores i de seguretat de cada indústria,
podrà exigir l’adaptació de mesures que afectin al conjunt d’indústries i que
garanteixi la seva compatibilitat, així com la reducció dels possibles efectes additius
entre aquelles.

e.

S’admet la divisió horitzontal de la propietat, subjecte als requeriments establerts a
la legislació vigent que li és d’aplicació per raó de la matèria. En cap cas s’admet la
divisió i/o segregació de la parcel·la.

2

Condicions bàsiques de l’ordenació.
a.

Art. 156
1

Que tots els usos estiguin admesos.

Adequació de les naus compartimentades existents en zona industrial (clau 51)
Dins la Zona industrial de consolidació (clau 51) s’admet la compartimentació de les naus
existents amb els requisits següents.
a.

No es donaran noves llicències d’activitats, en les naus existents, un cop
transcorreguts 2 anys des de l’aprovació definitiva del POUM si no es legalitzen els
recintes actuals.

b.

Les naus podran ésser adequades sempre que:
-

Es presenti el corresponent document de divisió horitzontal, en el cas que
hi hagi més de un propietari.

-

Es presenti el corresponent document de declaració d’obra nova.

-

Si l’ordenació existent ho permet, que el recinte disposi d’un únic accés de
mínim 8 m i màxim 10 m o dos accessos independents de 6 m a 8 m
màxim.

-

La compatibilitat entre les indústries no alteri els graus de molèstia,
insalubritat, nocivitat o perillositat establerts en aquestes Normes i la resta
de les Ordenances municipals per la zona 51.

-

La superfície mínima edificada que ocupi cada taller o indústria no sigui
inferior a l’actual amb un mínim de 200 m2 en planta.

-

En la modalitat de naus compartides no s’admeten els usos terciaris que
no estiguin lligats a les activitats industrials.

c.

Els usos admesos en aquests casos seran els previstos a l’Art. 154 per a la zona 51
amb les següents limitacions:
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-

Tallers i indústria: només de 1ª, 2ª i 3ª categoria

-

Emmagatzematge: només de 1ª i 2ª categoria.

-

Resta d’usos: els generals de la zona

La divisibilitat del contenidor no serà extensible a la parcel·la lliure restant, on no es
permeten construccions o tanques que desvirtuïn la unitat de la parcel·la. Les
bardisses o separacions vegetals seran permeses sempre que prevalgui en la imatge
externa de l'edificació la indivisibilitat de la parcel·la.

e.

L'Administració, a més de les mesures correctores i de seguretat de cada indústria,
podrà exigir l’adaptació de mesures que afectin al conjunt d’indústries i que
garanteixi la seva compatibilitat, així com la reducció dels possibles efectes additius
entre aquelles.

2

Condicions bàsiques de l’ordenació.
Que tots els usos estiguin admesos.

Art. 157
1

Divisió de les naus industrials existents en locals dins la zona industrial (clau 51)
Els edificis industrials existents en la zona 51 es podran subdividir en diversos locals
sempre que l’edificació tingui llicència ambiental .

2

La reutilització de naus existents dins la zona industrial 51 s’admet tant en la modalitat de
naus compartides com de locals compartits.
a.

Si l’ordenació existent ho permet, que el recinte disposi d’un únic accés de mínim 8
m i màxim 10 m o dos accessos independents de 6 m a 8 m màxim.

b.

En el cas de naus compartides s’estarà al que s’estableix a l’Art. 155 de
compartimentació de naus industrials d’obra nova.

c.

En el cas de locals compartits la superfície mínima del local serà de 125 m² útils i
una alçada lliure interior mínima entre forjats de 3 m. El passadís de distribució
intern tindrà una amplada mínima de 3 m.

d.

Per a la resta de regulació s’estarà a que s’estableix a l’Art. 155 de compartimentació
de naus industrials d’obra nova.

3

Condicions bàsiques de l’ordenació.
Que tots els usos estiguin admesos.
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Zona d’aparcament en subsòl (Clau 52)
Definició
Correspon a sòl amb aprofitament sota sòl de sistema d’Espais lliures.

2

Paràmetres
a.

Ocupació
-

Ve determinada en cada PAU o sector.

-

En altres casos ho determinarà l’Ajuntament, amb una ocupació màxima
del 90% de l’Espai lliure, llevat de determinacions específiques dins els
àmbits de planejament.

b.

Regulació d’usos
S’admet únicament l’ús d’aparcament.

c.

Drets i deures
-

Els dret d’edificació correspon als propietaris i es determinarà en la
reparcel·lació. En altres casos s’estarà al que determini l’Ajuntament.

-

La impermeabilització dels sostres serà responsabilitat del propietari del
subsòl.

152

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

Capítol 7è. Els Polígons d’Actuació Urbanística

Art. 159
1

Delimitació, objecte i naturalesa dels Polígons d’Actuació
La delimitació de polígons s’efectua directament per aquest POUM, o bé a través de les
figures de planejament derivat que aquest Pla preveu, -be d’ofici o a petició dels particulars
interessats- per l’administració actuant, mitjançant la tramitació prevista als articles 112 i
113 del TRLU 1/05.

2

En els polígons d’actuació delimitats per aquest POUM es precisen les determinacions
concretes dels sòls que els integren, així com els terrenys objecte de cessió obligatòria i
gratuïta i el seu destí i ús. El sistema d’actuació preferent per aquests polígons d’actuació 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 116.4 del
TRLU 1/05, o bé quan aquest Pla expressament ho determini.

3

La delimitació dels polígons d’actuació previstos en aquest Pla, siguin continus o
discontinus, s’efectua atenent als següents requisits:
-

què per les seves dimensions i per les característiques de l’ordenació siguin susceptibles
d’assumir les cessions de sòl previstes pel planejament.

-

què quan pertanyin a un mateix sector, estiguin equilibrats en càrregues i beneficis i
facin possible la seva distribució equitativa.

-

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

Art. 160
1

Paràmetres i condicions dels Polígons d’Actuació Urbanística
El POUM delimita 23 polígons d’actuació en sòl urbà, i precisa el seu àmbit, determinacions
concretes dels sòls que els integren, així com dels terrenys objecte de cessió obligatòria i
gratuïta i el seu destí i ús.

2

Aquests polígons d’actuació vénen grafiats en els plànols d’ordenació–Qualificació i gestió
del sòl- a escala 1:2.000 i, més detalladament, en els plànols a escala 1:2.000 o 1:1.000
que incorporen les fitxes normatives que regulen cada PAU d’acord amb el punt següent.

3

Cadascun dels polígons d’actuació definits per aquest POUM vénen regulats en l’annex
normatiu d’aquest POUM en el que es detallen, en forma de fitxa, les següents
característiques:
a.

Àmbit: es descriu la superfície i els límits que abasta el polígon d’actuació.

b.

Objectius: s’estableix la finalitat que es pretén en cada actuació.
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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 necessàries per 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 tal finalitat.

d.

Condicions de gestió i execució: s’estableix en cada cas el sistema d’actuació que el
POUM determina d’acord amb els previstos per la legislació urbanística vigent i
definint preferentment el de reparcel·lació, en qualsevol de les seves modalitats, per
sobre del d’expropiació.

4

Cada polígon d’actuació 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 simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o amb el d’expropiació.

5

L’àmbit de la reparcel·lació o de l’expropiació serà el del polígon d’actuació, d’acord amb
allò que estableix l’article 112 del TRLU 1/05 i les finques compreses no en poden ser
excloses, llevat dels supòsits previstos per l’apartat 2 de l’article 23 del Reglament parcial
del TRLU 1/05.

6

Les edificacions i les activitats existents dins els PAU’s només podran realitzar obres de
conservació, amb llicència a precari. No s’admeten canvis d’us.

Art. 161

Numeració i identificació dels Polígons d’actuació urbanística
Els Polígons d’Actuació Urbanística que aquest POUM delimita, són els que es relacionen a
continuació i que s’identifiquen amb el número i el nom que s’indiquen:

PAU
ALINEACIÓ A VIAL
PAU 1

Avinguda de les Olimpíades Sud

PAU 2

Avinguda de les Olimpíades Nord

PAU 3

C/Escultor Benlliure

PAU 4

C/Francolí

PAU 5

C/Poesia – Passeig de les Torres 1

PAU 6

C/Poesia – Passeig de les Torres 2

PAU 7

Camí de Ca n’Oriol

PAU 8

C/Dante Alighieri

154

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

PAU 9

Mossos d’esquadra Est

PAU 10

Mossos d’esquadra Oest

PAU 11

Carretera de Sabadell

PAU 12

Plaça Pearson

PAU 13

Inventor Edison

AÏLLADA SEMIINTENSIVA
PAU 14

Can Ximelis – C/Serra de Collserola

PAU 15

C/ de la Solidaritat

PAU 16

Farigola

HABITATGE UNIFAMILIAR EN RENGLE
PAU 17

El Far

EDIFICACIÓ AÏLLADA SEMIINTENSIVA I TERCIARI
PAU 18

4 Vents

ORDENACIÓ D’ACTIVITATS TERCIÀRIES
PAU 19

C/Avinyó

ORDENACIÓ ANTERIOR
PAU 20

Nova Biblioteca

PAU 21

Ampliació de Can Sant Joan II

PAU 22

Virutex

ORDENACIÓ D’EQUIPAMENT
PAU 23

Can n’Oriol
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Capítol 8è. Els Plans de Millora Urbana

Art. 162
1

Tipus, objecte i naturalesa dels Plans de Millora Urbana.
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.
2

Altrament, 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 1/05, 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 prèvia delimitació de l'àmbit.

3

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 DL 1/05 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.

4

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 dites alternatives o
concretant els paràmetres que admeten variació, sense alterar l’aprofitament del sector-.

5

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 i quan no
es disminueixi la seva superfície, ja que la localització d'aquestes en el planejament derivat
es considera indicativa.

6

El criteri general respecte la delimitació d’un Pla de millora quan es confronta amb un carrer
suposa normalment la delimitació per l’eix del carrer esmentat. No obstant això, en
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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, amb el benentès que la part del cost de la urbanització
del semi 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.
7

Quan es tracti d’operacions de millora urbana no previstes per aquest POUM caldrà la prèvia
o simultània modificació d’aquest, excepció feta dels supòsits en els quals no s’alterin els
usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental
del planejament urbanístic general.

8

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
1/05.

9

Els àmbits de plans de millora urbana poden ser objecte de desenvolupament per
subsectors, sempre que es compleixin les condicions establertes a l’article 91 del TRLU
1/05.

Art. 163
1

Paràmetres i condicions dels Plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat
El POUM delimita 51 sectors de Plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat, i precisa
el seu àmbit i diverses condicions d’ordenació edificació, ús i gestió.

2

Aquests Sectors de Plans de millora urbana venen delimitats en els plànols d’ordenació a
escala 1/2.000 , i més detalladament en els plànols que incorporen les fitxes normatives
corresponents a cada Sector d’acord amb el que s’especifica al punt següent:

3

Les determinacions que s’estableixen en les fitxes corresponents dels Plans de millora
urbana que s’adjunten en aquest POUM són les que segueixen a continuació:
a.

L’àmbit de cadascun dels sectors a desenvolupar mitjançant el corresponent Pla de
millora urbana, amb la superfície corresponent expressada en m² segons la
delimitació que es grafia en els plànols d’ordenació –Qualificació del sòl-, a escala
1/2.000.

b.

Els objectius generals del desenvolupament de cada sector.

c.

Les condicions d’ordenació, edificació i ús de cada sector amb les següents
especificacions:
-

L’edificabilitat màxima en termes de sostre absolut, sense indicar el
coeficient d’edificabilitat brut, ja que aquest sempre ha de correspondre
amb el sòl computable i no amb la totalitat del sòl del sector.
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-

En els sectors residencials, el sostre i el nombre màxim d'habitatges i el
sostre i el nombre mínim d'habitatges en règim de protecció.

-

Els percentatges mínims de cessió per a cada tipus de sistema, així com el
percentatge mínim total de sòl públic i el màxim de sòl d’aprofitament
privat.

-

Les determinacions fonamentals o vinculants de l’ordenació, quant a
localització de zones i sistemes es refereix, i respecte a la posició de
l’arquitectura, quan així es considera adequat.

-

La localització i el traçat preferent dels sistemes adscrits al sector i de les
diferents zones i grafiades entre parèntesi (N) amb valor indicatiu i que es
concretaran en els plans derivats corresponents

-

Les condicions de gestió, on es determinen si s’escau els polígons
d’execució, el sistema d’actuació preferent i les càrregues d'urbanització
que li corresponen de cada sector, i en el seu cas la seva contribució en el
Pla especial de Infraestructures, d’acord amb el que regula l’Art. 84
d’aquestes Normes.

4

Les edificacions i les activitats existents dins els sectors només podran realitzar obres de
conservació, amb llicència a precari. No s’admeten canvis d’us.

Art. 164

Numeració, classificació i identificació dels Plans de Millora Urbana

PMU D’ORDENACIÓ D’USOS RESIDENCIALS

TRANSFORMACIÓ D’ÚS INDUSTRIAL A ÚS RESIDENCIAL
PMU 1.1

Pinar – Carretera C1413

PMU 1.2

Carretera de Terrassa 1

PMU 1.3

Carretera de Terrassa 2

PMU 1.4

Carretera de Terrassa 3

PMU 1.5

Carretera de Terrassa 4

PMU 1.6

Plaça del Vallès (Braun)

PMU 1.7

Can Rosés

PMU 1.8

La Llana – C/del Pont

PMU 1.9

C/Ample

PMU 1.10

Passeig Torres – C/Doctor Ferran

PMU 1.11

Molins de Rei 1

PMU 1.12

Molins de Rei 2
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PMU 1.13

Avinguda de Castellbisbal 1

PMU 1.14

Avinguda de Castellbisbal 2

PMU 1.15

La Llana – Estació

PMU 1.16

La Llana – Pich Aguilera

NOVA ORDENACIÓ RESIDENCIAL
PMU 2.1

L’Escardívol

PMU 2.2

Plaça del Vallès Sud Oest

PMU 2.3

Plaça del Vallès Sud Est

PMU 2.4

Plaça de l’Agricultura

PMU 2.5

Tres Camins

PMU 2.6

Castellbisbal

PMU 2.7

Luxemburg

PMU 2.8

Can Matarí

PMU 2.9

Passeig de les Torres

PMU 2.10

Camí de les Martines

PMU 2.11

Camí de Campament

PMU 2.12

Avinguda de l’Estatut – Carretera de Terrassa Nord

PMU 2.13

C/Ramon i Cajal

PMU 2.14

Avinguda de l’Electricitat Nord (discontinu)

PMU 2.15

Cremalleras Rubí – C/Inventor Edison

PMU 2.16

Turó de Can Rosés

PMU 2.17

Ipagsa – C/San Salvador

PMU 2.18

Passatge Circumval·lació

PORTALS D’URBANITZACIÓ
PMU 3.1

Portal 1. Castellnou Nord

PMU 3.2

Portal 2. Castellnou Sud

PMU 3.3

Portal 3. Can Mir

PMU 3.4

Portal 4. Camí d’Ullastrell

PMU 3.5

Portal 5. Sant Muç Oest

PMU 3.6

Portal 6. Vallhonrat

PMU D’ORDENACIÓ D’ACTIVITATS TERCIÀRIES
PMU 4.1

Estació Servei – Carretera de Sant Cugat

PMU 4.2

Torre de la Llebre

PMU 4.3

Passeig de Ca n’Alzamora Nord

PMU 4.4

Passeig de Ca n’Alzamora – Garden
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PMU 4.5

Passeig de Ca n’Alzamora – Estació de servei

PMU 4.6

Masia Conflent

PMU 4.7

Estació de Renfe

PMU 4.8

Rubí Desenvolupament

PMU 4.9

C/de l’Anoia

PMU D’ORDENACIÓ D’ACTIVITATS INDUSTRIALS
PMU 5.1

La Riera

PMU D’ORDENACIÓ D’EQUIPAMENTS
PMU 6.1

Vapor Nou
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Títol V. Regulació de Sòl urbanitzable
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Capítol 1er. Disposicions generals

Art. 165

Definició
Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal classifica com a sòl urbanitzable aquells
terrenys que es consideren necessaris i adequats per garantir el creixement de la població i
de l’activitat econòmica, dins del marc d’un desenvolupament sostenible del municipi. El
dimensionat del sòl urbanitzable és proporcional al creixement previst, i ha de permetre el
desplegament de programes de sòl i d’habitatge.

Art. 166

Categories de sòl urbanitzable
D’acord amb la legislació urbanística vigent aquest POUM preveu dues categories de sòl
urbanitzable:

1

Sòl urbanitzable delimitat, constituït per aquells sòls que el Pla delimita específicament que
són susceptibles de transformació urbanística mitjançant la formulació, tramitació i
aprovació definitiva del corresponent Pla parcial urbanístic, mitjançant el seu
desenvolupament a través dels corresponents instruments de gestió.

2

Així mateix, aquest POUM identifica com a sòl urbanitzable delimitat aquells sòls que tot i
haver tramitat el seu planejament parcial, encara resten pendents de formalitzar les cessions
obligatòries i gratuïtes i/o finalitzar les obres d’urbanització corresponents .

3

Sòl urbanitzable no delimitat, constituït per aquell sòl que pot ser objecte de delimitació bé
mitjançant un Programa d’actuació urbanística municipal, o a través d’una Modificació
Puntual del POUM, i amb la posterior o simultània tramitació d’un Pla Parcial. Així mateix, i si
l’Ajuntament ho considera pertinent es podrà delimitar a traves de la formulació, tramitació i
aprovació definitiva d’un Pla parcial urbanístic de delimitació.

Art. 167
1

Delimitació i ordenació del sòl urbanitzable
Aquest POUM grafia els sectors de sòl urbanitzable delimitat en els plànols d’ordenació a
escala 1/2.000.
La relació dels sectors de sòl urbanitzable delimitat és la que es determina a l’Art. 168
d’aquestes Normes, i la regulació especifica de cada sector es conté a l’annex normatiu
d’aquest POUM en el que es detalla, en forma de fitxa individualitzada per cada Sector.

2

La relació de sectors inclosos dins del sòl urbanitzable amb planejament aprovat
definitivament és la que s’indica a l’Art. 168 d’aquestes Normes, i la seva regulació és la que
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es determina a l’Art. 170 i concordants.
Aquests Sectors es grafien en el plànol d’ordenació a escala 1/2.000.
Les característiques d’aquests Sectors es recullen en les fitxes corresponents de l’Annex
normatiu.
3

Els àmbits de sòl urbanitzable no delimitat estan grafiats en els plànols d’ordenació a escala
1/2.000.
La seva regulació és la que es determina al capítol 3er d’aquest títol.
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Capítol 2on. Regulació del Sòl urbanitzable delimitat

Art. 168
1

Els Sectors de Sòl urbanitzable. Relació, identificació i tipus
Els Sectors, així com els usos principals dels mateixos que aquest POUM delimita en sòl
urbanitzable són els següents:

2

a.

Pla parcial Can Pujol (Residencial)

b.

Pla parcial Cova Solera Atenas (Residencial)

c.

Pla parcial Cova Solera oest, discontinu (Industrial)

d.

Pla parcial Carretera de Rubí a Ullastrell (Residencial)

e.

Pla parcial Polígon II de Can Solà (Residencial)

Aquells sectors de sòl urbanitzable delimitat que compten amb Pla Parcial aprovat
definitivament o han iniciat el seu desenvolupament amb la redacció i tramitació de
projectes de reparcel·lació i d’urbanització, però que la seva execució encara no és completa
i no s’han realitzat les corresponents cessions, s’inclouen dins del sòl urbanitzable
delimitat, tot distingint l’existència d’un Pla Parcial aprovat i subjectant el seu
desenvolupament al que s’estableix en el mateix. En el cas del PP Can Pujol correspon a part
d’un Pla parcial d’ús industrial que ara canvia d’ús a residencial i la part consolidada queda
com sòl urbà industrial.
Aquests Sectors i les seves claus identificatives, sense perjudici del que es determina a l’Art.
160 i a l’Art. 163 són els següents:

PLANS PARCIALS

Art. 169
1

PP 1

PP Can Pujol

PP 2

PP Cova Solera Atenas Residencial

PP 3

PP Cova Solera Oest industrial (discontinu)

PP 3

PP Carretera de Rubí a Ullastrell

PP 4

PP Polígon II de Can Solà

Desenvolupament del Pla en Sòl urbanitzable delimitat
En el sòl urbanitzable delimitat, el Pla es desenvolupa necessàriament mitjançant plans
parcials, l’execució dels quals serà condició indispensable per a la realització
d’intervencions en el territori corresponent, llevat del supòsit dels sistemes generals que
s’executin de forma independent dels sectors.

2

Els objectius, superfícies i condicions d’ordenació, edificació, ús i gestió previstos en aquest
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POUM per aquests sectors, a desenvolupar mitjançant el planejament derivat corresponent,
s’especifiquen en les fitxes normatives d’aquest POUM.
3

Els plans parcials podran completar les previsions establertes en aquest POUM però no
modificar-les.

4

Els plans parcials tenen per objecte, en sòl classificat com a urbanitzable delimitat,
desenvolupar el planejament urbanístic general i hauran de:
a.

Contenir totes les determinacions adients per a l’ordenació urbanística detallada
dels sectors que abasten, de conformitat amb el seu règim del sòl.

b.

Qualificaran el sòl i regularan els usos i els paràmetres de l’edificació que han de
permetre l’atorgament de llicències, d’acord amb les determinacions bàsiques
establertes en aquest Pla per a cada sector.

c.

Assenyalaran les alineacions i les rasants de la vialitat.

d.

Definiran els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums.

e.

Establiran les condicions de gestió i els terminis per promoure els instruments
corresponents i per executar les obres d'urbanització i d’edificació, sens perjudici
que aquests puguin ser modificats pel programa d’actuació urbanística municipal.

f.

Determinaran detalladament l’increment de demanda d’abastament d’aigua que
generarà el seu desenvolupament.

g.

Podran precisar les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques a
què es refereix l’article 69 del TRLU 1/05, i avaluar-ne el cost.

h.

Podran dividir, si s’escau, l’execució en etapes i polígons, amb el grau suficient de
detall per a permetre'n l’execució immediata, i determinar el sistema d’actuació i la
modalitat corresponent.

i.

Podran establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses
d'urbanització, sens perjudici de la concreció superior dels projectes d'urbanització.

j.

Es podrà preveure una ordenació amb caràcter obligatori o diverses d’alternatives especificant gràficament dites alternatives o concretant els paràmetres que admeten
variació, sense alterar l’aprofitament.

5

Les reserves mínimes de sòl de cada sector i per a cada sistema així com el destí preferencial
dels equipaments, si escau, es realitza en els corresponents articles d’aquestes normes.
Aquestes reserves de sòl compleixen amb les determinacions establertes en el TRLU 1/05.
a.

En els sectors residencials, tant si aquest és l’ús principal, com si és mixt amb altres
usos:
-

per a zones verdes i espais lliures públics, un mínim de 20 m² de sòl per
cada 100 m² de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície
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de l’àmbit.
-

per equipaments de titularitat pública la reserva serà, també d’un mínim de
20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre, amb un mínim del 5% de la
superfície total de l’àmbit, a més del sòl destinat a d’infraestructures, si
s’escau

b.

En els sectors íntegrament destinats a usos diferents dels residencials:
-

un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit per a zona verda

-

un mínim del 5% de la superfície per equipaments i per a àrees de
protecció de sistemes amb finalitats de separació d'usos, a més del sòl
destinat a d’infraestructures, si s’escau.

6

En les fitxes corresponents de cada sector del sòl urbanitzable, s’estableixen els
percentatges mínims de cessió de cada sistema destinat a espais lliures i equipaments que
hauran de ser respectats en qualsevol cas en el desenvolupament del pla parcial urbanístic.
Altrament es determina la reserva de sòl públic mínim que s’haurà de concretar en el
desenvolupament del Pla.

7

D’acord amb el que estableix l’article 64 del TRLU 1/05, la totalitat del sòl de cessió
obligatòria i gratuïta per a sistemes urbanístics locals en cada sector de planejament parcial,
podrà ser aplicada a una o més d’una de les destinacions possibles, mantenint però que:
-

La superfície mínima de sòl destinada a cada sistema urbanístic
d’equipaments i d’espais lliures respectarà els percentatges mínims
assenyalats en la fitxa normativa.

-

El sumatori de les superfícies de sòl destinades conjuntament a
equipaments i espais lliures en el pla parcial, no serà inferior a la mateixa
suma que resulta de l’aplicació dels estàndards assenyalats en l’apartat 5
d’aquest article.

8

Aquestes Normes urbanístiques indicaran, si s’escau, l’existència d’un Pla Parcial aprovat i
vigent, i per tant, la subjecció a les seves Normes i ordenances, tal i com expressament
s’expliciti en els quadres corresponents. En tot allò no específicament establert en els
quadres de cada sector s’aplicaran les Normes urbanístiques definides pel present Pla
d’ordenació urbanística municipal.

Art. 170
1

Regulació, paràmetres i condicions dels Plans parcials
En el sòl urbanitzable delimitat, aquest POUM conté les determinacions següents:
a.

L'àmbit de cadascun dels sectors a desenvolupar mitjançant pla parcial, amb la
superfície corresponent expressada en m² segons la delimitació que es grafia en els
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plànols d’ordenació a escala 1/2.000.
b.

Els objectius generals del desenvolupament de cada sector.

c.

Les condicions d’ordenació, edificació i ús de cada sector amb les següents
especificacions:
-

El coeficient d’edificabilitat bruta expressat en m² sostre/m² sòl.

-

La densitat màxima d’habitatges bruta, expressada en hab/Ha, en els
sectors residencials.

-

Els percentatges mínims de cessió per a cada tipus de sistema, així com el
percentatge mínim total de sòl públic i el màxim de sòl d’aprofitament
privat.

-

Les determinacions fonamentals de l’ordenació, quant a localització de
zones i sistemes indicant si són vinculants o no.

-

L’ús global i els usos complementaris, establint les proporcions entre
sostre i usos.

-

Això no obstant les alineacions previstes pel sistema viari bàsic es podran
variar justificadament a través del Pla Parcial (o Modificació de Pla Parcial,
si aquest fos el cas), però sense disminuir la dimensió d’aquest viari bàsic,
ni modificar la connectivitat de la xarxa prevista per aquest Pla d’ordenació
urbanística municipal.

-

Les condicions de gestió, on es determina, el sistema d’actuació preferent i
les càrregues d’urbanització que li corresponen a cada sector.

2

Els plans parcials urbanístics que desenvolupin els sectors delimitats per aquest Pla
d’ordenació urbanística municipal es remetran a alguna de les qualificacions urbanístiques
establertes a l’article 127 d’aquestes Normes urbanístiques, podent establir noves
subzones, precisant i ajustant el contingut de les zones bàsiques, atenent al caràcter bàsic o
complementari dels paràmetres de cada zona d’acord amb l’article 128 d’aquestes Normes, i
a les determinacions fonamentals que amb caràcter vinculant es puguin establir per a cada
sector de planejament.

3

La regulació detallada de tots els aspectes relacionats a l’apartat anterior, es conté a les
fitxes normatives corresponents a cada Sector.

4

En els sectors que compten amb Pla parcial aprovat es manté la zonificació i les condicions
d’edificació i ús, sempre que no s’indiqui expressament la seva modificació.

Art. 171

Drets i deures dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat.
D’acord amb la legislació vigent (articles 40, 44 i 45 LU) els propietaris de sòl urbanitzable
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delimitat tenen dret al 90% de l’aprofitament urbanístic del sector referit a llurs finques.
La transformació d’aquest aprofitament urbanístic comporta els següents deures:
1

Repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic.

2

Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta tot el sòl que aquest Pla d’ordenació
urbanística municipal reserva per a sistemes locals corresponents al sector.

3

Cedir i executar, si així es determina en el corresponent sector, els sistemes urbanístics
generals que aquest Pla d’ordenació urbanística municipal inclou en el sector.

4

Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de les
despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua, de subministrament d’energia
elèctrica, de distribució de gas, si s’escau, i la infraestructura de connexió a les xarxes de
telecomunicacions, a càrrec a les empreses subministradores, en la part que, segons la
reglamentació específica d’aquests serveis, no hagi d’anar a càrrec dels usuaris.

5

Edificar els solars en els terminis establerts en els Plans parcials urbanístics o en els
Programes d’actuació urbanística municipal.

6

Cedir a l’administració actuant gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en que siguin
compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de
l'aprofitament urbanístic del sector (l’emplaçament d’aquest sòl s’haurà de concretar en el
procés de reparcel·lació, o bé, si aquesta és innecessària, per acord entre l’administració
actuant i els propietaris afectats).
La cessió de sòl pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector en
el supòsit que la promoció urbanística hagi de donar lloc a un únic establiment industrial,
comercial o hoteler, o també en el supòsit que es tracti de millorar la política d’habitatge,
casos en els quals aquest equivalent s’haurà de destinar a conservar o ampliar el patrimoni
públic de sòl.

7

Costejar i, si s’escau, executar les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics
generals exteriors a l’actuació urbanística, i també les obres per a l’ampliació o reforç
d’aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de la magnitud de la pròpia
actuació, d’acord amb les previsions d’aquest POUM, incloent-hi d’acord amb la legislació
sectorial, l’obligació de participar en els costos d’implantació de les infraestructures de
transport públic que siguin necessàries perquè la connectivitat del Sector sigui l’adequada, i
d’acord amb el que estableix el DL 1/2005, el promotor haurà d’assumir els costos
econòmics, en la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del
sistema global de sanejament.

8

En els sectors amb ús residencial o mixt es reservarà, com a mínim, el sòl corresponent al
40% del sostre residencial per a la construcció d’habitatge de protecció.

9

Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, si així
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ho determina el Pla parcial corresponent.
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Capítol 3er. Els àmbits de Sòl urbanitzable no delimitat

Art. 172
1

Definició i identificació
Definició
Aquest POUM preveu un àmbit de Sòl urbanitzable no delimitat (PP6. Equipaments de les
Valls de Sant Muç) per a desenvolupar un àmbit d’equipaments, el qual va grafiat en el
plànol d'ordenació.

2

Paràmetres de regulació
Vénen determinats a la fitxa de l’àmbit.

Art. 173
1

Condicions per al desenvolupament del Sòl urbanitzable no delimitat
Condicions de desenvolupament
a.

El desenvolupament de l’àmbit implica la millora de l’accés actual i la construcció
del nou accés a nord i el pas sota el ferrocarril.

b.

L’àmbit ha de contribuir a les connexions externes necessàries per tal d’assolir tots
els serveis.

2

Sistema d’actuació
El sistema d’actuació preferent és el d’expropiació.
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Títol VI. Regulació de Sòl No Urbanitzable
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Capítol Primer. Disposicions generals

Art. 174
1

Definició, funció i objectius

Tenen la condició de sòl no urbanitzable:
a.

Aquells terrenys incompatibles amb la seva transformació per concórrer alguna de
les situacions següents:
-

Que estiguin sotmesos a un règim especial de protecció aplicat per la
legislació sectorial i pel planejament territorial que exigeixi aquesta
classificació com a conseqüència de la necessitat o la conveniència d’evitar
la transformació dels terrenys per a protegir-ne l’interès connector, natural,
agrari, paisatgístic, forestal o d’un altre tipus.

-

Que estiguin contemplats com a tals per un pla director, d’acord amb allò
establert per l’article 56 del TRLU 1/05.

-

Que estiguin subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del
domini públic.

b.

Aquells terrenys que el present POUM considera necessari classificar com a tals per
raó de la seva necessitat per tal de garantir la utilització racional del territori i la
qualitat de vida, d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible
definit a l’article 3 del TRLU 1/05.

c.

Aquells terrenys reservats per a sistemes generals no inclosos al sòl urbà ni al sòl
urbanitzable.

2

En concret, les finalitats del Pla en la regulació del sòl no urbanitzable són:
a.

Preservar el medi natural de Rubí amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de
les generacions presents i futures.

b.

Protegir aquests sòls dels processos d'urbanització de caràcter urbà.

c.

Preservar i millorar les explotacions agrícoles i forestals.

d.

Protegir els espais i elements ambientals més singulars i més representatius, per tal
de mantenir els processos ecològics, potenciar la biodiversitat i constituir reserves
de sòl que configurin corredors ecològics territorials preservadors de la connectivitat
ecològica.

e.

Regular la implantació i el desenvolupament d’aquells usos i activitats que el Pla
admet en cada zona del sòl no urbanitzable de forma que no malmetin els valors que
es pretén protegir, i impedir la implantació d’aquells usos o activitats que siguin
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incompatibles amb la destinació definida per aquest pla d’ordenació urbanística
municipal en aquests sòls, sempre sota els imperatius derivats del principi
d’utilització racional dels recursos naturals, i dins dels límits establerts pel TRLU
1/05, la legislació sectorial i per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal.
f.

Regular els sistemes i elements generals relacionats amb l’explotació agrícola,
forestal o ramadera.

g.

Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients per a les
edificacions destinades a habitatge rural, instal·lacions d’interès públic i social, i
sobre aquelles destinades a l’execució i manteniment de les obres públiques, de
manera que no trenquin l’equilibri ecològic de les diferents zones de sòl no
urbanitzable, així com, determinar els instruments i procediments adients en cada
cas per a la seva autorització, d’acord amb allò que disposa el TRLU 1/05.

3

La regulació normativa del sòl no urbanitzable estableix i condiciona els usos permesos per
al desenvolupament sostenible del territori basat en la conjugació de les necessitats de
creixement amb la preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals,
la defensa de la fauna, la flora i la biodiversitat i amb l’objectiu de garantir el manteniment
de totes les seves funcions, que són les següents:
a.

funció productiva: és la base de les activitats agràries, que proveeixen aliment i
recursos naturals i formen part de l’economia local.

b.

funció ambiental: on es produeixen els processos ecològics essencials en equilibri
amb les actuacions humanes i és l’indret on habiten la majoria de les espècies de
flora i fauna autòctones, que són la base de la biodiversitat local.

c.

funció cultural: és expressió de la història, resultat de la intervenció de les persones
en la transformació i utilització dels recursos naturals, que ha determinat la imatge
final de la ciutat i el seu entorn rural.

d.

funció lúdica: aquest sòl és també necessari per a la població com a espai d’esplai,
lleure i repòs dels ciutadans.

4

El sòl classificat com a no urbanitzable, en funció dels valors i finalitats que aquest Pla
d’ordenació urbanística municipal ha decidit protegir, preservar o assolir, no podrà ser
dedicat a utilitzacions que impliquin la transformació de la seva destinació o naturalesa o
lesionin o impedeixin els anomenats valors o finalitats.

Art. 175
1

Delimitació, qualificació urbanística i ordenació del sòl no urbanitzable

Aquest POUM delimita el sòl classificat com a no urbanitzable d’acord amb les
determinacions de l’article anterior en el plànol d’ordenació del sòl no urbanitzable.
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L’ordenació del sòl no urbanitzable es realitza en base a la qualificació urbanística del sòl,
mitjançant llur inclusió en zones i sistemes i en base a les proteccions ambientals i la
definició dels seus elements bàsics, que són referents en la regulació d’aquest sòl que
s’estableix en el present POUM. Pel que fa referència a l’establiment de les zones
específiques del sòl no urbanitzable aquest Pla defineix les següents:
zona

3

clau

Zona de Ribera

61

Zona d’especial interès ecològica i paisatgística

62

Subzona Agrícola

62a

Subzona Forestal

62b

Zona d’ interès ecològica i paisatgística.

63

Zona rústica

64

Zona de protecció de sistemes

65

Zona d’activitat temporal extractiva

66

Pel que fa referència a l’establiment i regulació dels sistemes en el sòl no urbanitzable,
s’estarà a les condicions que es determinen de forma general en el Títol III d’aquestes
Normes.

Art. 176
1

Desenvolupament d’aquest POUM en el sòl no urbanitzable

En aquest tipus de sòl, aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, sense perjudici de la
seva immediata aplicació, es desenvoluparà o podrà desenvolupar-se mitjançant plans
especials, que tindran les finalitats assenyalades en aquest mateix títol.

2

Aquests plans especials, segons la seva finalitat, podran ajustar les condicions de
l’edificació, restringir els usos permesos i augmentar la superfície mínima de les finques en
la regulació de cada àrea de sòl i respecte dels diferents usos.

3

Els Plans Especials de qualsevol tipus, fins i tot els d’àmbit supramunicipal, que
persegueixin objectius diferents dels anteriorment enunciats i que incideixin en el territori
classificat com a sòl no urbanitzable, hauran de justificar expressament l'observació de les
determinacions d'aquest Pla.

4

Tot plegat, sens perjudici d’obtenir les autoritzacions preceptives per part d’altres
administracions competents per raó de la matèria.
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Capítol 2on. Condicions generals de protecció en el sòl no urbanitzable

Art. 177

Definició i normativa de conceptes específics del sòl no urbanitzable

Als efectes de la regulació del sòl no urbanitzable i l’aplicació de les determinacions
establertes per aquestes Normes per aquesta classe de sòl, caldrà interpretar els següents
conceptes de conformitat amb les definicions que s'hi estableixen en cada cas:
1

Sòl natural:
S’entén per sòl natural aquell que s’ha desenvolupat a partir de la meteorització de la roca
mare local i de la seva interacció amb els processos biològics. Inclou així materials
minerals, matèria orgànica i éssers vius.
El sòl es caracteritza per les característiques següents:


Textura del sòl: Es defineix segons la relació proporcional dels diferents diàmetres de
les partícules minerals que composen el sòl.



Estructura del sòl: Originada per la combinació de l’arranjament de les partícules
minerals del sòl i compostos originats per la matèria orgànica formant agregats que
tenen un caràcter persistent.



Roca mare local: Material mineral o roca aflorant que té les mateixes característiques i
origen geològic que el què es troba en profunditat en el mateix lloc o que ha arribat
transportat per processos naturals, ja sigui per transport fluvial, o per moviment lateral
gravitacional i els processos deposicionals que es deriven, així com per transport eòlic.

2

Conreu sobre sòl natural
S’entén com conreu sobre sòl natural aquells on el cultiu de la planta es verifica
directament sobre la capa de sòl natural sense haver cap separació entre la planta i la capa
de sòl. No es considera conreu sobre sòl natural aquells realitzats en hivernacles, sota
malles d’ombreig, en contenidors o en taules.

3

Vegetació potencial
S’entén per vegetació potencial el conjunt d’espècies vegetals autòctones que de manera
espontània es poden desenvolupar en un indret determinat de manera estable i en funció
dels factors ecològics locals com són el clima i les propietats físiques i químiques del sòl.

4

Bosc
Superfície de terreny ocupada per vegetació dominada per arbres la suma de les àrees de
les capçades dels quals supera el 50% de la projecció plana del terreny i d’una superfície
superior a 0,5 Ha.

5

Bosc interior
Porció de bosc situada com a mínim a cent metres del seu perímetre extern.
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Diàmetre normal
Diàmetre del tronc d’un arbre mesurat a 1,30 m (a l’alçada del pit) per sobre del terra.

7

Base agrícola
Superfície de sòls agrícoles (terres de conreu, prats, pastures i plantacions d’arbres de
fusta en terres de conreu) susceptible de rebre aplicacions de dejeccions ramaderes en
profit de l’agricultura

8

Densitat (peus/ha):
Nombre de peus (arbres) de al menys 5 cm de diàmetre normal per unitat de superfície.

Art. 178
1

Protecció de les aigües

L’ús de les aigües superficials i subterrànies es regula per la Llei 29/85 de 2 d’agost,
d’aigües i la legislació concordant en la matèria. Això no obstant, qualsevol actuació en
aquesta matèria requerirà la prèvia llicència municipal.

2

Aigües residuals
a.

Queda totalment prohibit abocar residus de cap tipus a la llera dels cursos d’aigua
natural o artificial (rieres, torrents, clamors, etc) sense autorització d’abocament.

b.

Les edificacions disseminades al sòl no urbanitzable caldrà que assegurin
l’eliminació de les aigües residuals mitjançant sistemes de tractament o depuració
adequats (en el cas d’instal·lacions ramaderes si s’escau d’acord amb la normativa
sectorial):
-

Connexió a la xarxa de clavegueram quan sigui possible per l’existència
d’un col·lector territorial proper.

-

Depuració mitjançant sistemes biològics preferentment filtres verds,
utilitzant línies de tractament que suposin un consum energètic i una
producció de fangs mínima quan es tracti de conjunts d’edificacions
situades en sòl rural.

-

Quan no sigui possible cap dels dos supòsits anteriors, tractament
mitjançant foses sèptiques amb les característiques tècniques necessàries
per assegurar un afluent que compleixi les condicions establertes per la
legislació vigent en matèria d’aigües residuals.

c.

El sistema d’evacuació d’aigües negres de les edificacions i instal·lacions de la zona
estarà connectat a una fossa sèptica amb filtre biològic o amb bassa de llacunatge.
La fosa de depuració haurà de garantir un nivell depuració mínim del 70 per 100 de
la DBO.

d.

Les masies i instal·lacions que no compleixin el que determina aquest apartat
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tindran tres anys per adaptar-s’hi .
e.

Tanmateix, el sistema de depuració escollit haurà d’assegurar una aportació d’aigua
que compleixi els paràmetres de depuració de les aigües marcats per la legislació
vigent.

f.

Els establiments industrials que no descarreguin en col·lectors i sistemes de
tractament d’aigües urbanes caldrà que respectin les condicions i autoritzacions
específiques, segons la Directiva 91/271/CEE.

g.

Les activitats classificades com a potencialment contaminants requeriran, per a la
seva instal·lació, ampliació, modificació o trasllat, l’aprovació per part de
l’Ajuntament dels tractaments previs a l’abocament, necessaris per a descarregar els
seus afluents amb els nivells de qualitat marcats per la legislació vigent.

h.

Totes les activitats ubicades al terme Municipal, qualsevol quines siguin les seves
característiques, han de tenir resolt el sistema d’abocament d’aigües residuals de tal
manera que eviti la contaminació del medi. Sense prèvia autorització de permís
d’abocament, l’ajuntament no autoritzarà l’obertura, ampliació, modificació o
trasllat de cap establiment.

3

Regulació dels regs
a.

Les basses d’aigua, abeuradors i pous són els elements existents i eventualment de
nova construcció, de la infraestructura agrària i ramadera de Rubí, que amb la
regulació que fixa el present Pla es tracta de potenciar i racionalitzar.

b.

La construcció d’un nou embassament de reg, abeurador o pou, requerirà la
sol·licitud de llicència municipal. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’un
plànol on s’especifiqui el disseny de la instal·lació per tal de garantir el correcte
funcionament del sistema en la seva globalitat. Per la seva directa relació amb l’ús
faunístic i ramader serà necessari el seu manteniment i adequada conservació i les
basses s’hauran de construir de manera que siguin accessibles als amfibis i
assegurin la persistència d’aigua un cop l’embassament és buit. Es prohibeix
l’addició de productes químics (fertilitzants o fitosanitaris) a l’aigua d’aquest tipus
d’instal·lacions que puguin suposar perill per a la salut humana o per la vida
silvestre.

c.

Amb la finalitat de garantir una adequada gestió de l’aigua i d’optimitzar els
recursos hídrics existents en el sector serà obligatori disposar d’una analítica de
l’aigua actualitzada de tots els pous existents que es realitzarà com a mínim un cop
a l’any. El control i gestió de l’aigua dels pous serà tutelat per l’Ajuntament, al qual
se li notificarà periòdicament el cabal d’aigua explotat i el resultat de l’analítica
realitzada. Aquesta tutela s’exercirà, amb independència de les competències que
puguin tenir altres organismes o administracions relacionades amb l’explotació dels
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recursos hídrics.
4

Abastament d’aigües
Els possibles nous dipòsits d’abastament d’aigües s’hauran de construir enterrats o
semienterrats; en el cas que això sigui inviable per condicions topogràfiques o
característiques físiques del terreny, s’escollirà una ubicació que no provoqui impacte
paisatgístic, i es tractaran les parets del dipòsit i el seu voltant d’acord amb l’entorn
paisatgístic en què s’ubiquen, amb l’ús de colors apropiats en dipòsits metàl·lics o plàstics
o materials rústics en els d’obra.
En qualsevol cas, hauran de complir amb els requeriments de la legislació vigent en
matèria d’aigües.

Art. 179
1

Normes relatives als residus

Residus agraris i ramaders
a.

Les explotacions ramaderes han de complir els requisits establerts per la legislació
vigent (Decret 61/1994) que assegurin una gestió adequada en funció del tipus
d’explotació, dels excrements sòlids i líquids, dels animals morts, de les aigües
residuals, de l’afluent de fums i gasos així com d’altres residus i disposar de
sistemes de càrrega i descàrrega d’animals adequats al tipus de producció.

b.

Es prohibeix l’aplicació de purins al sòl fora dels conreus que l’admeten com a
fertilitzant i en cap cas en els àmbits afectats per les proteccions del sistema
hidrogràfic o àrees d’interès natural. L’aplicació de purins es realitzarà seguint les
especificacions en quant al volum i forma d’aplicació determinades al manual de
gestió de purins per a la seva utilització agrícola, recomanats pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

2

Productes agroquímics
Els centres nodals al sòl rural organitzaran sistemes de recollida i tractament d’envasos i
restes de productes agroquímics. Es prohibeix l’abandó d’envasos de productes
agroquímics i la neteja de pots aplicadors de fertilitzants i fitosanitaris en cursos d’aigua,
naturals o artificials.

3

Residus de la construcció
a.

Es prohibeix l’eliminació, mitjançant deposició de residus en terrenys que no hagin
estat prèviament autoritzats per l’Ajuntament, així com la descàrrega en dipòsits o
abocaments particulars de qualsevol tipus de residus diferents a aquells que hagin
pogut ser motiu d’autorització.

b.

La sol·licitud de llicència per a l’enderrocament, l’excavació i la construcció de noves
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obres ha d’anar acompanyada d’un document que avaluï els volums i les
característiques dels residus que s’originaran en les operacions d’enderroc.
c.

El productor dels residus per enderrocs siguin noves construccions o excavacions, té
l’obligació de dipositar una fiança en el moment d’obtenir la llicència municipal,
d’acord amb la legislació vigent en matèria de residus de la construcció.

d.

Els abocaments incontrolats de qualsevol classe que es produeixin en l’àmbit
d’aquesta normativa, hauran de ser clausurats i restaurats els terrenys en el seu
estat original en el terme més breu possible sempre que l’Ajuntament ho requereixi i
a càrrec del propietari dels terrenys.

4

Emplaçament d’infraestructures de tractament de residus
a.

Els particulars o entitats que realitzin el tractament o l’eliminació de qualsevol
tipologia de residu hauran d’obtenir autorització ambiental en base a la Llei
d’intervenció integral de l’administració ambiental (Llei 3/1998).

b.

Els particulars o entitats que realitzin el tractament o l’eliminació dels seus residus
hauran d’obtenir llicència municipal d’activitat i se sotmetran al tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental.

c.

Seran considerades infracció urbanística les instal·lacions o equipaments que
desenvolupin activitats de tractament, emmagatzematge o eliminació de residus i
que no disposin de llicència municipal i podran ser clausurades immediatament.
L’Ajuntament afavorirà les iniciatives que tinguin per objecte la recuperació,
reutilització i valoració dels materials residuals.

d.

Es prohibeix l’eliminació, mitjançant deposició, de residus en terrenys que no hagin
estat prèviament autoritzats per l’administració que correspongui, així com la
descàrrega en dipòsits o abocaments particulars de qualsevol tipus de residus
diferents a aquells que hagin pogut ser motiu d’autorització.

e.

Les instal·lacions de tractament de residus requeriran l’elaboració d’un Pla Especial
urbanístic on es consideri, entre altres qüestions tècniques, l’impacte ambiental de
l’activitat i les mesures correctores a introduir, amb especificació de destí final dels
residus tractats

Art. 180
1

Protecció de la biodiversitat

Manteniment dels marges dels conreus
a.

Per la seva importància com a refugis de biodiversitat es mantindrà, sempre que
sigui possible, la vegetació natural que apareix espontàniament als marges dels
conreus i a les parets que separen les diferents parcel·les agràries.
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Els arbres autòctons dels marges dels camins, conreus i xarxa hidrogràfica es
protegiran degudament. Quan quedin afectats per les obres de millora de les
infraestructures, serà necessari justificar tècnicament la impossibilitat de mantenirlos.

2

Protecció de la flora i la fauna autòctones i els hàbitats naturals
a.

Es protegeix la flora i la fauna autòctones segons la directiva 92/43 CEE referent a la
conservació dels hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestre.

b.

En qualsevol obra o treball públic o privat que es realitzi al terme Municipal i en el
que les operacions de les obres o pas de vehicles i maquinària es realitzi en terrenys
propers a arbres singulars existents, protegits per algun tipus de legislació,
prèviament a l’inici de les obres, aquests arbres s’hauran de protegir adequadament
en la forma indicada pel servei municipal competent.

c.

Així mateix, per a obrir forats o rases properes a plantacions d’arbrat, serà
necessària l’autorització municipal abans de començar les excavacions, amb la
finalitat de determinar possibles mesures correctores.

d.

L’obertura d’aquests forats es farà, sempre que sigui possible, en època de repòs
vegetatiu. Si aquestes excavacions afecten arrels de diàmetre superior a 5 cm,
caldrà tallar-les de forma que quedin talls nets i tractant-les a continuació amb
qualsevol substància cicatritzant.

3

Llenya
a.

Està completament prohibit tallar i recollir llenya verda. Només es permetrà la
recollida de llenya seca en quantitats reduïdes i per a l’ús domèstic. Aquesta
restricció no opera per aquells casos en que la recollida es realitzi emparada en
actuacions previstes a la legislació forestal o d’incendis forestals.

b.

En finques privades la llenya seca és propietat de llurs titulars i cal obtenir-ne
l’escaient autorització, a més dels permisos que correspongui atorgar a les diferents
administracions.

4

Fruits, bolets i espàrrecs
a.

Només es permet collir fruits del bosc, espàrrecs i bolets per a ús domèstic o
consum propi i sense finalitats comercials, llevat d’aquelles espècies especialment
protegides, regulades o prohibides; en cap cas les quantitats recollides podran
superar la capacitat del cistell de 10 litres. En cap cas es permet furgar el sòl o
utilitzar rasclets o altres tècniques que deteriorin el sòl o la virosta.

b.

Les anteriors limitacions no s’aplicaran en aquells casos en que existeixi una
activitat de cultiu o explotació degudament autoritzada i legalitzada.

5

Pinyes i tòfones
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No es permet la recollida de pinyes dels arbres i tòfones, encara que sigui per a ús
domèstic i consum propi, fora dels casos expressament autoritzats previstos de la
normativa específica d’explotació del pi pinyer (Pinus pinea) i de la recol·lecció de tòfones
en qualsevol de les seves varietats.
6

Molses i líquens
Atesa la fragilitat i escassesa de molses i líquens es prohibeix arrencar o recol·lectar
qualsevol de les diferents espècies.

7

Permeabilitat biològica de les infraestructures i els tancaments.
a.

La implantació de noves infraestructures lineals al territori (carreteres, ferrocarril,
etc.) o la reforma de les ja existents, que suposin l’aparició d’una barrera física
caldrà que es tingui en compte mesures correctores per assegurar la seva
permeabilitat biològica. Aquestes mesures contemplaran específicament solucions
permeables quan travessin algun barranc, la xarxa hídrica o separin dues àrees
d’interès natural.

b.

Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, ocupació de
superfícies pel parc de maquinària, etc., caldrà assegurar la seva revegetació amb
les mateixes espècies de la zona, segons les determinacions dels serveis municipals
competents.

c.

Les obres de drenatge que es realitzin a les noves infraestructures hauran d’estar
adaptades a la protecció de la fauna: sempre que sigui possible, la inclinació de les
parets de les obres de drenatge no superarà el 15% de pendent i tindrà una textura
superficial rugosa. Quan sigui necessària la construcció de pous de caiguda
verticals, caldrà tancar l’entrada amb les reixes horitzontals corresponents.

d.

Les tanques dels conreus i de les zones ocupades per vegetació natural hauran de ser
permeables al pas de fauna terrestre. Aquesta condició comporta que com a mínim,
per cada 25 metres lineals de tanca hi haurà una obertura al nivell del terra de 25 cm
d’alçada i 1 m² de secció.

Art. 181
1

Protecció del paisatge

Qualsevol activitat o implantació d'usos al territori o a l’edificació haurà de realitzar-se de
manera que se’n minimitzi l’impacte negatiu sobre el paisatge

2

Es prohibeix tota implantació de nous elements que, per la situació, alçada i volum, puguin
limitar els camps visuals generals, alterin l'harmonia del paisatge i en desfigurin les
perspectives. En aquest sentit, es prohibeix la localització de qualsevol construcció o
instal·lació l’alçada de la qual ultrapassi el punt culminant de turons, colls i carenes.
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En el cas d’haver de creuar el sòl no urbanitzable amb noves línies aèries o soterrades de
transport de matèria o energia (línies elèctriques d’alta tensió, oleoductes, gasoductes,
línies telefòniques, etc.), aquestes es canalitzaran, sempre que sigui possible, 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 del territori, i sempre el més allunyades possible dels espais
inclosos en els sistema d’espais d’interès natural. El traçat de noves línies així com
l’adequació o el trasllat de les existents requerirà la formulació del corresponent Pla
Especial en el que es determini la seva necessitat, les alternatives de traçat amb la
determinació de l’impacte i les mesures correctores pertinents.

4

En el cas de les línies aèries de transport elèctric d’alta tensió es col·locaran proteccions en
les torres i els cables per evitar accidents a l’ornitofauna.

5

Per aconseguir una major integració en el paisatge de les edificacions en sòl no
urbanitzable, caldrà realitzar el corresponent tractament de la vegetació de l’entorn amb
l’objectiu de disminuir l’impacte paisatgístic. Aquest tractament es realitzarà,
preferentment, amb espècies vegetals autòctones. Les condicions de l’enjardinament o la
restauració vegetal s’especificaran en el projecte de construcció, ampliació o reforma que
es presenti per a l’obtenció de la corresponent llicència.

Art. 182
1

Protecció dels sòls

Bones pràctiques agràries
a.

Serà obligació del propietari realitzar un acurat ús i maneig dels sòls agrícoles per
tal d’evitar-ne la degradació. Per això, cal assegurar el manteniment dels marges de
les parcel·les en aquelles àrees considerades com a erosionables i el manteniment
dels sistemes de drenatge.

b.

Cal evitar la degradació de l’estructura per pràctiques agràries incorrectes o per
manca d’aportació de matèria orgànica als conreus. Caldrà seguir estrictament les
normes d’aplicació de purins com a fertilitzants dels conreus, a partir de l’anàlisi
dels sòls sobre els quals s’aplicaran.

2

Pavimentació de superfícies
Quan sigui necessari pavimentar grans superfícies superiors a 1000 m2 en sòl no
urbanitzable, es realitzarà amb materials no impermeables que permetin l’escolament de
l’aigua de pluja a les capes freàtiques i la difusió dels gasos. La textura i els colors dels
materials seran aquells que minimitzin l’impacte visual.

3

Ubicació de parcel·les experimentals
Es permetrà la instal·lació de parcel·les experimentals per a la recerca sobre el territori
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sempre que aquesta actuació no malmeti els valors a preservar. Caldrà que l’Ajuntament rebi
notificació dels resultats d’investigació i que es proposi un pla de recuperació de l’espai per
quan la parcel·la s’abandoni.
4

Moviments de terres:
a.

En cas de realitzar moviments de terres i actuacions de millora de les propietats del
sòl, s’haurà de garantir la formació d’un nou sòl natural capaç de mantenir els
processos ecològics que li són propis.

b.

Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar feixes, desmunts o
terraplens de més de 3 metres d’alçada. En cas de ser d’escullera, la cara vista de les
pedres no podrà superar la dimensió d’1 m², tanmateix, la dimensió de les pedres
podrà ser superior sempre i quan es cobreixi amb vegetació. En cas de no utilitzar
escullera o mur de pedra seca, sempre serà obligatori replantar la superfície que
separa les esplanades conreades. Tret dels moviments de terra amb finalitat
agrícola, caldrà plantar i hidro-sembrar la superfície que separa les terrasses
resultants, tret que s’estabilitzin amb pedra seca o escullera.

5

En l'àmbit de tot el municipi es prohibeix qualsevol activitat que pugui comportar de forma
directa o indirecta alteració o deteriorament substancial dels elements geològics i, en
especial, de cursos d’aigua, de fonts.

Art. 183
1

Protecció del relleu

S’entén per modificació del relleu aquella intervenció que suposi alterar les condicions
topogràfiques del territori. Es distingeixen les següents intervencions:
a.

Rompuda, que comprèn les intervencions de manipulació de la coberta fèrtil dels
terrenys (incloent les aportacions de terra vegetal) per a preparar-los pel conreu
agrícola.

b.

Explanació, que comprèn les intervencions destinades a convertir un terreny en
pendent en altre sensiblement pla, sense entrar en les categories pròpies de
l’abancalament.

c.

Abancalament, que consisteix en fer terrasses en un terreny en pendent amb plànols
sensiblement horitzontals aptes per al desenvolupament d’activitats, mitjançant
extraccions i replens i murs de contenció que els estabilitzin.

d.

Extracció, que comprèn intervencions d’aprofitament dels recursos minerals i que
normalment impliquen en llur retirada importants transformacions de la topografia
dels terrenys.

e.

Rehabilitació topogràfica, que comprèn intervencions que, amb moviments de terres
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i construcció d’elements de suport, tenen per objecte disminuir l’impacte
paisatgístic i refer en la mesura del possible el relleu original de terrenys afectats per
alguna intervenció.
2

Aquelles intervencions que suposin alterar les condicions topogràfiques d’un territori
requeriran llicència municipal (excepte l’habitual rompuda agrícola) i llur autorització
vindrà condicionada a l’obtenció prèvia o simultània d’aquella referida a l’activitat
(residencial, extractiva) o de la intervenció (traçat d’infraestructures, edificació), que
l’origina i en base a les quals es justifica i, per tant, d’acord al projecte d’obres o pla de
tasques pertinents.

3

Es prohibeixen els desmunts, excavacions o rebliments de terres que suposin la disminució
de la superfície cultivable o de la qualitat del sòl, així com les actuacions que alterin la
xarxa hidrogràfica.

4

S’haurà d’aportar un aixecament topogràfic de la zona a la qual es vol fer el moviment de
terres on hi figuri l’estat inicial i final, el volum de terres a abocar així com el projecte visat.

5

En els moviments de terres s’arreplegarà la capa edàfica per estendre-la posteriorment al
nivell superior del terreny acabat.

6

Les activitats extractives no s’admeten a cap zona del sòl no urbanitzable del municipi,
amb l’excepció dels àmbits que determinarà el Pla Especial que es formuli d’acord amb el
que es determina al Capítol Cinquè d’aquest Títol.

185

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

Capítol 3er. Regulació general del sòl no urbanitzable

Art. 184
1

Elements bàsics del territori en el sòl no urbanitzable
Aquest POUM defineix els elements bàsics del Sòl no urbanitzable del terme municipal de
Rubí, que configuren la seva fesomia i que esdevenen elements referencials de les
actuacions permeses en el SNU, 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.

2

3

Aquests elements bàsics són els següents:
a.

Estructura de la propietat del sòl.

b.

Camps de conreu i geometria de marges i ribes.

c.

Elements naturals de la topografia: carenes i turons.

d.

Xarxa viària rural.

e.

Xarxa hidraùlica: torrents i desguassos.

f.

Masses forestals i bosc interior.

g.

Elements i edificacions d’interès històric, tradicional i paisatgístic.

h.

Masies i cases rurals.

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 POUM estableix.

Art. 185
1

Estructura de la propietat del sòl
Aquest Pla estableix com a fonamental la protecció de l’estructura de la divisió del sòl
agrícola i forestal en funció de la seva adaptació a l’ús i conreu de les finques. Es
prohibeixen en tot cas les parcel·lacions urbanístiques en el sòl no urbanitzable, d’acord
amb allò previst a l’article 47 TRLU 1/05.

2

La finca mínima segons la legislació sectorial admesa en el Sòl No Urbanitzable és aquella
que s’ajusta a les Unitats mínimes de conreu o a la Unitat mínima de Producció Forestal,
establertes a l’annex del Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Decret
169/1983 de 12 d’abril sobre Unitats Mínimes de Conreu, i al Decret 35/1990 de 23 de
gener sobre Unitats Mínimes Forestals. Aquestes són les següents:
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Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 3 Ha.



Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu: 1 Ha.



Unitat mínima de producció forestal: 25 Ha.

Es prohibeixen les parcel·lacions, segregacions o divisions de finques que impliquin
fraccionament de les inscrites via registre en el moment de l’aprovació inicial d’aquest
document sempre que puguin representar perill de formació de nucli de població o
d’urbanització de finques rústiques.

4

Es considera que existeix possibilitat de formació de nucli de població i per tant no serà
vàlida la divisió d’una finca rústica:
a.

Quan doni lloc a parcel·les d’extensió inferior a la unitat mínima de cultiu fixada per
la Generalitat de Catalunya, excepte si es tracta d’una disposició a favor de
propietaris de finques contigües, sempre que, com a conseqüència de la divisió o
segregació, no resulti un major nombre de predis inferiors a la unitat mínima de
cultiu.

b.

Quan la seva superfície sigui inferior al doble de la fixada com a mínima en cada
categoria de sòl no urbanitzable segons aquestes normes urbanístiques per a poder
edificar un habitatge (amb les mateixes excepcions de l’apartat anterior).

c.

Quan la divisió impliqui l’obertura d’un nou camí d’accés a més de quatre parcel·les
edificables segons les normes de cada zona o es dugui a terme una parcel·lació
urbanística.

5

Es podran autoritzar segregacions inferiors a la unitat mínima de conreu, quan aquestes
s’agreguin a finques veïnes i la superfície resultant de l’agrupació, i tanmateix la superfície
restant de la finca matriu, resultin iguals o superiors a la unitat mínima d’aplicació en la
zona.

6

Resten prohibides les segregacions o parcel·lacions (que suposin més d’un fraccionament)
que no tinguin accés directe a la carretera, camí, via rural, pista forestal o altre vialitat de
domini públic.

7

Caldrà acreditar la inscripció registral de la segregació o agrupació, i la superfície resultant
de la finca matriu respecte a la qual s'ha realitzat la divisió. Les finques resultants
esdevenen indivisibles. Quan es produeixi la transmissió d’una finca que no compleixi la
condició de finca mínima segons les prescripcions d'aquest article, per qualsevol títol,
aquella serà no edificable a tots els efectes.

8

Les parcel·lacions, segregacions o qualsevol acte de divisió de finques o predis no
urbanitzables requeriran llicència municipal, circumstància indispensable per a la seva
inscripció en el Registre de la Propietat.
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Els camps de conreu i geometria de marges i ribes
Aquest Pla d’Ordenació estableix dintre dels seus objectius, la conservació i recuperació
del paisatge agrícola tradicional, caracteritzat per un elevat interès paisatgístic i una
important biodiversitat. El Pla procurarà per que la mecanització del camp, en aquells
espais més rics paisatgísticament assenyalats anteriorment, no comporti una alteració
substancial de la fesomia dels conreus, de manera que la dimensió dels camps i la
superfície ocupada per vegetació seminatural dels marges es mantingui sensiblement en el
conjunt i de forma més particular en aquells espais de paisatge més fràgil.

2

D’acord amb l’apartat anterior, els conreus tradicionals en feixes que encara resten, són
elements d’especial protecció en general i de forma particular en les zones de major interès
paisatgístic, de forma que estan prohibides aquelles actuacions que modifiquin
substancialment el conjunt dels camps de conreu i de la geometria del seus marges i
feixes.

Art. 187
1

Elements naturals de la topografia
Són elements naturals de la topografia, les carenes i turons, els quals configuren el
paisatge i el perfil muntanyós de l’entorn i en general, totes aquelles parcel·les amb un
pendent superior al 50% que també configuren el paisatge del terme municipal.

2

Els elements naturals de la topografia, es consideren no edificables a tots els efectes.

3

Aquelles intervencions que puguin afectar els elements notables de la topografia en el sòl
no urbanitzable hauran d’ajustar-se al que determina l’Art. 185 d’aquestes Normes.

Art. 188
1

Xarxa viària rural
La definició de la xarxa viària rural i llurs condicions d’ordenació, vénen regulats com a
sistema viari i queden explícitament reflectits als plànols O.2a “Estructura general del
territori” i O.4a “Qualificació del sòl (Sòl no urbanitzable)”. Així mateix la seva regulació,
titularitat i condicions d’ordenació es recullen de forma genèrica a la secció segona del
Capítol segon del Títol III d’aquestes Normes.

2

Conservació i obertura dels camins rurals
a.

Es conservaran els actuals camins rurals, prohibint expressament als particulars
l’obertura de nous camins, excepte aquells interns a l’explotació i relacionats amb
l’activitat agropecuària o els expressament previstos en aquest Pla d’ordenació
urbanística municipal.

b.

A fi d’adaptar els camins existents o previstos en aquest Pla d’ordenació urbanística
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a les noves necessitats de circulació de vehicles i de la maquinària agrícola,
s’admeten les obres de millora del traçat i pavimentació sempre que es respectin o
reposin la vegetació i murs existents en les seves vores i el tractament de la
pavimentació es realitzi amb materials permeables de textura i color no discordants
amb el seu caràcter original.
c.

No es permetrà cap tipus d’obertura que pugui donar lloc a operacions de
parcel·lació o pugui suposar el perill de formació d’un nucli de població.

d.

Els projectes de nous camins públics, no contemplats en aquest Pla d’ordenació
urbanística municipal, requeriran la declaració d’utilitat pública i una memòria
justificativa del traçat escollit davant altres alternatives, que s’acompanyarà d’una
avaluació de l’impacte ambiental i se sotmetrà al tràmit d’informació pública durant
un mes, essent preceptiu l’informe de la Generalitat de Catalunya.

e.

L’atorgament de llicència per a l’obertura d’un nou camí rural quan no estigui inclòs
en algun dels plans de desenvolupament relacionats (Plans Especials en sòl no
urbanitzable, Plans de Gestió Forestal o Programes de l’Administració d’Agricultura),
serà competència discrecional de l’Ajuntament a la vista de la justificació real de la
seva necessitat i conveniència i la valoració de les alteracions negatives de l’entorn
natural de la zona afectada.

f.

En el cas que es tracti de l’obertura d’un nou camí en zona forestal, a més d’estar
sotmès a les determinacions compreses en aquest apartat, haurà de complir allò que
regula la Normativa Forestal i de Medi Natural en el sentit de no superar els 5 m
d’amplada ni superar un pendent del 10% excepte en el cas de situacions singulars
degudament justificades.

g.

En qualsevol cas, l’obertura o modificació d’un camí rural solament es podrà
autoritzar quan no hipotequin la xarxa viària rural bàsica prevista per aquest Pla i el
seu futur desenvolupament.

h.

En aquells sectors on aquest Pla General preveu per al seu desenvolupament la
possible tramitació d’un Pla Especial, serà aquest instrument el que definirà
exactament la jerarquia de la xarxa viària i dels camins del sector que es
desenvolupi, així com el traçat , amplada i característiques dels camins amb criteris i
objectius i de serveis a les explotacions agràries o forestals de l’àmbit de
planejament que es desenvolupi, respectant, però, la xarxa viària bàsica, que tindrà
la condició d’indicativa, definida per aquest Pla General. Així mateix, s’haurà de
garantir la compatibilitat de l’ús al qual es destinen els camins, amb la seva
integració paisatgística.

i.

En aquests sectors, en tant no s’aprovin els Plans Especials, qualsevol actuació
relativa a la xarxa viària i camins rurals solament es podrà dur a terme sempre i quan
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es respecti la xarxa viària bàsica prevista per aquest Pla i el seu futur
desenvolupament. Aquestes actuacions requeriran llicència municipal prèvia, la qual
tindrà caràcter discrecional. En aquests casos les determinacions previstes per
aquest Pla General en aquesta matèria tindran caràcter indicatiu.
3

Accessos al medi rural
a.

Es permet l’accés i la circulació de vianants per tots els camins i pistes. A les pistes
tancades al trànsit de tracció a motor, els vianants tenen prioritat de pas en relació a
la resta d’usuaris, llevat els casos dels vehicles de servei i emergència que tindran
prioritat, als quals s’ha de facilitar el màxim el seu pas i funcions.

b.

La circulació a cavall es farà amb precaució, en renglera i en grups reduïts (màxim 8).
En tot cas caldrà respectar els altres usuaris de les vies, especialment els vianants
que gaudeixen sempre de preferència.


Queda expressament prohibit el pas de cavalls per corriols, rieres o camps
a través, així com per camins exclusius de vianants, camins d’amplada
inferior a tres metres, zones de repoblació forestal i espais d’especial
protecció.



Primordialment s’haurà de circular al pas. La circulació al trot també hi
serà admesa sempre i quan la visibilitat sigui suficient i no concorrin
vianants ni ciclistes.



c.

La circulació al galop queda expressament prohibida.

Amb caràcter general, queda prohibit l’accés i la circulació de vehicles motoritzats
fora de les vies rodades i de les vies alternatives que hagin estat habilitades per les
vies de vehicles motoritzats.

d.

Queda especialment prohibida la circulació de vehicles motoritzats camps a través o
fora de camins o pistes especialment habilitats, tallafocs, vies forestals d’extracció
de fusta, camins ramaders, llit sec i làmina d’aigua dels rius, torrents i qualsevol
mena de corrents d’aigua.

e.

S’admetrà en tot cas, la circulació de vehicles de serveis, especialment els vehicles
utilitzats en tasques de vigilància, serveis, manteniment i neteja i prevenció i
extinció d’incendis i l’accés a determinades instal·lacions o edificis públics a través
de les pistes i vials.

f.

També s’admet la circulació de veïns i propietaris de finques, que hauran d’estar
expressament autoritzats per circular per camins tancats amb cadenes.

Art. 189

Xarxa hidraùlica: torrents i desguassos
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La definició de la xarxa hidraùlica, el seu règim i condicions d'ús i d’ordenació, venen
regulats en aquestes normes, en el títol III relatiu al Sistema Hidraùlic. Els diferents
elements que conformen el Sistema H Hidraùlic es recullen en els plànols d’ordenació.

2

L’aprofitament de les aigües superficials i/o subterrànies es regula pel RD Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 29/85, d’aigües i legislació
concordant. Això no obstant, qualsevol actuació que les afecti requerirà l’obtenció de
llicència municipal i autorització de l’organisme de conca.

3

D’acord a la legislació sectorial, no pot realitzar-se cap construcció, instal·lació o tanca a
una distància inferior a 5 m de l’aresta exterior de la llera dels torrents i rieres reconeguts
als plànols d’ordenació i en tot cas, segons l’article 9.2 TRLU 1/05, es prohibeix
expressament urbanitzar i edificar en zones inundables. Així mateix, serà preceptiu el
permís de l’organisme de conca per a qualsevol actuació en la zona de policia, és a dir,
dins els 100 metres següents a banda i banda de la llera.

4

En relació a les fonts, els propietaris del terrenys on hi hagi fonts, canals, ponts i camins,
hauran de mantenir aquests elements i el seu entorn en bones condicions de seguretat,
salubritat, i estat públic, i no podran causar perjudicis a les possibilitats d’utilització
d’aquests recursos, ni d’utilitzar més cabal del que sigui autoritzat en la concessió vigent.

Art. 190
1

Masses forestals, bosc interior i vegetació singular
L’objectiu primordial d’aquest Pla en relació a aquestes àrees boscoses i de vegetació
singular és protegir-ne el valor natural, així com potenciar-ne les seves funcions ambientals.

2

Es conservarà la vegetació existent al llarg dels camins o vinculats a les edificacions
existents. Excepcionalment i per motius de seguretat es podran tallar arbres propers a
instal·lacions agrícoles i als habitatges rurals.

3

S’afavorirà el manteniment i la recuperació de les condicions naturals dels torrents i altres
cursos fluvials, i de la vegetació de ribera pròpia dels torrents i característica de Rubí com el
vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’àlber (Populus alba), el pollancre (P.
Nigra) i diferents salzes (Salix alba, Salix elaeagnos i saliux purpurea).

4

Es conservarà la vegetació existent al llarg dels cursos d’aigua tant naturals com artificials,
així com els espais arbrats al llarg de camins o vinculats a construccions. Excepcionalment i
per motius sanitaris, de risc ambiental o de seguretat es podrà tallar algun exemplar d’arbre
essent substituït per un altre. Tot i això, els arbres morts de diàmetre important, si no és per
motius de seguretat, no es tallaran. Aquestes actuacions precisaran l’ informe favorable del
tècnic corresponent.
a.

Quan la proliferació d’una espècie incideixi negativament sobre altres espècies,
comunitats o processos ecològics, a criteri dels tècnics municipals podrà aplicar-se
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mesures de control per regular la seva població, que en cap cas implicarà
l’eradicació quan es tracti d’espècies pròpies de la zona. Preferiblement s’aplicaran
mesures de control biològic o mecànic enfront el control químic. El mateix passarà si
cal segar els marges dels camins com a mesura contra incendis. S’ha d’evitar l’ús
d’espècies piròfites en les revegetacions properes a zones edificades deixant una
franja de vegetació lliure d’arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat
d’arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el
terreny, les branques baixes esporgades).
b.

Està prohibida la plantació de canya (Saccharum officinarum) com a cultiu, però els
recs que actualment tenen canyers podran mantenir-los sense permetre la seva
expansió. Només es podran plantar canyes per a ús propi.

c.

Està prohibit en tot l’àmbit la plantació d’espècies exòtiques bioinvasores, tals com:
Evònim japonès (Evonymus japonica), Troana (Ligustrum lucidum), Tuies (Thuja sp),
Vinya verge (Parthenocissus sp), Xuclamel japonès (Lonicera japonica), Plomall de la
Pampa (Cortaderia selloana), Acàcia (Robinia pseudoacacia), Ailant (Ailanthus sp),
Nyàmera o Tupinamba (Helianthus tuberosus).

d.

Els arbres aïllats, que no formen masses forestals s’hauran de conservar, sense
distinció d’espècies . Excepcionalment i prèvia sol·licitud i autorització municipal, es
podran tallar per motius sanitaris o de risc ambiental, sempre que siguin substituïts
per un exemplar jove de la mateixa espècie o d’una espècie autòctona.

Art. 191
1

Elements i edificacions d’interès històric tradicional i paisatgístic, cultural i/o científic
Aquest POUM localitza, en els plànols d’ordenació corresponents, aquelles edificacions i
elements construïts existents en el sòl no urbanitzable que cal conservar, bé per estar
integrats en el Patrimoni històric i artístic, en qualsevol dels nivells contemplats per la
legislació sectorial vigent o bé pel seu interès arquitectònic tradicional o paisatgístic, i que
corresponen a una estructura correcta de colonització del territori, bé per estar en
funcionament vinculats a una explotació agrícola o forestal, o bé per complir un paper
dotacional o de serveis important.

2

Noves troballes . Si en algun punt del sòl no urbanitzable no inclòs en aquesta protecció
aparegués alguna troballa d’interès científic, cautelarment es sotmetrà a aquestes mateixes
restriccions una àrea circular amb centre amb dit jaciment i radi de 100 m, en tant que no es
modifiquin les normes per reajustar la delimitació dels sòls no urbanitzables d’especial
protecció.

3

El conjunt d’elements inclosos al Catàleg de bens paisatgístics en sòl no urbanitzable està
recollit dins el Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i
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natural de Rubí.

Art. 192
1

Catàleg específic de masies i cases rurals
El Catàleg específic de masies i cases rurals previst a l’article 50.2 del D.L. 1/2005, el
constitueixen el conjunt d’edificacions situades en el sòl no urbanitzable de Rubí que cal
preservar

o

recuperar

per

raons

arquitectòniques,

històriques,

mediambientals,

paisatgístiques o socials i per respondre a una estructura correcta de colonització del
territori.
2

El Catàleg específic de masies i cases rurals que incorpora aquest POUM relaciona
detalladament cadascuna de les edificacions que s’hi inclouen.

3

La reconstrucció o rehabilitació de les edificacions incloses en el catàleg esmentat s’haurà
de subjectar al procediment i contingut establerts als articles 50.1, 47 i 48 del D.L. 1/2005, i
haurà de respectar en qualsevol cas les determinacions establertes en el Catàleg.

4

Les edificacions identificades al Catàleg específic de masies i cases rurals que incorpora
aquest POUM i enumerades a l’apartat 2 d’aquest article, es podran destinar a habitatge
familiar, a un establiment hoteler -amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament-, a un
establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure, tal i com preveu l’article
47.3 D.L. 1/2005, excepte en els casos en que la fitxa corresponent restringeixi algun
d’aquests usos.

5

La intervenció en aquestes edificacions ha de respectar el volum edificat preexistent i la
composició volumètrica original, prèviament determinats al Catàleg de masies i cases rurals
que incorpora aquest POUM. En els casos de les masies i cases rurals incloses en el catàleg
de béns protegits, les mesures de protecció que aquest estableixi prevaldran sobre les
disposicions generals de la zona.

6

Pel que fa a l’ampliació en edificacions incloses en el Catàleg específic de masies i cases
rurals, per a activitats existents o per a la localització de nous usos admesos:
a.

S’admetrà una ampliació, si aquesta s’integra en el conjunt edificat preexistent,
formant un sol conjunt arquitectònic i no trenca el domini visual de l’actual masia o
casa rural.

b.

L’ampliació no ha de superar els paràmetres que es fixen a continuació, en relació al
sostre preexistent:
Sostre preexistent (m²)

Ampliació màxima (m²)

≤ 400

50%

> 400

35%
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c.

En qualsevol cas la nova ampliació s’ajustarà a les disposicions determinades al
Catàleg específic de masies i cases rurals.

d.

Qualsevol nova implantació d’usos o activitats no relacionades amb el medi natural
o amb l’explotació dels recursos naturals i que aquest POUM admeti, comportarà la
necessària tramitació del corresponent Pla Especial que justifiqui la idoneïtat de la
seva implantació i integració en l’entorn en que es pretén localitzar.
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Capítol 4t. Regulació de les construccions. Instal·lacions i serveis tècnics en el sòl no
urbanitzable

Secció Primera. Regulació de les construccions.

Art. 193
1

Disposicions generals
Les intervencions en el sòl no urbanitzable han d’assegurar el respecte a les condicions
naturals i paisatgístiques de l’entorn, contemplar els imperatius derivats del principi d'ús
racional dels recursos i complir les determinacions relatives a les condicions d’implantació
i limitació en l’edificació i ús del sòl que comporten els elements bàsics del territori definits
en aquest POUM, i les determinacions específiques per a cada zona.

2

D’acord amb l’article 47 TRLU 1/05, en el sòl no urbanitzable únicament es poden
autoritzar:
a.

Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o
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 que estiguin directament i
justificadament associades a una de les activitats a les que fa referència el punt
anterior.

c.

La rehabilitació de masies i cases rurals incloses en el Catàleg de masies i cases
rurals que incorpora aquest POUM, d’acord a l’article 47.3. del TRLU 1/05.

d.

La rehabilitació d’edificacions incloses en el Catàleg del Patrimoni Històric que
incorpora aquest POUM.

e.

Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment i funcionament
de les obres públiques.

f.

Actuacions especifiques per a activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin
d’emplaçar en el medi rural en els supòsits previstos a l’article 47.4 TRLU 1/05.

g.

Estacions de subministrament de carburants i prestació d’altres serveis a la xarxa
viària.

h.

Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping
autoritzades per aquest POUM, mitjançant la redacció prèvia d’un pla especial.
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Les edificacions, existents o de nova construcció hauran de disposar d’elements de
tractament de les aigües residuals. La no realització d’un sistema de depuració en les
condicions especificades pels serveis tècnics municipals d’acord amb el que determina
aquest POUM serà motiu de denegació de la llicència.

4

Les edificacions i usos en sòl no urbanitzable no contemplades a l’apartat 2 d’aquest
article, tindran la consideració de fora d’ordenació d’acord amb l’article 102.7 TRLU; en
elles no es concedirà cap tipus de llicència.

Art. 194

Condicions generals de construcció, ampliació o reforma d’edificacions destinades a usos
agrícoles, forestals o ramaders

1

Construccions agrícoles i edificacions destinades a usos agrícoles:
a.

Es consideren construccions i instal·lacions agrícoles les destinades a les
explotacions agrícoles que guardin relació amb la naturalesa i destí de la finca, així
com aquelles construccions auxiliars destinades a conservar o transformar els
productes de la mateixa explotació.

b.

Es consideren construccions auxiliars de l’ús agrícola aquelles instal·lacions
destinades a guardar eines, màquines i productes agrícoles (petits magatzems,
casetes d’eines, sitges, basses de reg, dipòsits, tallers), sempre que es justifiqui
convenientment la seva necessitat.

c.

Condicions d’edificació.: Per a construir noves edificacions vinculades a l’explotació
agrícola s’hauran de complir les següents condicions:
-

Ésser admissible per les condicions específiques de la zona on s’hagin
d’ubicar.

-

La superfície mínima de la parcel·la per admetre edificacions es definirà
específicament a cada zona. La longitud mínima del seu front a un camí
principal de 100 metres, llevat del cas de les parcel·les ja edificades a
l’entrada en vigor d’aquesta normativa, que no hauran de complir aquesta
exigència.

-

En cada parcel·la es podran aixecar fins a 1.000 metres quadrats de
superfície destinada a usos no residencials vinculats a les activitats
productives de la finca, sense superar en conjunt el 5% de la superfície de
la parcel·la.

-

Tota nova construcció tindrà caràcter aïllat, no permetent-se paràmetres
tancats que poguessin ésser susceptibles de convertir-se en parets
mitgeres.
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-

Cap construcció ocuparà en planta una superfície de més de 300 metres
quadrats i s’haurà de separar de qualsevol altra una distància superior a la
seva alçada.

-

Tota construcció haurà de separar-se un mínim de 15 metres de qualsevol
partió i 20 metres de tota via pública, sense perjudici de majors distàncies
assenyalades pels organismes titulars de la via. En tots els casos s’haurà
de sol·licitar de l’Oficina Tècnica Municipal el replanteig de l’eix de la via.

-

Les construccions no superaran en cap punt del terreny els 8 metres
d’alçada, equivalents a dues plantes, a menys que per motius tècnics o
funcionals l’Ajuntament admeti puntualment una major alçada.

-

No s’admetran els hivernacles.

-

La forma exterior de l’edificació, els materials constructius, acabats i colors
hauran d’adaptar-se als tradicionals de la zona en què aquesta s’ubiqui.
S’han d’utilitzar materials, textures i composicions volumètriques pròpies
del medi rural.

-

En cap cas s’admet la disposició d’edificis en careners o posicions
visualment rellevants, ni en terrenys amb un pendent superior al 20%. La
cota del carener s’ubicarà en tots els punts 10 metres per sota de la cota
superior de la carena més propera.

-

En les parcel·les ja edificades tota nova construcció s’haurà de disposar a
una distància màxima de 25 metres de la masia o casa rural.

-

En cap cas es podran destinar aquestes noves edificacions a l’ús
d’habitatge i/o residencial.

2

Construccions pecuàries:
a.

Es consideren construccions i instal·lacions pecuàries les destinades a la cria i
l’engreix de bestiar. Només s’admetran les instal·lacions existents amb llicència
inscrites en el moment de l’aprovació inicial d’aquest document.

b.

En instal·lacions disconformes segons els paràmetres del nou planejament
urbanístic, s’hi poden autoritzar les obres de consolidació, rehabilitació i millora
sempre d’acord amb les condicions bàsiques relatives a les construccions agrícoles
establertes al punt anterior amb les modificacions següents:
-

En cada parcel·la es podran aixecar fins a 500 metres quadrats de
superfície destinada a usos no residencials vinculades a les activitats
productives de la finca, sense superar en conjunt el 5% de la superfície de
la parcel·la.
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-

La seva separació a altres llocs on es desenvolupin activitats que originen
la presència permanent o concentració de persones no serà inferiors a 500
m.

Es prohibeix qualsevol tipus d’acumulació de residus sòlids, runes o substàncies de
qualsevol naturalesa.

Art. 195
1

Condicions de les edificacions existents destinades a habitatge rural
S’entén per habitatge rural aquell directament vinculat a funcionament de l’explotació
agrícola o forestal on s’emplaça.

2

Només s’admeten habitatges familiars en aquelles edificacions incloses en el Catàleg de
Masies i Cases Rurals, situades en aquelles zones on s’hi admeten aquests usos.

3

En les finques que compleixin la condició de superfície mínima i tinguin un habitatge rural
es podrà autoritzar l’ampliació de l’habitatge existent per un nou habitatge rural com a
ampliació del programa familiar, sense dividir ni segregar la finca original, sempre que es
justifiqui per necessitats de l’explotació i que el nou edifici es configuri constituint un
conjunt arquitectònic composat amb edificació existent, be reformant cossos d’edificació
annexes, be conformant un nou volum junt a l’actual, i respectant en qualsevol cas les
determinacions de la fitxa del Catàleg de Masies i Cases rurals corresponent.

Art. 196
1

Condicions de les edificacions i instal·lacions vinculades a obres públiques
Es consideren instal·lacions d’obres públiques les vinculades a l’execució, manteniment i
funcionament de les obres públiques.

2

Es podran autoritzar les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment
i servei de les obres públiques en el sòl no urbanitzable, d’acord al que preveu l’article
47.6 d) TRLU 1/05

3

En la sol·licitud de llicència s’haurà de justificar la necessitat del traçat o de l’emplaçament
de les instal·lacions o construccions que es projectin, amb indicació de les zones afectades
i de les correccions previstes en ordre a preservar les condicions naturals, l’equilibri
ecològic i els valors paisatgístics.

4

Les construccions que es projectin tindran uns materials, uns acabats i uns colors que
garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn.

5

Queda prohibit malmetre o deteriorar les instal·lacions, edificis, mobiliari, senyalització i la
resta d’elements d’ús públic instal·lats en el sòl no urbanitzable.

198

POUM de Rubí

6

Normes urbanístiques

L’ajuntament pot no autoritzar aquestes instal·lacions si malgrat tot es considera que
afecten greument algun d’aquests valors.

Art. 197
1

Condicions de les edificacions i instal·lacions d’interès públic
El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per destinar-lo a les
activitats o als equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural,
d’acord amb el que estableix l’article 47.4 (apartats a,b,c i d de 47.4 del TRLU 1/2005.

2

S’entendran d’interès públic les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural i
d’esbarjo o de lleure a realitzar a l’aire lliure i amb les mínimes i imprescindibles obres i
instal·lacions adequades a l’ús del qual es tracti. Igualment gaudeixen d’interès públic els
equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, així com les
instal·lacions

de

telecomunicacions,

obres

d’infraestructura

hidràulica

general,

d’abastament, de subministrament i sanejament d’aigües, de tractament de residus, de
producció d’energia, a partir de fonts renovables, i d’altres instal·lacions ambientals
d’interès públic.
3

L’autorització de les actuacions específiques d’interès a que es refereix l’apartat anterior
haurà de justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial
de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors paisatgístics,
històrics, arqueològics, científics, ambientals o culturals, per l’existència de riscos naturals
o pel fet d’estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic.

4

Les edificacions i instal·lacions d’interès públic requeriran la formulació d’un pla especial
d’acord amb el procediment establert a l’article 48 TRLU 1/2005, amb la presentació de la
documentació següent:
a.

Una memòria justificativa sobre:
-

l’interès públic de l’actuació, la coherència i adequació a les
determinacions de la zona.

-

la inexistència de riscos derivats sobre l’entorn i els valors agrícoles i
ecològics.

-

la necessitat de l’emplaçament en relació a la inexistència de sòl urbà en
les proximitats, on seria admès l’ús sol·licitat.

b.

Les condicions formals, tècniques i volumètriques de la edificació.

c.

Les mesures correctores dels impactes derivats i la integració ambiental de les
instal·lacions.

d.

Les condicions d’ordenació dels accessos, instal·lacions complementàries i serveis.

e.

Les mesures d’adequació per al compliment de la normativa de prevenció
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d’incendis.
f.

El tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, si s’escau, d’acord a la legislació
sectorial.

g.
5

Altres requeriments establerts a l’article 48 TRLU 1/05.

Els usos permesos, així com les condicions d’edificació i parcel·lació seran les
corresponents a la zona en què s’ubiqui l’activitat.
Excepcionalment, i segons el tipus d’activitat declarada d’interès públic, i sempre mitjançant
la tramitació d’un Pla especial, es podran regular les condicions d’edificació i fer excepció del
compliment de la parcel·la mínima. En tot cas, la superfície ocupada màxima, en conjunt,
tant per a l’edificació com per a les instal·lacions de qualsevol tipus, inclòs l’aparcament, no
serà mai major del 10% de la parcel·la.

Art. 198
1

Estacions de subministrament de carburants i prestació d’altres serveis a la xarxa viària
S’admet la instal·lació de noves estacions de subministrament de carburants i prestació
d’altres serveis a la xarxa viària dins de l’àrea d’afecció de les carreteres incloses en el
terme municipal de Rubí.

2

El projecte constructiu ha de contemplar específicament les mesures de prevenció de la
contaminació lumínica en horari nocturn així com d’adequació paisatgística per les parts
posterior i lateral de l’activitat, amb pantalla vegetal arbrada de fulla perenne.

Art. 199
1

Construccions de turisme rural o de càmpings
Les construccions destinades a turisme rural s’adaptaran al que s’estableix en la legislació
sectorial vigent o normativa que la substitueixi. Les construccions pel turisme rural tan sols
seran admeses en les edificacions incloses en el Catàleg de béns protegits que acompanya
aquest POUM o en el Catàleg de masies i cases rurals.

2

En tant que l’ús de càmping no es admès en aquest POUM, les construccions al servei del
mateix tampoc es poden edificar.

Art. 200
1

Regulació d’altres elements i instal·lacions en sòl no urbanitzable
En el conjunt del sòl no urbanitzable es prohibeix la col·locació de qualsevol tipus d’anunci
publicitari. Els existents hauran d’ésser retirats pels anunciants en el termini màxim d’un
any, a comptar des de la data d’aprovació definitiva de les presents normes urbanístiques.
S’admeten els rètols d’indicació de carreteres o localitats, així com els que assenyalen
itineraris i noms de masos o llocs significatius del municipi. Aquests darrers hauran de fer-
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se amb unes dimensions i característiques de forma que quedin integrats en el medi rural.
2

Els abocaments s’admetran únicament en els llocs que l’Ajuntament assenyali per a tal fi.

3

Tancament de finques:
a.

Qualsevol tancament de finca que es vulgui portar a terme requerirà llicència
municipal. Aquesta podrà ser independent o bé inclosa dins una llicència de
construcció que abasti també edificacions o altres instal·lacions. Les llicències
urbanístiques indicaran concretament el tipus i longitud de les tanques admeses, de
forma que qualsevol particular que construeixi un tancament no previst podrà ser
requerit d’aturar les obres o fins i tot d’enderrocar la tanca col·locada. Aquesta
llicència només s’atorgarà una vegada comprovada la necessitat de procedir al
tancament i constatant que la tanca respecta el paisatge i no produeix efectes severs
sobre els corredors de fauna, conceptes que s’hauran d’acreditar en la petició de la
llicència.

b.

Posició.
-

Les tanques es separaran un mínim de 6 m de l’eix dels camins principals i
3m en els secundaris, o de les servituds públiques en finques a peu de
carretera. Excepcionalment es podran admetre tanques a distàncies
inferiors de l’eix del camí, fins a un mínim d’1 m de la cuneta del camí,
sempre que no obstaculitzin el pas de vehicles, inclosos camions. Aquesta
autorització excepcional serà a precari i comportarà l’obligació de restituir
la tanca a major distància i per compte propi de l’ interessat, sempre que
sigui requerit per l’Ajuntament justificant la necessitat. Quan hi hagi
desnivell entre els terrenys i el camí, la tanca se situarà a 1 m del límit
superior del talús, i sempre es permetrà la formació d’un talús de 30 graus.

-

En els tancaments de finques s’haurà de fer una reculada, en tota la seva
longitud, d’una amplada mínima de 5 m del terreny cobert per les aigües en
les màximes crescudes ordinàries. Amb independència del seu domini,
hauran de realitzar-se amb solucions constructives i materials que no
interrompin l’escorrentia de les aigües pluvials cap a les seves lleres, no
alterin les mateixes i no afavoreixin l’erosió o l’arrossegament de terres.

c.

Característiques de les tanques.
-

Es defineixen com a tanques no penetrables tots aquells tancaments en
xarxa metàl·lica de malla inferior als 10 cm de costat, o estructura
metàl·lica rígida oberta, i d’obra de construcció amb acabats arrebossats o
llisos, els quals la fauna salvatge no puguin creuar lliurement.

-

Es defineix com a tanques penetrables les tanques metàl·liques

201

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

“cinegètiques” amb una malla mínima de 10 cm de costat, les vegetals, les
de fusta, les de pedra seca i les d’obra de construcció, les quals es puguin
escalar i les quals la fauna pugui creuar lliurement.
-

Així, les tanques penetrables són permeses en tot l’àmbit del sòl no
urbanitzable.

-

Sense perjudici de les normes particulars, només es podran utilitzar
tanques no penetrables destinades a la protecció d’edificacions o
instal·lacions que no abasten una superfície major d’una hectàrea.

-

Per als tancaments de terrenys dels conreus i de les zones ocupades per
vegetació natural caldrà una superfície superior a una hectàrea i utilitzar un
tancament penetrable en un mínim del 50% de la longitud del total del
tancament o que com a mínim, per cada 25 metres lineals de tanca hi hagi
una obertura al nivell del terra de 25 cm d’alçada i 1 m² de secció. Es
fomentarà que els tancaments preexistents prenguin les mesures
oportunes per complir amb el que disposa aquest article. Qualsevol obra de
reforma en construccions prèvies existents que disposin de tanques que no
compleixin aquesta normativa haurà d’incloure obligatòriament en les
seves actuacions la modificació de la tanca, tant per distància a la xarxa
viària com pel seu caràcter penetrable.

Secció Segona. Regulació de les infraestructures i serveis tècnics en sòl no urbanitzable

Art. 201
1

Disposicions
La implantació o la reforma d’infraestructures lineals al territori (carreteres, línies de
transport d’energia, etc.) i serveis tècnics que consolidin o suposin l’aparició d’una barrera
física o travessin la xarxa Hidràulica, hauran de tenir en compte mesures correctores per
assegurar la permeabilitat biològica.

2

Les línies de subministrament i xarxes de transport de matèria i energia, qualsevol que
sigui el règim jurídic de la seva prestació, s’han d’establir preferentment en les
immediacions de la zona d’afecció de les carreteres que transcorrin pel terme municipal.

3

En tot cas, el promotor del Projecte ha d’aportar a l’ajuntament còpia del Projecte
constructiu, plànols adjunts i estudi d’impacte ambiental.

4

Per a obra civil no especificada que inclogui moviments de terra, seran d’aplicació els
criteris de restauració i adequació esmentats a l’article següent per a les infraestructures
viàries i lineals.
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Condicions de les infraestructures viàries i lineals
A la fase prèvia del projecte (exposició pública) cal determinar els indrets que seran
destinats a abocador de terres en base a la proximitat d’activitats extractives inactives o en
desús, o altres intervencions sobre el medi físic que puguin ser objecte de restauració.

2

Els abocadors, préstecs de terres i parcs de maquinària s’han de situar en els espais de
menor valor ambiental i d’una qualitat i fragilitat visual més baixa.

3

Les obres de drenatge, si n'hi ha, s’han d’adaptar a la protecció de la fauna de forma que la
inclinació de les parets no superi els 300 de pendent. Quan sigui necessària la construcció
de pous de caiguda vertical, cal tancar l’entrada amb reixa horitzontal de llum inferior a 15
mm.

4

Determinacions a les que s’hauran de subjectar, de forma indicativa els projectes respecte
les infraestructures viàries i lineals. Les determinacions tenen en general caràcter indicatiu
i seran preceptives en els llocs i en els projectes de major impacte i que afectin als espais
de major sensibilitat paisatgística del municipi de Rubí:
a.

Condicions d’execució i restauració (terraplens, desmunts, abocador de terres i
préstecs):
-

Delimitació estricta dels perímetres afectats per l’obra (traça, abocadors,
préstecs, camins, parc de maquinària, etc.): amb tanca plàstica visible.

-

Terra vegetal: Retirada prèvia per a ús posterior en els treballs de
restauració; Abassegaments d’1,5 m d’alçada màxima, i 12 mesos de
durada màxima; Evitar el trànsit de maquinària pesada per sobre els
abassegaments; Una sembra i un adobat semestral; Extensió mínima de 30
cm sobre les noves morfologies.

b.

Adequació paisatgística:
-

No deixar arestes vives a la coronació dels talussos i desmunts.

-

Els abocadors no poden destacar per damunt la lineal de l’horitzó i els
talussos han de ser amb baix pendent , sense vèrtexs i escalonats.

c.

Integració vegetal:
-

Es farà d’acord amb les següents Normes Tecnològiques de jardineria i
paisatgisme, del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits
Agrícoles de Catalunya

-

NTJ 01P: 2001. Pantalles vegetals: recomanacions per al seu ús com a
barreres acústiques i visuals.

-

NTJ 01O: 2004. Plantacions en obres lineals viàries: recomanacions per a la
seva integració ambiental.
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El projecte constructiu ha de detallar:
-

Pressupost detallat de les mesures de restauració, plànols i Plec de
Prescripcions de les mesures correctores i Programa de Vigilància
Ambiental.

-

Localització dels abocadors.

-

La instal·lació de pantalles acústiques de al menys 2,5 m d’alçada en tots
els trams de la traça amb habitatges o altres edificacions d’ús permanent a
distància inferior a 100 m.

-

La restitució a l’estat natural previ dels trams de via o carretera que
eventualment quedessin fora d’ús per alteracions del traçat.

e.

Art. 203
1

A la fi de les obres, cal preveure:
-

Neteja general.

-

Restauració de les zones contigües per a l’ús anterior.

-

Restauració dels camins utilitzats.

Transport elèctric d’alta tensió
La instal·lació de línies elèctriques aèries es realitzarà amb la previsió de dispositius
encaminats a impedir la col·lisió o electrocució d’aus (dispositius salva-ocells, aïllament de
conductors, i altres mesures que es consideren oportunes).

2

Per a eliminar o reduir el risc d’incendis provocats per línies en mal estat, el risc de xoc i
electrocució d’aus i l’impacte negatiu sobre el paisatge, i en la mesura que sigui possible,
s’haurà de procedir a la modificació de les línies elèctriques existents mitjançant mesures
com l’aïllament de conductors, la modificació de postes i torretes, la col·locació de
dispositius salva-ocells, etc..

3

Donat cas d’haver de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies de transport elèctric,
aquestes es canalitzaran, sempre que sigui possible, 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.

4

Per regular el seu traçat i les mesures adequades a aquestes finalitats es redactaran Plans
Especials d’acord amb el que s’estableix en aquestes Normes Urbanístiques. 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
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d’herbicides, ja que tots els sòls necessiten una protecció del mantell vegetal apropiada en
cada cas.
5

Les línies elèctriques que creuen el sòl no urbanitzable estan protegides i generen en el
seu entorn les servituds derivades de la legislació sectorial vigent.

Art. 204

Condicions de les instal·lacions de subministrament d’aigua, depuració d’aigües residuals,
gas i altres serveis tècnics

1

La instal·lació de noves línies telefòniques, antenes i repetidors, gasoductes i altres
infraestructures similars queda condicionada a les determinacions particulars de cada
zona i requerirà Valoració Municipal d’impacte ambiental sempre que no estigui sotmès a
avaluació d’impacte ambiental d’acord la legislació ambiental. Si s’escau aquesta
Valoració contindrà necessàriament els aspectes que contemplen els annexos 3 i 4 del
Decret 148/2001, de 29 de maig d’ordenació ambiental de les instal·lacions de
radiocomunicació .

2

En el cas de proposar-se noves línies elèctriques, gasoductes i altres infraestructures
lineals en l’àmbit de la normativa, aquestes es canalitzaran i s’ordenaran conjuntament
amb les existents, preveient corredors paral·lels a les grans infraestructures de
comunicació o pels terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística del
sòl no urbanitzable.
a.

Caldrà que les instal·lacions fixes de dipòsit o elevació es disposin amb criteris
d’encobriment, sigui enterrant-les o amb tractament vegetal.

b.

Quan aquestes necessitin de forma complementària edificació d’habitatge serà
necessari un tractament d’edificació integrat amb l’entorn. L’espai lliure necessari
per al funcionament d’aquest tipus d’instal·lacions es tractarà amb la vegetació
adequada a les característiques de l’indret.

c.

L’admissió de les instal·lacions que es proposin, o la legalització de les existents, es
farà mitjançant Pla Especial o Projecte, segons el cas, que contempli la seva
necessitat, l’àmbit d’ocupació necessari, l’estudi d’alternatives de localització i
elecció justificada en funció del menor impacte en el paisatge i el tractament
edificador i paisatgístic adequat a l’entorn.

d.

Les instal·lacions de transport (canonades) es desenvoluparan mitjançant Projecte
d’Urbanització on s’analitzi la necessitat i adaptació del traçat i s’avaluïn les
alternatives possibles, justificant l’elecció de la de menor impacte, alhora que
s’especifiquin les condicions tècniques menys lesives i el tractament possible de
restauració.
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Capítol 5è. Regulació general dels usos en sòl no urbanitzable

Art. 205
1

Regulació general dels usos
Els propietaris de sòl classificat com a no urbanitzable tenen dret a fer ús de la seva
propietat i gaudir-ne de conformitat amb la naturalesa dels terrenys, tot destinant-los 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.

2

Independentment d’allò previst per a cada zona del sòl no urbanitzable, són incompatibles
i hi queden prohibits aquells usos que impliquin una transformació en la destinació o la
natura d’aquest sòl, o lesionin o impedeixin la consecució dels valors i finalitats
esmentades i específiques per a cada zona.

3

L’establiment de qualsevol ús autoritzable comporta l’obligació d’adoptar les mesures
necessàries per evitar la degradació del medi natural i aconseguir la integració en l’entorn
amb previsió expressa de la captació d’aigua potable, el sistema de depuració d’aigües
residuals, les mesures contra incendis, la idoneïtat dels accessos i la conservació i
restauració de les comunitats naturals i de la vegetació autòctona.

Art. 206

Classificació dels usos en sòl no urbanitzable segons la seva funció urbanística: usos
generals i específics.
D’acord amb la classificació urbanística dels usos segons la seva funció urbanística
establerta a l’Art. 280 d’aquestes Normes, els usos generals i específics en sòl no
urbanitzable que aquest POUM preveu són els següents:

1

2

3

Usos residencials. Inclou els usos específics següents:
-

Habitatge rural

-

Habitatge unifamiliar

-

Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies

-

Residencial col·lectiu: càmpings

Usos de serveis personals. Inclou els usos específics següents:
-

Restauració

-

Recreatiu: recreatiu i esports a l’aire lliure

Usos productius. Inclou els usos específics següents:
-

Agrícola
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-

Ramader

-

Forestal

-

Extractiu

-

De rebliment

-

Comercial: artesanal vinculat a l’activitat rural

Usos terciaris

5

Usos logístics. Estacions de servei

6

Usos dotacionals. Inclou els usos específics següents:

7

8

Art. 207

-

Sanitari - Assistencial (drogodependència)

-

Educatiu (escola de la natura)

-

Cultural (vinculat al medi natural ). Centres d’informació

Usos de serveis públics. Inclou els usos específics següents:
-

Transport: viari i ferroviari

-

Serveis Tècnics:


Aigua (abastament i depuració)



Residus



Energètic (electricitat, gas,...)

Usos del lleure i ambientals (espais lliures)
-

Lleure

-

Ambiental (ecològic, paisatgístic)

Definició i regulació dels usos en sòl no urbanitzable
La definició i regulació dels diferents usos relacionats a l’article anterior, es determina en els
articles següents a partir de la seva concreta funció per raó del règim específic del sòl no
urbanitzable on s’hi desenvolupen.

Art. 208

Usos residencials
L’ús residencial comprèn els usos específics següents:

1

Habitatge rural: Es refereix a l’habitatge familiar quan el titular del mateix sigui agricultor
professional a títol principal. Segons la llei 19/1995 de 4 de juliol, és agricultor professional
la persona física que essent titular d’una explotació agrària, com a mínim el 50% de la seva
renda total l’obté d’activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part
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de la renda que prové directament de l’activitat agrària realitzada a la seva explotació no
sigui inferior al 25% de la seva renda total i el temps de treball dedicat a activitats agràries o
complementàries sigui superior a la meitat del seu temps de treball. Així mateix és agricultor
a títol principal, l’agricultor professional que obté al menys el 50% de la seva renda total
relacionades amb l’explotació que és inferior a la meitat del seu temps de treball total.
Només s’admetrà l’ús d’habitatge rural en aquelles edificacions incloses al Catàleg de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable amb el compliment de les condicions generals
establertes al TÍTOL IV d’aquestes Normes i específicament a l’Art. 192, i a les
determinacions establertes en el Catàleg específic de masies i cases rurals.
2

Habitatge unifamiliar: s’admet també l’ús d’habitatge unifamiliar, tot i que no es tracti
d’habitatge rural, en les masies i cases rurals incloses en el catàleg específic de masies i
cases rurals d’aquest POUM, sempre i quan aquest no ho prohibeixi i respectant les
determinacions d’aquestes Normes

3

Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies: Inclou els usos destinats a l’allotjament
temporal de curta durada per a persones: turisme rural i residencial col·lectius (Cases de
colònies).
4

Residencial col·lectiu: Càmpings. D’acord amb el que estableix l’Art. 216 d’aquestes
Normes l’ús del Càmping no es admès.

Art. 209
1

Usos de serveis personals
Es consideren usos de serveis personals aquells directament relacionats amb l’explotació
dels recursos naturals amb finalitats turístiques, que poden incloure edificacions i
instal·lacions destinades al lleure i l’esport a l’aire lliure, edificacions de caràcter recreatiu.
Inclou també els usos de restauració (cafè, bars, restaurants, ...).

2

En qualsevol cas, aquests usos solament podran instal·lar-se en aquelles edificacions
incloses en el Catàleg de masies i cases rurals i compliran totes les especificacions
establertes per a aquestes construccions i les determinacions generals establertes per
aquest POUM per al sòl no urbanitzable.

Art. 210

Usos productius
Cal diferenciar els usos específics següents:

1

Usos agrícoles i ramaders
a.

S’Inclouen totes les activitats relacionades amb el cultiu de la terra i les petites
activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes que es puguin
derivar de l’explotació agrària.
208

POUM de Rubí

b.

Normes urbanístiques

Es promourà l’agricultura ecològica, l’artesania rural i altres formes de diversificació
de l’economia agrària que puguin contribuir al manteniment de l’activitat i de la
qualitat de l’espai rural, mitjançant activitats formatives, fires i xarxes de
comercialització de productes locals.

c.

Amb caràcter general s’hauran de respectar les determinacions que contenen els
capítols 2on i 3er del TÍTOL VI d’aquestes Normes i més específicament es
respectaran les següents prescripcions:
-

En relació a l’aplicació agrícola, i en la gestió en general, de les dejeccions
ramaderes

generades

en

les

activitats

ramaderes

intensives

és

recomanable el seguiment del Codi de bones pràctiques agràries en relació
amb el nitrogen, així com la no aplicació de fems o fertilitzants a una
distància inferior a 10 m dels cursos fluvials del terme Municipal.
-

Queda prohibida la crema de restes vegetals i d’horta, llevat que sigui
autoritzada excepcionalment per l’autoritat competent. Les restes vegetals
s’han de dur als punts de compostatge que s’habilitaran per a ser
compostades a les mateixes finques d’on provenen o llocs on es determini.

-

Queda completament prohibit l’abocament de residus sòlids dins l’àmbit
del sòl no urbanitzable. Queden compresos en aquesta prohibició tota
mena d’abocadors, esporàdics o organitzats, tant de caràcter privat com
públic, així com altres instal·lacions de gestió de residus .

-

No es poden fer aplicacions de fems en finques situades a menys de 200 m
del límit de sòl qualificat com a urbà i/o urbanitzable; tampoc a menys de
50 m de pous o fonts d’aigua ni a 50 m de qualsevol habitatge o indústria
aïllat habitats i/o en funcionament.

-

S’utilitzaran els productes fitosanitaris més respectuosos amb el medi
ambient, biodegradables sempre que sigui possible, i en tot cas els que
estiguin autoritzats per la legislació sectorial.

-

Es prohibeix aplicar qualsevol tipus de fertilitzant en cap època de l’any en
àrees a menys de 10 m de cursos d’aigua o entollades.

-

Les quantitats d’adobs i períodes d’aplicació hauran de seguir els criteris
del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen.

-

Està prohibit la plantació d’organismes modificats genèticament a tot
l’espai de les hortes.

-

Pel que fa a l’aplicació de fangs de depuradora, els gestors responsables
directes de dur a terme la correcte utilització dels fangs de depuradora
hauran de presentar a l’Ajuntament de Rubí la documentació específica
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referida a cada camp de la finca on es pretén aplicar els fangs de
depuradora, d’acord amb els requisits establerts a l’ordenança municipal
corresponent.
d.

En qualsevol cas es prohibeix:
-

L’aplicació de fangs en camps on el límit més proper al nucli urbà se situï a
menys de 100 m.

-

Que determinats camps actuïn com a dipòsits dins el conjunt de
l’explotació i de fer l’aplicació a parcel·les permanentment no conreades.

-

L’aplicació de fangs que afectin directament pous, lleres, rieres o masses
d’aigües superficials.

-

L’aplicació de fangs en dies de pluges intenses o continuades.

-

L’aplicació de fangs en zones on la profunditat del nivell freàtic se situï a
menys de 5 m o el pendent mig del terreny superi el 10%.

-

No està permesa la tinença ni estabulació de cap tipus d’animal (excepció
feta de les masies que són vivendes dins l’àmbit de les hortes). No està
permès en tot l’àmbit de les hortes la instal·lació de granges; s’admetrà
únicament l’estabulació per consum propi, en les masies i vivendes de les
hortes.

e.

Pel que fa a les edificacions pròpies de les explotacions agràries i destinades a usos
agrícoles o ramaders s’estarà al que es determina a l’Art. 195 d’aquestes Normes.

2

Forestal
a.

Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, restauració, repoblació i
explotació dels boscos en els termes que regula la Llei Forestal de Catalunya i
disposicions que la desenvolupen així com el que estableix la Llei 12/1985 de 13
de juny d’Espais Naturals en aquells àmbits en que li és d’aplicació.

b.

En les zones que aquesta sigui permesa, només es permetrà la tala selectiva,
quedant excloses la tala d’arbres en tota l’àrea d’influència, nidificació o ocupació
de la fauna d’interès biològic especial, protegida per la legislació vigent.

c.

Qualsevol rompuda forestal que es vulgui realitzar en el terme Municipal de Rubí,
necessitarà l’autorització del Departament D’Agricultura Ramaderia i Pesca i
l’informe favorable de l’Ajuntament de Rubí. Així mateix, una vegada autoritzada la
rompuda forestal s’haurà de demanar la pertinent llicència municipal.

3

Extractiu i de rebliment
a.

Es considera ús extractiu les activitats d’aprofitament d’aigua i minerals superficials
i profunds.
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Es considera ús de rebliment el replè de forats d’extracció amb materials inerts o
orgànics diversos. Aquest ús s’ubicarà sempre sobre un sòl on s’hagi desenvolupat
un ús extractiu previ.

c.

Les activitats d’explotació d’àrids i terres tindran sempre caràcter temporal.

d.

L’ús extractiu i de rebliment de qualsevol tipus està subjecte a llicència municipal, la
qual resta condicionada a la prèvia obtenció de l’autorització preceptiva per part de
l’organisme competent i en el cas d’àrids i terres, al Programa de Restauració
aprovat que ha de garantir el principi de restauració integrada, i el dipòsit de la
fiança.

e.

Les activitats extractives i de rebliment han d’obtenir l’autorització o la llicència
ambiental, d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció integral de
l’administració ambiental i del seu Reglament (Decret 136/1999, de 18 de maig,
modificat pel Decret 143/2003, de 20 de juny). Donat que, d’acord amb la Llei
6/2001 que modifica el Decreto legislativo 1302/1986, d’avaluació impacte
ambiental, aquestes activitats s’han de sotmetre, en la majoria dels casos, al tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental, tant per la llicència ambiental com per la llicència
urbanística.

f.

Es permeten aquelles activitats extractives ja existents que disposin de llicència
municipal i Programa de Restauració aprovat amb anterioritat a l’aprovació d’aquest
Pla General, dins de l’àmbit autoritzat per l’Ajuntament, sense que en cap cas
puguin actuar fora del perímetre definit a l’efecte i sense perjudici d’allò que
s’estableix a l’apartat g d’aquest article.

g.

Un cop s’hagi aprovat el Pla especial urbanístic marc regulador de les activitats
extractives i de rebliment de Rubí, conforme el que es determina a l’Art. 225
d’aquestes Normes, aquelles àrees a on el Pla esmentat determini que s’hi puguin
desenvolupar aquestes activitats, estaran subjectes a la formulació d’un Pla Especial
urbanístic específic que haurà de contemplar els aspectes següents:
‐

Especificació de l’interès metropolità de l’activitat a desenvolupar.

-

Acompliment de tota la legislació sectorial vigent referent a la matèria, i
d’aquella que específicament es menciona a continuació, tot i que dins del sòl
no urbanitzable de Rubí no es determinin espais d’interès natural:


Llei 12/1981 de 24 de setembre, per la qual s’estableixen normes
addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural
afectats per activitats extractives.



Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del
medi ambient d’aplicació a les activitats extractives.
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Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret
343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi
ambient d’aplicació a les activitats extractives.



Decret 202/1994, de 24 de juny, pel qual s’estableixen els criteris per
a la determinació de les fiances relatives als programes de restauració
d’activitats extractives:

‐

Projecte/programa de desenvolupament de l’activitat que inclogui la
descripció detallada de les característiques i formes d’explotació, ordenació
dels accessos, localització de les àrees d’emmagatzematge provisional i fases
de desenvolupament, així com el termini màxim de duració de dita activitat,
amb l’acompliment dels paràmetres següents:


Superfície màxima de l’explotació inclosos els accessos, els
abocadors i les àrees d’emmagatzematge provisional de terres i altres
moviments de terres: 10 Ha.


-

Superfície màxima d’explotació a cel obert: 5 Ha.

Projecte/programa de restauració: totes les empreses explotadores han de
presentar el programa de restauració de l’àrea a afectar que inclogui l’estudi i
definició del medi físic sobre el qual s’ha d’intervenir en el seu estat inicial,
l’estudi dels impactes previstos sobre el terreny i les mesures correctores que
s’han de dur a terme abans de començar l’activitat extractiva, durant aquesta
activitat i un cop finalitzada. Així mateix, hauran de contenir els períodes i
fases de restauració, així com la data màxima de la seva finalització i la fiança
de restauració.

4

Caldrà respectar en qualsevol cas, totes les condicions generals de protecció en el sòl no
urbanitzable regulades del Art. 174 al Art. 190 d’aquestes Normes.

Art. 211
1

Usos terciaris
Únicament s’admet en el sòl no urbanitzable l’ús comercial de venda de productes derivats
de les activitats agràries (agrícola, ramadera o forestal) desenvolupades en el sòl no
urbanitzable, i a la prestació de serveis vinculats al sòl no urbanitzable, tals com el lloguer
o pupil·latge de cavalls amb finalitats recreatives, el guiatge d’excursions, etc...

2

Aquests usos únicament seran admesos com a complementaris de l’activitat principal
agrícola que es porti a terme i vinculats a edificacions incloses en el Catàleg de masies i
cases rurals, sempre i quan aquest ho admeti.

3

La implantació d’aquest ús està condicionat a les edificacions que tenen front a la xarxa
viària principal o a camins d’ús públic , sempre i quan l’accés i les necessitats ho permetin.
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1
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Usos logístics
En el sòl no urbanitzable s’admeten únicament els usos logístics específics consistents en
estacions de subministrament de carburants i prestació d’altres serveis a la xarxa viària en
les condicions establertes a l’Art. 198 d’aquestes Normes.

2

Així mateix, s’admeten instal·lacions vinculades a obres públiques amb les condicions
establertes a l’Art. 196 d’aquestes Normes.

Art. 213
1

Us dotacional
Inclou els usos destinats al cobriment de les necessitats de la demanda de la població,
sempre vinculats als valors característics, finalitats i objectius definits per al sòl no
urbanitzable, ja siguin de tipus esportiu, cultural, educatiu o de recerca científica: centres
de divulgació, escoles de natura i/o granja escola, centres d’acollida, centres
d’entrenament, etc.

2

Aquestes activitats únicament s’admeten en les masies i cases rurals incloses dins el
Catàleg específic que aquest POUM incorpora i hauran de respectar el que estableix l’Art.
192 d’aquestes Normes i demés requeriments que li siguin d’aplicació del TÍTOL IV
d’aquestes Normes.

Art. 214
1.

Serveis Públics
Inclouen els serveis tècnics que contempla la regulació general dels usos d’aquestes
Normes.

2. Els serveis tècnics que s’hagin d’implantar o mantenir en el sòl no urbanitzable hauran de
respectar el que estableix aquest POUM per el sòl no urbanitzable i específicament el que
determinen els Art. 201 a Art. 204 d’aquestes Normes.

Art. 215
1

Ús de lleure i ambiental
L’ús de lleure en els espais lliures en sòl no urbanitzable comprèn aquelles activitats
destinades a l’oci i esbarjo de la població i que de forma no exhaustiva inclou les següents
activitats: passejar, recorreguts en bicicleta i/o cavall, pícnic i d’altres similars inclosa la
pràctica de l’esport en algunes de les seves modalitats. Els usos de lleure permesos es
portaran a terme en les condicions que s’estableixen a continuació.
a.

Àrees de lleure de caràcter públic (pícnic, estada):
-

Se situaran estratègicament sobre el territori, en zones protegides al
voltant de fonts, edificacions i/o espais destinats a ser utilitzats com a
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equipament.
-

Les obres seguiran les condicions de l’edificació i criteris d’intervenció que
aquest Pla estableix amb caràcter general per a totes les construccions en
sòl no urbanitzable.

-

Les condicions de les àrees per fer foc es regularan, sense perjudici de les
competències d’altres administracions públiques en aquesta matèria,
mitjançant l’Ordenança corresponent.

-

Està prohibida l’aportació de mobiliari provisional, així com equips
acústics i lumínics que pertorbin l’estat i les activitats de la fauna i del medi
natural.

b.

També està prohibit fer foc fora de les àrees especialment condicionades.

Esports
-

Es permeten els esports no contradictoris amb les directrius del Pla tals
com la hípica, mountain-bike, senderisme i demés modalitats extensives,
podent-ne utilitzar únicament els camins i vials existents en la xarxa viària.
Resten prohibits tots aquells esports que destrueixin i/o alterin el medi
natural (recorreguts en 4x4 pel medi natural, quads, motos trial).

2

L’ús ambiental en els espais lliures inclou:
a.

La conservació del medi i els sistemes naturals: entès com la preservació dels
ecosistemes naturals i agraris per tal que mantinguin les condicions ecològiques del
territori i el funcionament dels cicles naturals i permetin la millora de les condicions
del medi ambient.

b.

La regeneració i restauració ambiental: usos i activitats destinats a la gestió dels
ecosistemes per aconseguir el manteniment i la millora de les condicions de les
comunitats biològiques.

c.

Activitats destinades a millorar el coneixement de l’entorn natural i promoure
actituds de respecte al medi, sempre i quan no impliquin la construcció d’elements
fixes.

d.

Activitats destinades a la investigació sobre diferents aspectes del territori des del
punt de vista agronòmic, naturalista o geogràfic, sempre i quan no impliquin la
construcció d’elements fixes

Art. 216

Regulació general dels usos admesos en el sòl no urbanitzable, segons la qualificació del
sòl
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El règim general d’ús del sòl no urbanitzable que de forma general regula l’article 47 del D.L.
1/2005, es precisa en aquest POUM, establint segons la classificació funcional dels usos
admesos, una major concreció i detall, especificant en cada cas el grau de compatibilitat,
segons es tracti d’usos preferents, compatibles, condicionats o incompatibles.
En els casos dels usos condicionats, es detalla al final de les taules que segueixen a
continuació la relació dels condicionants identificant-los amb la clau numèrica corresponents
entre parèntesis:
1

Usos i activitats propis de l’activitat agrícola, ramadera, forestal o d’explotació forestal o
d’explotació de recursos naturals
Zona Ribera

Usos i activitat

clau 61

Granja/ nucli zoològic/ Granja
cinegètica

Incompatible

Hivernacle

Incompatible

Zona especial interès

Zona

Zona Rústica

Zona activitat

Zona de

ecològic i paisatgístic

interès

Clau 64

temporal

protecció de

ecològic i

extractiva

sistemes

paisatgístic

Clau 66

Clau 65

Agrícola

Forestal

Clau 62a

Clau 62b

Incompatible

Incompatible

Clau 63
Condicionat (1)
i (5)

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Condicionat
((1) (2) (3)

Incompatible

Incompatible

(5) i (6)
Incompatible

Incompatible

Incompatible

Horts familiars

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Caça

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Rompuda

Incompatible

Compatible

Préstecs de terres
Centre de jardineria

Incompatible
Incompatible

Elaboració i comercialització
de productes agraris naturals i

Incompatible

artesania
Extractiu

2

Incompatible

Condicionat
(1) i (5)
Condicionat
(1) (5) (6)
Incompatible

Condicionat

(1)

(1)

Incompatible

Incompatible
Condicionat (1)

Incompatible

i (5)
Condicionat (3)

Incompatible

i (6)

Incompatible

Incompatible

Compatible
Incompatible
Compatible

Compatible

Incompatible

Condicionat
(1) (4) (5)
Condicionat
(1) (4) (5)
Condicionat
(1) (4) (5)
Condicionat
(1) (4) (5)
Condicionat
(1) (4) (5)

Compatible
Incompatible
Incompatible

Incompatible

Incompatible

Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo.
Zona Ribera

Usos i activitat

Piscina col·lectiva a l’aire
lliure
Camp de vol
Hípiques, equitació
quadres

3

Incompatible

Condicionat

Zona especial interès ecològic i

Zona interès

Zona Rústica

Zona activitat

Zona de

paisatgístic

ecològic i

Clau 64

temporal

protecció de

paisatgístic

extractiva

sistemes

Clau 63

Clau 66

Clau 65

clau 61

Incompatible

Agrícola Clau

Forestal Clau

62a

62b

Condicionat
(3)

Incompatible

Incompatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

incompatible

Compatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
Zona Ribera

Usos i activitat

Gosseres (guarda i cria)

clau 61

Incompatible

Zona especial interès

Zona interès

Zona Rústica

Zona activitat

Zona de

ecològic i paisatgístic

ecològic i

Clau 64

temporal

protecció de

paisatgístic

extractiva

sistemes

Clau 63

Clau 66

Clau 65

Agrícola

Forestal

Clau 62a

Clau 62b

Incompatible

Incompatible

Incompatible
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Incompatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Compatible

Compatible

Condicionat
(1) (4) (5)
Condicionat
(1) (4) (5)

Incompatible
Compatible

Instal·lacions de serveis tècnics i infraestructures i energia:
Zona Ribera

Usos i activitat

Infraestructures sanejament
Embassament de retenció o
regulació
Parcs de maquinària per
obres públiques
Camps de plaques
fotovoltaiques
Rebliment

5

clau 61

Zona especial interès

Zona interès

Zona Rústica

Zona activitat

Zona de

ecològic i paisatgístic

ecològic i

Clau 64

temporal

protecció de

paisatgístic

extractiva

sistemes

Clau 63

Clau 66

Clau 65

Agrícola

Forestal Clau

Clau 62a

62b

Incompatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Condicionat (4)

Compatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Condicionat
(1) (4) (5)
Condicionat
(1) (4) (5)
Condicionat
(1) (4) (5)
Condicionat
(1) (4) (5)
Condicionat
(1) (4) (5)

Incompatible
Compatible
Compatible
Incompatible
Incompatible

Activitats de turisme rural o de càmping:
Zona Ribera

Usos i activitat

Alberg de joventut, casa
de colònies
Desmuntables per a festa
Desmuntables per a festa a
l’aire lliure
Residència casa pagès,
allotjaments rurals
Restaurant/cafè/bar
Hotel, hostal, fonda rural
Càmping

Incompatible
Incompatible
Compatible
Incompatible

Punt d’informació, venda
records i productes locals
Centre d’interpretació i
similars

Zona interès

Zona Rústica

Zona activitat

Zona de

i paisatgístic

ecològic i

Clau 64

temporal

protecció de

paisatgístic

extractiva

sistemes

Clau 63

Clau 66

Clau 65

Agrícola

Forestal Clau

Clau 62a

62b

Incompatible
Incompatible
Compatible
Condicionat

Incompatible
Incompatible

Compatible
Condicionat (4)

Compatible

Compatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Condicionat
(4)

Compatible

Condicionat (3)

Condicionat (3)

Condicionat (3)

Incompatible

Condicionat (3)

Condicionat (3)

Condicionat (3)

Incompatible

Condicionat (3)

Condicionat (3)

Condicionat (3)

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible
Incompatible
Incompatible

Parc temàtic

Zona especial interès ecològic

clau 61

(3)
Condicionat
(3)
Condicionat
(3)

Incompatible
Incompatible
Incompatible
Incompatible

(1) Condicionat a la redacció d’un estudi paisatgístic o de gestió forestal, o un pla urbanístic, segons els cas i
d’acord amb aquestes Normes, i a l’adopció de mesures correctores i a la correcta gestió dels accessos, que haurà
de ser informat per l’òrgan competent segons la matèria de que es tracti i amb l’informe favorable de l’Ajuntament
de Rubí.
(2) Condicionat al manteniment de les instal·lacions i usos preexistents, amb una potencial ampliació del 20%
actuals i sempre dins de la component de qualificació de “espais oberts en la massa forestal”.
(3) Condicionat a la rehabilitació de les construccions preexistents incloses en el Catàleg de masies i cases rurals
que incorpora aquest POUM, excepte que en aquest Catàleg s’estableixi el contrari.
(4) Condicionat per la seva pròpia temporalitat. Incorporarà un compromís de restauració de la realitat física alterada
en el moment del desmantellament.
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(5) Condicionat al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental i a la promoció i ús racional d’energies.
(6) Condicionat al que determinen les fitxes del Catàleg específic de Masies i Cases Rurals.
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Capítol 4art. Regulació de les zones en sòl no urbanitzable

Art. 217

Zones
En el sòl no urbanitzable es distingeixen les següents zones:
zona

Art. 218
1

clau

Zona de Ribera

61

Zona d’especial interès ecològic i paisatgístic

62

Subzona Agrícola

62a

Subzona Forestal

62b

Zona d’interès ecològic i paisatgístic

63

Zona rústica

64

Zona de protecció de sistemes

65

Zona d’activitat temporal extractiva

66

Zona de Ribera (clau 61)
Definició
S’inclou en aquesta zona aquelles àrees riberenques que no han estat delimitades dins el
sistema hidràulic com a àrees inundables, però que comparteixen el paisatge i la vegetació
tradicional de les riberes vallesanes.
L’objectiu de la delimitació d’aquesta zona és la protecció del sistema hidràulic, de la
vegetació de ribera, i del ecosistema i paisatge característic d’aquestes.
S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 61.

2

Usos admesos
Usos preferents: Forestal, agrícola i ramader.
Altres usos: Vénen determinats per l’Art. 216 d’aquestes Normes.

3

Regulació
a.

Relleu. Queden prohibits els moviments de terres, sempre que no estiguin
directament vinculats a obres hidràuliques.

b.

Accessos . Es permet el condicionament de camins existents, o la creació de nous
camins no asfaltats i prohibits a la circulació rodada, sempre que tinguin com a
objectiu l’accés i manteniment del sistema hidràulic i siguin compatibles amb
l’apartat 2.

c.

Edificació. Queda prohibida qualsevol tipus d’edificació o tancament.
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Altres. Queda prohibit el condicionament per activitats que suposin la pèrdua de
valors naturals o ambientals i la tala o pertorbació de fragments de bosc de ribera
autòctons.

Art. 219
1

Zona d’especial interès ecològica i paisatgística (clau 62)
Definició
S’inclouen dins d’aquesta categoria els àmbits forestals i agrícoles dels connectors
occidental (Serra de Can Riquet) i oriental (Serra de Guilera) i altres àmbits municipals que
per llur interès natural, ecològic i paisatgístic han d’ésser exclosos dels processos
d’urbanització o edificació i quedar subjectes a intervencions de conservació i millora.
L’objectiu d’aquesta categoria és garantir la protecció i conservació del connector ecològic
de primer i segon ordre mantenint l’estructura física, i els valors paisatgístics de referència
municipal associats.
S’identifica amb la clau 62 a en els plànols d’ordenació.

2

Es distingeixen en aquesta zona dues subzones:
a.

Agrícola (clau 62a)

b.

Forestal (clau 62b)

La regulació d’aquestes subzones ve especificada als articles següents.

Art. 220

Agrícola (clau 62a)

1

La subzona agrícola ve identificada en els plànols d’ordenació amb la clau 62a.

2

Usos admesos
Usos preferents: Agrícola i ramader.
Altres usos: Vénen determinats per l’Art. 216 d’aquestes Normes.

3

Regulació
a.

Estructura de la propietat. Tindran consideració d’indivisibles aquelles finques de
dimensió inferior a 60.000 m2. Es podran subdividir per agregar-se a altre veïnes
sempre que la finca resultant iguali o superi la unitat mínima de conreu.

b.

Relleu. Totes les intervencions que suposin alterar les condicions topogràfiques del
territori requeriran llicència municipal i hauran de respectar:
-

Es prohibeixen els moviments de terres que puguin comportar riscos
d’acceleració artificial de l’erosió (pendents superiors al 5%) especialment
en aquells terrenys més vulnerables, com és el cas dels careners i les
torrenteres.
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-

El prohibeix eliminar els marges de pedra existents essent obligatòria la
seva restauració si fos necessari.

-

Tant en les actuacions de desmunt com de terraplenat, els talussos
resultants tindran una alçada no superior a 1,5 m. Si el talús es forma sobre
el marge la suma dels dos elements no superarà els 2,5 m. Entre els
talussos o entre els marges hi haurà una separació mínima de 5 m.

c.

Accessos. Es permet el condicionament de camins existents, o la creació de nous
camins només quan siguin de caràcter intern de l’activitat agrícola.

d.

Edificació
-

No s’admeten noves edificacions destinades a usos diferents del principal.

-

Els tipus de construccions i instal·lacions admissibles són els destinats a
les explotacions agrícoles que guardin relació amb la naturalesa i destí de
la finca, així com aquelles construccions auxiliars destinades a conservar o
transformar els productes de la mateixa explotació.

-

Les edificacions respectaran les condicions establertes a les Disposicions
relatives a la construcció d’edificacions d’aquestes normes amb les
particularitats següents:

-

-Edificacions agrícoles. La superfície mínima de la parcel·la per admetre
edificacions serà de 6 hectàrees.

-

Edificacions residencials. Només es podran ubicar a les edificacions
incloses al Catàleg de masies i cases rurals.

e.

Altres
-

Integració mediambiental de les àrees de conreu: En les àrees agrícoles es
potenciarà la presència de vegetació arbustiva i arbòria als marges de les
parcel·les, així com els enclavaments de vegetació natural al seu interior,
en tant que representen un element de millora de la biodiversitat, d'interès
paisatgístic i de potenciació de l'agricultura integrada. A tal efecte, es
mantindrà o, en el seu cas, es reposarà la vegetació natural espontània o
les plantacions tradicionals de la zona (rengles d’arbres o arbusts,
bardisses, tanques verdes), de forma compatible amb les pràctiques
agrícoles existents.

-

En les parcel·les agrícoles que limitin amb marges de ribera, es deixarà de
conrear en 2 metres des del límit del camp.

-

En els marges arbrats o arbustius entre parcel·les dels enclavaments
agrícoles, s’establirà una franja de 3 metres d’amplada des del límit del
marge, en la qual no es podran utilitzar herbicides ni pesticides de cap
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tipus.
-

Les actuacions urbanístiques que requereixin d’informe ambiental o
llicència municipal hauran de considerar explícitament la no afectació de la
funció de connexió.

-

Igualment, les actuacions que requereixin d’avaluació d’impacte ambiental
a realitzar dins de l’àmbit hauran de considerar explícitament la no
afectació de la funció de connexió.

Art. 221

Forestal (clau 62b)

1

La subzona forestal ve identificada en els plànols d’ordenació amb la clau 62b.

2

Usos admesos
Usos preferents: Forestal i ramader.
Altres usos: Vénen determinats per l’Art. 216 d’aquestes Normes.

3

Regulació
a.

Estructura de la propietat. Tindran consideració d’indivisibles aquelles finques de
dimensió inferior a 500.000 m2. Es podran subdividir per agregar-se a altre veïnes
sempre que la finca resultant iguali o superi la unitat mínima de producció forestal.

b.

Relleu.
-

Es prohibeixen els moviments de terres que puguin comportar riscos
d’acceleració artificial de l’erosió, especialment en aquells terrenys que,
per llurs característiques de pendent o altres, resulten més vulnerables,
com és el cas dels careners i les torrenteres.

-

Es prohibeixen totes les obres de rompuda, explanació o abancalament, i
en especial, les d’extracció d’àrids i sorres, així com actuacions que
suposin tala d’arbres i el condicionament del sòl per altres usos.

-

Totes les intervencions que suposin alterar les condicions topogràfiques
del territori requeriran llicència municipal.

c.

Accessos
-

Es prohibeixen les intervencions relatives a la construcció d’accessos, les
seves

instal·lacions

annexes,

temporals

o

no,

i

la

construcció

d’instal·lacions al servei de les carreteres o d’entreteniment de l’obra
pública, excepte les infraestructures territorials que ineludiblement hagin
de localitzar-se en aquestes unitats.
d.

Edificació
-

En general es prohibeix la construcció d’edificis.
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-

Només s’admeten excepcionalment edificis provisionals i instal·lacions
vinculades a les obres públiques, tals com obres de protecció hidràuliques;
tanques, xarxes d’infraestructura de caràcter general de tipus energètic,
hidràulic (xarxa de reg), de sanejament o abastament d’aigües, quan es
demostri la ineludible necessitat de la seva localització en aquestes zones.

-

Les altres edificacions lligades als usos admesos tindran la consideració
d’instal·lacions mòbils.

e.

Altres.
-

Es prohibeix la circulació motoritzada, l’aprofitament agrícola productiu, la
implantació d’infraestructures o equipaments, així com qualsevol altre ús
no autoritzat expressament que pugui desfigurar els valors naturals i
paisatgístics de l’indret.

-

Es prohibeix la construcció de tanques en zona forestal.

-

Les actuacions urbanístiques que requereixin d’informe ambiental o
llicència municipal hauran de considerar explícitament la no afectació de la
funció de connexió.

-

Igualment, les actuacions que requereixin d’avaluació d’impacte ambiental
a realitzar dins de l’àmbit hauran de considerar explícitament la no
afectació de la funció de connexió.

4

Deures de la propietat
a.

Els propietaris de finques incloses en aquesta zona estan obligats a mantenir-les en
les condicions establertes per la legislació en matèria d’incendis forestals, podent
recavar l’ajut de l’administració competent en la matèria.

b.

Així mateix, i als efectes de complimentar l’objectiu de regeneració de les finques
que requereixin de regeneració forestal, es podrà imposar als propietaris tots o
algun dels següents deures:

Art. 222
1

-

Aclarida de masses joves de pi blanc

-

Selecció de rebrots d’arboç i alzina

-

Neteja de l’estat arbustiu general

Zona d’ interès ecològica i paisatgística (clau 63)
Definició
S’inclouen en aquesta categoria els sòls de connexió entre connectors disposats al terme
municipal. A la part nord els sòls mosaics de conreu i zones arbrades que separen les
urbanitzacions de Can Solà i Can Bosc; a sud l’àmbit principalment agrícola de les Valls de
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Sant Muç i Can Ramoneda i els sòls lliures de transició al connector oriental entre Can Bosc i
Can Ximelis
El principal objectiu en aquesta zona és la preservació dels separadors entre les peces
urbanitzades del territori municipal, consolidant la connectivitat entre els connectors
territorials principals i la conservació dels escassos sòls d’alt valor agronòmic, protegint
alhora un dels recursos paisatgístics que han estat tradicionalment associats al territori
municipal.
Aquests sòls venen identificats en els plànols d’ordenació amb la clau 63.
2

Usos admesos
Usos preferents: Agrícola, ramader i forestal.
Altres usos: Vénen determinats per l’Art. 216 d’aquestes Normes.

3

Regulació
a.

Estructura de la propietat. Tindran consideració d’indivisibles aquelles finques
agrícoles de dimensió inferior a 30.000 m2 (3 Ha, unitat mínima de conreu).

b.

Relleu
-

S’admeten les intervencions de rompuda, abancalament, explanació i
rehabilitació orogràfica en les àrees de conreu, sempre que respectin els
trets paisatgístics bàsics i es garanteixi l’equilibri entre àrees de bosc i de
conreu.

-

S’admeten les intervencions destinades a facilitar o millorar les condicions
naturals per tal de garantir la connectivitat ecològica.

-

Totes les intervencions que suposin alterar les condicions topogràfiques
del territori requeriran llicència municipal.

-

Tant en les actuacions de desmunt com de terraplenat, els talussos
resultants tindran una alçada no superior a 1,5 m. Si el talús es forma sobre
el marge la suma dels dos elements no superarà els 2,5 m. Entre els
talussos o entre els marges hi haurà una separació mínima de 5 m.

c.

Accessos
-

Es prohibeixen les intervencions de construcció d’accessos, les seves
instal·lacions annexes, temporals o no, i la construcció d’instal·lacions al
servei de la carretera o d’entreteniment de l’obra pública, excepte les
infraestructures territorials que ineludiblement hagin de localitzar-se en
aquestes unitats.

d.

Edificació
-

No s’admeten noves edificacions destinades a usos diferents del principal.

-

Els tipus de construccions i instal·lacions admissibles són els destinats a
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les explotacions agrícoles o forestals que guardin relació amb la naturalesa
i destí de la finca, així com aquelles construccions auxiliars destinades a
conservar o transformar els productes de la mateixa explotació.
-

Les edificacions respectaran les condicions establertes a les Disposicions
relatives a la construcció d’edificacions d’aquestes normes amb les
particularitats següents:

-

-Edificacions agrícoles. La superfície mínima de la parcel·la per admetre
edificacions serà de 3 hectàrees d’ús agrícola, d’acord amb el decret
169/1983 sobre unitats mínimes de conreu, o 25 Ha d’ús forestal, d’acord
amb el decret 35/1990, pel qual es fixa la unitat mínima forestal. La
longitud mínima del seu front a un camí principal serà de 100 metres, llevat
del cas de les parcel·les ja edificades a l’entrada en vigor d’aquesta
normativa, que no hauran de complir aquesta exigència.

-

Edificacions residencials. Només es podran ubicar a les edificacions
incloses al catàleg.

-

S'admeten equipaments en aquest tipus de sòl amb una ocupació de sòl
inferior al 15%.

e.

Altres
-

Caldrà assegurar el manteniment de les pautes de continuïtat de l’ús del
sòl, dels hàbitats i dels fluxos naturals que s’hi produeixen. Caldrà d’evitar
la formació de barreres artificials i de conservar, o bé recuperar, si és el cas,
els trams fluvials i altres elements d’interès connector.

-

Els plans i els projectes d’infraestructures i de nous assentaments que es
desenvolupin en aquestes zones han d’assegurar el manteniment de la
permeabilitat ecològica i de la integritat dels hàbitats naturals. En concret,
les infraestructures lineals hauran de garantir el manteniment de la
continuïtat de sistemes i processos a banda i banda de l’estructura, amb
l’establiment de passos elevats o inferiors que redueixin l’efecte barrera.

-

Les actuacions urbanístiques que requereixin d’informe ambiental o
llicència municipal hauran de considerar explícitament la no afectació de la
funció de connexió.

-

Igualment, les actuacions que requereixin d’avaluació d’impacte ambiental
a realitzar dins de l’àmbit hauran de considerar explícitament la no
afectació de la funció de connexió.

Art. 223

Zona rústica (clau 64)
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Definició
S’inclouen en aquesta categoria els sòls d’ubicació perimetral a les àrees urbanes
consolidades afectats per pertorbacions de diferent ordre: colonitzacions amb edificis,
activitats extractives, infraestructures..., que limiten el valor natural i dificulten la
recuperació.
El principal objectiu en aquesta zona és la preservació d’aquests àmbits com a espais de
possible desenvolupament en el futur de Rubí.
S’identifiquen en els plànols d’ordenació amb la clau 64.

2

Usos admesos
Usos preferents: Agrícola, ramader i forestal.
Altres usos: Vénen determinats per l’article l’Art. 216 d’aquestes Normes.

3

Regulació
a.

Estructura de la propietat. Tindran consideració d’indivisibles aquelles finques
agrícoles de dimensió inferior a 30.000 m2 (3 Ha, unitat mínima de conreu) i les
finques forestals amb la seva dimensió en el moment d’aprovació del pla.

b.

Relleu.
-

S’admeten les intervencions de rompuda, abancalament, explanació i
rehabilitació orogràfica en les àrees de conreu, sempre que respectin els
trets paisatgístics bàsics i es garanteixi l’equilibri entre àrees de bosc i de
conreu.

-

Es prohibeixen els moviments de terres que puguin comportar riscos
d’acceleració artificial de l’erosió, especialment en aquells terrenys que,
per llurs característiques de pendent o altres, resulten més vulnerables,
com és el cas dels careners i les torrenteres.

-

Totes les intervencions que suposin alterar les condicions topogràfiques
del territori requeriran llicència municipal.

c.

Accessos
-

Es prohibeixen les intervencions de construcció d’accessos, les seves
instal·lacions annexes, temporals o no, i la construcció d’instal·lacions al
servei de la carretera o d’entreteniment de l’obra pública, excepte les
infraestructures territorials que ineludiblement hagin de localitzar-se en
aquestes unitats.

d.

Edificació
-

No s’admeten noves edificacions destinades a usos diferents del principal.

-

Els tipus de construccions i instal·lacions admissibles són els destinats a
les explotacions agrícoles o forestals que guardin relació amb la naturalesa
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i destí de la finca, així com aquelles construccions auxiliars destinades a
conservar o transformar els productes de la mateixa explotació.
-

Les edificacions respectaran les condicions establertes a les Disposicions
relatives a la construcció d’edificacions d’aquestes normes amb les
particularitats següents:

-

Edificacions agrícoles. La superfície mínima de la parcel·la per admetre
edificacions serà d’1 hectàrea.

-

Edificacions residencials. Només es podran ubicar a les edificacions
incloses al catàleg.

-

S'admeten equipaments en aquest tipus de sòl amb una ocupació de sòl
inferior al 30%.

Art. 224
1

Zona de protecció de sistemes (clau 65)
Definició
Aquesta zona inclou les zones de servitud i protecció dels sistemes generals corresponents
a cada sistema d’acord amb la legislació sectorial vigent.
A les zones de protecció de cada sistema seran d’aplicació les condicions de servitud
definides en la legislació sectorial vigent del sistema.
La vegetació haurà de tenir una estructura i composició tan similar a la dels sistemes
naturals de l’entorn com sigui possible, per tal d’assegurar la continuïtat dels processos com
la integració paisatgística. Aquesta consideració no es tindrà en compte en les zones de
seguretat i protecció contra incendis, a on aquesta tindrà les característiques especificades
per la legislació sectorial vigent per tal d’evitar la propagació del foc.

2

Protecció del sistema viari
a.

Es delimiten com a zona de protecció de sistemes, les àrees de servitud mesurades a
partir del límit de l’esplanació en funció de la categoria de la via. Aquestes
distàncies seran d’aplicació amb independència que apareguin o no en els plànols:
-

25 metres per l’autopista, autovia i vies ràpides.

-

8 metres per la resta de les carreteres.

-

4 metres per la resta de camins inclosos en la xarxa principal i 1 metre pels
inclosos en la xarxa secundària.

b.

A les zones de protecció del sistema viari no s’admeten moviments de terres,
construccions, ni tancaments i no es podran autoritzar usos excepte aquells que
siguin compatibles amb la seguretat vial, prèvia autorització de l’organisme titular
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de la carretera i d’acord amb la legislació aplicable.
3

Protecció del sistema hidràulic
a.

Es delimiten com a protecció de sistema les àrees de servitud de les rieres i rials.
-

Aquestes franges tenen una amplada mínima de 5 m a banda i banda del
sistema hidràulic.

-

L’objectiu principal de la zona de protecció del sistema hidràulic és el de
garantir l’accés públic als cursos hídrics.

-

S’admeten els camins públics localitzats en aquesta zona sempre que
siguin

compatibles

amb

les

determinacions

d’aquestes

Normes

Urbanístiques relatives al sistema hidràulic i amb la legislació aplicable, i
estiguin autoritzats per l’Agència Catalana de l’Aigua.
-

Art. 225
1

No s’admet cap tipus d’edifici o tancament.

Zona d’activitat temporal extractiva (clau 66)
Definició
Són aquelles àrees on s’hi ha desenvolupat o s’hi estan desenvolupant activitats extractives
que han alterat les condicions originals del terreny.
El desenvolupament d’aquesta zona requerirà la formulació prèvia del Pla Especial marc
d’activitats extractives que aquest POUM preveu a la fitxa “PE2 Pla Especial marc d’activitats
extractives” d’aquestes Normes.
S’identifiquen en els plànols d’ordenació amb la clau 66.

2

Regulació
Es formularà un PE urbanístic pel conjunt d’aquestes zones que establirà les condicions i
mesures per a la seva explotació si s’escau i per a la seva restauració.
El Pla Especial urbanístic específic desenvoluparà i concretarà els usos admesos en cada un
dels àmbits delimitats pel pla marc d’acord amb les determinacions i el que estableixen
aquestes Normes per a aquesta zona.

3

Transitorietat
a.

Mentre no s’aprovi definitivament el Pla especial marc de les activitats extractives i
l’específic de cada sector, les activitats actuals legalitzades podran continuar
l’activitat d’acord amb les condicions establertes per a l’explotació en cadascuna de
les autoritzacions a les que estan sotmeses.
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Capítol 5è. Plans especials en sòl no urbanitzable

Art. 226
1

Plans especials en sòl no urbanitzable
Es poden formular plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable sempre que tinguin
com a objectiu algun dels supòsits establerts a l’article 67 TRLU.

2

Els Plans especials urbanístics que, eventualment, desenvolupin un determinat àmbit en sòl
no urbanitzable, vincularan els propietaris o promotors a la cessió i urbanització dels
accessos així com a la urbanització i manteniment de la vialitat interna, serveis i previsió
d’aparcaments necessaris en funció de l’activitat prevista, així com assumir els costos i
càrregues derivades de la implantació que es proposi.

Art. 227

Delimitació de Plans Especials
Aquest POUM delimita 3 Plans Especials en sòl no urbanitzable:

PLANS ESPECIALS
PE 1

Pla Especial del Parc de les Valls de Sant Muç

PE 2

Pla Especial marc d’activitats extractives

PE 3

Pla Especial Hípica Can Ponç

Les característiques d’aquests sectors es recullen en les fitxes de l’annex.
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Títol VII. Paràmetres urbanístics

Art. 228
1

Ordenació de l'edificació
Les normes contingudes en aquest títol tenen per objecte la regulació de l'edificació en base
als paràmetres que són propis de cada sistema d’ordenació, definint el significat dels
mateixos i les relacions fonamentals que hi ha entre ells.

2

En el sòl urbà i per a cada zona, el Pla estableix els valors dels paràmetres als que ha
d'ajustar-se l'edificació.

3

En sòl urbanitzable i també en sòl urbà subjecte a planejament derivat de Millora Urbana
seran els Plans Parcials, Plans de Millora Urbana i els Plans Especials els que, en base a les
normes de cada zona, fixaran els valors dels paràmetres als que ha d'ajustar-se l'edificació.

4

5

Els sistemes bàsics d’ordenació de l'edificació i als que es refereixen aquestes normes són:
a.

Ordenació per alineacions de vial

b.

Ordenació per edificació aïllada en parcel·la

c.

Ordenació per ordenació de volums

Les normes o determinacions de valor d'alguns paràmetres que s'expressen en aquest
capítol ho seran en aquells casos en que la norma específica de la zona contingui
determinacions diferents referents als mateixos paràmetres.

Secció primera. Paràmetres generals

Art. 229
1

Conceptes utilitzats
Aquesta secció conté la reglamentació detallada de les constants o paràmetres que
determina amb caràcter general les característiques de l'edificació.

2

Sempre que s’utilitzen en aquestes normes els conceptes que a continuació s’indiquen,
tindran el següent significat:
a.

Illa: S’entén per illa aquella superfície de sòl delimitada en forma poligonal per
alineacions de carrers contigus, la qual pot comprendre més d’una qualificació
urbanística.

b.

Parcel·la: Porció de sòl urbà edificable.

c.

Solar: Parcel·la que per reunir les condicions de superfície i urbanització establertes
en aquestes Normes, és apta per la seva immediata edificació.
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Alçada lliure: S’entén per alçada lliure la distància entre el paviment i la cara inferior
del forjat.

e.

Alçada total per planta: La suma de l’alçada lliure i el gruix del sostre , el qual inclou
el paviment i els possibles elements tècnics incorporats.
A les plantes baixes aquesta mesura es determinarà per la suma de l’alçada compresa
des del punt de referència sobre la rasant del vial i el gruix del sostre, el qual inclou el
paviment i els possibles elements tècnics incorporats.

f.

Alçada útil. S’entén per alçada útil d’una planta la distància entre el paviment i la
cara inferior de qualsevol element que redueixi l’alçada lliure.

g.

Planta baixa: Pis de l'edifici a nivell del terra, o dins dels límits que amb referència a
la rasant assenyalen les Normes.

h.

Planta soterrani: La situada per sota de la planta baixa.

i.

Planta pis: Tota planta d’edificació que estigui per sobre de la planta baixa.

j.

Elements tècnics de les instal·lacions: Parts integrants dels serveis de l'edifici de
caràcter comú, com els següents:
Filtres d’aire, dipòsits de reserva d’aigua, de refrigeració o d’acumuladors; conductors
de ventilació o de fums, claraboies, antenes de telecomunicació, ràdio i televisió,
maquinària d’ascensor, espais per recorregut extra dels ascensors; plaques de
captació d’energia solar i, fins i tot per accés d’aquests al pla de terrat o coberta;
cossos d’escala d’accés al pla de terrat o coberta; elements de suport per a l’estesa i
assecat de la roba i altres.

k.

Cossos sortints: Són els que sobresurten de l’alineació de la façana o línia de façana
o de l’alineació interior, o d’espai lliure a interior d’illa i tenen el caràcter
d’habitables o ocupables, ja siguin tancats, semitancats o oberts.

l.

Elements sortints: Són part integrant de l'edificació o elements constructius no
habituals ni ocupables, de caràcter fix, que sobresurten de l’alineació o línia de
façana o de l’alineació interior o de l’alineació d’edificació.

m.

Pati de llums i ventilació: espai no edificat situat dins del volum d’edificació i
destinat a obtenir il·luminació i ventilació.

n.

Patis de ventilació: amb aquest nom es designen espais no edificables, d’igual
significació que els patis de llums i ventilació, però destinats a ventilar escales,
cuines o dependències diferents de dormitoris o estances.

o.

Peces principals d’un habitatge. Les sales i dormitoris d’acord amb la normativa
sobre condicions mínimes d’habitabilitat.

p.

S'entén per estança la sala o cambra on s’habita normalment i no destinada a
dormitori.
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Parcel·lació
Seran edificables totes les parcel·les inscrites al Registre de la propietat, o acreditació
similar, amb anterioritat a l’any 86, o resultat d’un projecte de reparcel·lació posterior
autoritzat. Aquestes podran exercir el seu dret a edificar amb les condicions establertes per
aquestes normes.

Art. 231
1

Índex d’intensitat neta d’edificació per parcel·la
L’índex d'intensitat neta d’edificació per parcel·la és el resultat de dividir l'edificabilitat
permesa per la superfície d’aquesta. La edificabilitat màxima permesa és el resultat de la
distribució -comportada per l’ordenació de volums- entre totes les parcel·les de
l'edificabilitat neta de cada unitat de zona.

2

En el còmput de l'edificabilitat s’inclourien les superfícies de totes les plantes, per sobre de
planta soterrani. Es computaran també en l'edificabilitat els cossos sortints tancats o
semitancats, els patis de llums i els de ventilació.

3

L'edificabilitat total, computada segons el nombre anterior, no superarà en les parcel·les en
pendent la que resultés de l'edificació en terreny en plànol horitzontal.

Art. 232
1

Superfícies i dimensions mínimes
Els vestíbuls d’accés a l’edifici, en cas de més de tres habitatges tindran una superfície
mínima de quatre metres quadrats (4 m2) i una amplada mínima de dos metres (2,0 m). Els
passadissos tindran una amplada mínima d’un metre (1 m).

2

Les escales d’us general tindran uns graons amb una estesa mínima de vint-i-vuit
centímetres (0,28 m) i un davanter d’una alçada màxima de divuit centímetres i mig (0,185
m). Tindran una amplada mínima de noranta cm (0,9 m).

3

Les escales d’us restringit en interiors d’habitatges i locals sense accés al públic tindran uns
graons amb una estesa mínima de vint-i-dos centímetres (0,22 m) i un davanter d’una alçada
màxima de vint centímetres (0,20 m), i una amplada mínima de noranta centímetres (0,9 m)
de replà.

Art. 233
1

Planta baixa
La planta baixa és la primera per sobre de la planta soterrani, real o possible. Tanmateix, en
el tipus d’ordenació segons alineacions de vial, la planta baixa per a cada parcel·la és
aquella el paviment de la qual es trobi situat entre 0,60 m per sobre i 0,60 m per sota de la
rasant del vial, en els punts de major i menor cota, respectivament, que a la parcel·la
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corresponen. En el cas d’ús habitatge en la planta baixa el forjat inferior es podrà situar a +1
m per sobre de la rasant de la vorera.
2

En els casos que a conseqüència del pendent, existeixi més d'una planta, en el tipus
d’ordenació segons alineacions, que se situï dins dels límits establerts en el paràgraf
anterior, s’entendrà per planta baixa per cada tram de front de parcel·la el de posició inferior.

3

Per aquest tipus d’ordenació, en els casos de parcel·les amb front a dos vials oposats, es
referirà la cota planta baixa a cada front, com si es tractés de diferents parcel·les, la
profunditat de les quals assoleixi el punt mig de l’illa.

4

En els casos d’ordenació segons ’alineació a vial l’alçada total màxima de la planta baixa
serà de 4,00 m i l’alçada total mínima serà de 3,2 m.

5

No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la modalitat de
semisoterrani i entresòl.

6

Els altells es permeten, en carrers ordenats amb front comercial, en planta baixa, fins 4,50 m
més enllà de la profunditat edificable, sense accés independent des de l'exterior quan
formin part del local ubicat en aquesta planta, i les que es destinen a dependències de la
porteria quan no siguin utilitzables com habitatge.

7

Els altells se separaran un mínim de tres (3) metres de la façana del carrer ordenat com a
front comercial i la seva alçada lliure mínima, per sota serà de 2,50 m i per sobre 2,50 m. Si
la part superior es destina a dipòsit de materials no serà precís que compleixi aquesta
condició.

8

Els vols que es generin dins la planta baixa o el seu sostre tindran una alçada lliure mínima
de 2,75 m respecte la vorera en el punt més baix.

Art. 234
1

Planta soterrani
Les plantes soterrani en el tipus d’ordenació segons alineacions de vial, són les situades
sota la planta baixa, tinguin o no obertures, per causa de desnivells, en qualsevol dels fronts
de l'edificació.

2

Les plantes soterrani, en els altres tipus d’ordenació, són tota planta soterrada o semisoterrada, sempre que el seu sostre estigui a menys d’un metre per sobre del nivell del sòl
exterior definitiu. La part de planta semitancada el sostre de la qual sobresurti més d’un
metre per sobre d’aquest nivell, tindrà, en tota aquesta part, la consideració de planta baixa.

3

En els soterranis no es permet l’ús d'habitatge ni la ubicació d'habitacions en l’ús
residencial i sanitari. Els soterranis, per sota del primer, només es podran destinar a
aparcaments, instal·lacions tècniques de l'edifici, cambres cuirassades i similars.

4

Tanmateix es podran autoritzar altres usos diferents del d'habitatge i del residencial, si es
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dota al local de mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d'incendi, explosió i
altres i el desallotjament, amb seguretat de les persones en aquests esdeveniments.
5

L'alçada lliure mínima entre sostres de les plantes soterrani serà almenys de 2,20 m, i com a
resultat de les instal·lacions, en cap punt podrà ésser inferior a 2,20 m, excepte en el passos
exclusius de vianants on en cap punt podrà ésser inferior a 2,10 m.

Art. 235
1

Alçada de les plantes pis
L'alçada lliure, entre sostres, de les plantes pis no serà inferior a 2,70 metres entre sostres o
forjats, per edificis d’habitatge; 2,50 m en altres casos.

2

L’alçada lliure mínima en vestíbuls d’accés a l’edifici és de dos metres cinquanta centímetres
(2,50 m) i en replans d’accés als habitatges de dos metres vint centímetres (2,20 m). En
altres casos de dos metres vint centímetres (2,20 m) en tots els punts.

3

A l’interior dels habitatges:
a.

A sales, menjadors, dormitoris i cuines l’alçada mínima és de dos metres cinquanta
centímetres (2,50 m). A les cuines s’admet una alçada mínima de dos metres vint
centímetres (2,20 m).

b.

En altres estances com banys, distribuïdors, passadissos i rebedors l’alçada mínima
es fixa en dos metres vint centímetres (2,20 m).

4

A l’interior dels locals per a qualsevol altre ús:
a.

Als espais on es desenvolupa l’activitat principal l’alçada lliure mínima és de dos
metres cinquanta centímetres (2,50 m).

b.

En altres estances com banys, distribuïdors, passadissos i rebedors l’alçada mínima
es fixa en dos metres vint centímetres (2,20 m).

Art. 236

Planta àtic

1

La planta àtic és la planta del darrer pis d’un edifici.

2

No es troba inclosa dins l’alçada reguladora màxima.

3

Es situa immediatament per sobre de l’últim forjat de la darrera planta edificable permesa a
l’edifici segons la normativa establerta per a cada zona, encara que aquest no hagi esgotat
l’alçada reguladora màxima permesa.

4

La planta àtic admet habitatges independents respecte al pis inferior, sempre que els
volums edificats resultants de les necessitats de les instal·lacions diverses quedin incloses
dins l’envoltant màxima de l’edifici.

5

La planta àtic només està admesa en zones i ordenacions específiques, segons s’estableix a
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les determinacions de les zones definides a les NN.UU. i als plànols d’ordenació. No s’admet
l’àtic per sobre de Pb + 8 pp.
6

La planta àtic està reculada 3 m de la façana al carrer i 1,5 m de la façana posterior i de les
partions laterals de l’edifici, excepte si hi ha especificacions gràfiques diferents en els
plànols d’ordenació o a les fitxes dels sectors.

7

L’alçada lliure de les plantes àtic serà de 2,70 metres per sobre el paviment immediat al
darrer sostre o forjat de l’edifici. El punt d’arrencada de la coberta se situarà com a molt a
3,20 m per sobre el darrer sostre o forjat de l’edifici.

8

Art. 237
1

La pendent màxima de la coberta serà del 30%.

Profunditat edificable
En fondàries edificables de dotze o menys metres (≤12 m) de profunditat és obligatori que
l’habitatge tingui façana al carrer i al pati interior d’illa. (Assegurar ventilació creuada).

2

En fondàries edificables de més de dotze metres (+12 m) de profunditat, si l’habitatge
només té una façana, és obligatori que l’habitatge tingui patis per assegurar la ventilació
interior, amb un mínim de un pati de 2,0x2,0 m si s’opta per aquesta opció dins les que
admet el Decret 55/2009 d’Habitabilitat.

Art. 238
1

Elements tècnics de les instal·lacions
Els volums corresponents als elements tècnics de les instal·lacions, definits en aquestes
Normes, s’hauran de preveure en el projecte d’edificació, com a composició arquitectònica
conjunta amb tot l'edifici, quedant inclosos dins l’envoltant màxima de l’edifici.

2

Les dimensions dels volums corresponents a aquests elements són funció de les exigències
tècniques de cada edifici o sistema d’instal·lació.

3

Els panells solars es situaran directament sobre la coberta inclinada mantenint la seva
inclinació.

Art. 239
1

Cossos sortints
Els cossos sortints, habitables o ocupables, tancats, semitancats o oberts, que sobresurten
de la línia de façana o de l’alineació de l'edificació, compliran en tot cas, allò disposat en
aquest article.

2

Són cossos sortints tancats els miradors tribunes i altres similars amb tots llurs costats amb
tancaments no desmuntables. Són cossos sortints semitancats els cossos volats que tinguin
tancats totalment algun dels seus contorns laterals mitjançant tancaments no desmuntables
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i opacs, com són les galeries i similars que reuneixen aquestes característiques. Són cossos
volats oberts les terrasses, els balcons i altres similars.
3

Còmput de superfície
a.

La superfície en planta dels cossos sortints tancats es computarà a efectes de l’índex
d’edificabilitat net i de la superfície de sostre edificable.

b.

La mateixa regla s’aplicarà als cossos sortints semitancats. Tanmateix, a efectes del
càlcul de la superfície de sostre edificable, es deixarà de computar la part que
estigui oberta per tots els seus costats, a partir d’un pla paral·lel a la línia de façana.

c.

Els cossos sortints oberts no es computaran a efectes del càlcul de la superfície de
sostre edificable. Es computaran a efectes de l'ocupació màxima i en planta baixa i
en el tipus d’ordenació d’edificació aïllada, a més, als efectes de separacions a les
partions de parcel·la.

4

En tots els tipus d’ordenació es prohibeixen els cossos sortints en planta baixa.

5

S'admeten, amb les excepcions o restriccions establertes en les Normes aplicables a cada
zona, els cossos sortints, a partir de la primera planta.

6

S'entén per pla límit lateral de vol, el pla normal a la façana que limita el vol de tot tipus de
cossos sortints en planta pis. Aquest pla límit de vol se situa a un metre de la mitgera.

Art. 240

Vol màxim dels cossos sortints
El vol màxim dels cossos sortints, tancats, semitancats o oberts, és el que s’estableix en
aquest article pels diferents tipus d’ordenació:

1

Tipus d’ordenació d’edificació segons alineacions de vial:
a.

Els cossos sortints al carrer o espai lliure públic es regulen en el que es refereix a la
longitud de vol i a la distància mínima al carrer, per les normes específiques de cada
zona.

b.

El vol màxim dels cossos sortints oberts, en l'espai lliure interior d’illa no podrà
excedir d’un vintè del diàmetre de la circumferència inscriptible en l'espai lliure
interior d’illa, amb un vol màxim, en tot cas d’1,00 m.

c.

En l'espai lliure interior d’illa no es permeten cossos sortints tancats o semitancats
que excedeixin la profunditat edificable.

d.

Els cossos sortints oberts podran ocupar en la seva totalitat la longitud de façana.
Els tancats i els semitancats no podran ocupar més d’un terç d'aquesta longitud. En
un i altre cas, els cossos venen limitats en la seva distància a la mitgera mitjançant
el pla límit lateral de vol, que se situa a un metre de la mitgera.

e.

Quan el vol dels cossos tancats o semitancats no sigui superior a 45 cm podran
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ocupar més d’un terç de la longitud de façana, sempre que no excedeixi la superfície
que li correspondria en cas de màxim vol.
2

Tipus d’ordenació d’edificació aïllada:
En aquest tipus d’ordenació, el vol dels cossos sortints, tancats, semitancats, ve limitat per
la superfície de sostre edificable de la parcel·la. En els percentatges d’ocupació màxima i en
les separacions a les partions de parcel·la, es tindran en compte els tancats, els semitancats
i els oberts.

3

Tipus d’ordenació de volums específica:
a.

Els cossos sortints, tancats, semitancats o oberts, es limitaran d’acord amb les
normes específiques de cada zona.

b.

S'aplicarà en aquest tipus d’ordenació allò establert pel tipus d’ordenació
d’edificació segons alineacions en l’apartat 1).

Art. 241
1

Elements sortints
Els elements sortints, com són els sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, marquesines, para-sols, i
altres similars fixes es limitaran, pel que fa al seu vol, a allò disposat pels cossos sortints,
amb les particularitats següents, aplicables en tots els tipus d’ordenació:
a.

S'admeten els elements sortints en planta baixa, d’edificació que doni front a carrer
de més de 6 m d'ample i sempre que no sobresurtin més d’un cinquantè de l'ample
de vial, d'una desena part de l'ample de la vorera, i de 0,40 m quan afectin a menys
de la cinquena part de la longitud de façana, o de 0,15 m si ocupen més d'aquest
cinquè de façana.

b.

S'admeten els elements sortints que se situen de forma que cap dels seus punts es
trobi a una l'alçada inferior als 2,50 m per sobre de la rasant de la vorera, i el seu vol
no excedeixi en cap punt a l’ample de la vorera menys 0,60 m, amb un màxim de vol
d’1,50 m quan siguin opacs i de 2 m quan siguin translúcids.

c.

Els ràfecs podran volar del pla de façana fins un màxim de 0,4 m pels carrers de
menys de vint metres i fins un màxim de 0,90 m pels carrers de 20 ó més metres.

2

Els elements sortints no permanents, com són les veles, persianes, rètols, anuncis, i
similars, no s'inclouen en el concepte d'elements sortints regulats en aquestes Normes.
Regirà respecte als mateixos el que s'estableixi a les Ordenances Municipals.

3

Sens perjudici de l'anterior, es podran admetre rètols només en planta baixa, sempre que se
situï per sobre de 2,2 metres de la rasant de la vorera i estigui dins el forat, sense
sobresortir. Quan això no sigui possible s’admetrà la retolació amb lletres sobreposades
d’acord amb l’article 54 del Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni.
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Canals de desguàs i baixants pluvials

1

Els canals de desguàs de les cobertes dels edificis seran metàl·lics o de ceràmica.

2

Els baixants pluvials dels edificis aniran encastats dins la façana.

Art. 243

Il·luminació i ventilació
Allò disposat en aquest article sobre patis i el que estableixen els articles següents sobre
patis de llums i de ventilació és aplicable també a les obres d'ampliació per addició de noves
plantes. Per autoritzar aquesta ampliació, en els casos en que estigui admesa, es requerirà, a
més, l’adequació de les característiques i dimensions dels patis, fins i tot, dels
corresponents a les plantes edificades.

1

En els edificis d'habitatges, els dormitoris i estances no es podran autoritzar si no reben
il·luminació i ventilació a través, almenys, de patis de llum i ventilació. La ventilació d’altres
dependències diferents de les destinades a dormitoris o estances i de les escales i peces
auxiliars interiors, podrà fer-se mitjançant patis de ventilació.

2

La il·luminació i ventilació mitjançant elements tècnics, sense utilització de patis de llum i
ventilació o de ventilació, s'admetrà per dependències i peces auxiliars dels habitatges, no
destinades a dormitoris i estances, quan s’assegurin les condicions higièniques.

3

La ventilació i il·luminació dels locals de treball i estança destinats a usos comercial i
d'oficines podrà realitzar-se mitjançant patis de ventilació i il·luminació o de ventilació. Es
permetrà la ventilació o il·luminació mitjançant elements o mitjans tècnics de provada
eficàcia, que assegurin condicions adequades d’higiene. Per a l’ús dels elements o mitjans
tècnics de provada eficàcia caldrà la prèvia regulació per mitjà de l’ordenança corresponent.

4

Les escales de veïns tindran entrada d’aire en planta baixa i ventilació zenital en l’última
planta.

5

Les escales de veïns de PB i 3 plantes o més, a més de complir l’apartat anterior:
a.

Ventilaran directament a l’exterior amb obertures d’1 m² de superfície mínima a cada
planta, o

b.
6

Art. 244
1

Ventilaran a través d’un pati o ull d’escala de 5 m² de superfície mínima en planta.

El nivell d’il·luminació artificial mínima dels espais comuns dels edificis serà de 50 lux.

Patis de llums i ventilació
Els patis de llums poden ser interiors o mixtes. Són interiors els patis de llums que no
s’obren a altres espais lliures o a vials i són mixtes els oberts a aquests espais.

2

La dimensió i superfície mínima obligatòria dels patis de llums interiors depèn de la seva
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alçada. La dimensió del pati interior serà tal que permeti inscriure en el seu interior un cercle
de diàmetre igual a un sisè de la seva alçada, amb un mínim de tres metres (3 m) i amb una
superfície mínima segons la taula següent:
Alçada del Pati

Superfície mínima

(nº plantes pis)

3

(m2)

1

10

2

10

3

12

4

14

5

16

6

18

7

20

més de 7

22

Els patis de llums mixtes, que són aquells oberts en alguna o algunes de les seves cares a
espais lliures o a vial, hauran de respectar les distàncies mínimes entre parets fixades pel
diàmetre del cercle inscriptible que diu el nombre anterior d’aquest article. No serà
aplicable, pel contrari, a aquests patis, les superfícies mínimes fixades en la Taula anterior.

4

Les parets dels patis de llums mixtes es consideraran com a façanes a aquests efectes.

5

El pati de llums serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dos o més finques
contigües. Serà indispensable, als efectes d'aquestes Normes, que aquesta mancomunitat
de pati s'estableixi per escriptura pública, inscrita en el Registre de la Propietat.

6

Els Patis mancomunats es regiran, pel que fa a forma i dimensions per allò disposat per a
patis interiors i els mixtes.

7

Als efectes d’allò disposat en aquest article sobre patis de llums interiors es tindran en
compte, a més, les següents regles:
a.

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

b.

L'alçada del pati a efectes de determinació de la seva superfície, es mesurarà en
nombre de plantes des de la més baixa que ho precisi servida pel pati, fins la més
elevada.

c.

El paviment del pati estarà, com a màxim, un metre per sobre del nivell el sòl o de la
dependència a il·luminar o ventilar.

d.

Els patis podran cobrir-se amb claraboies, sempre que es deixi un espai perifèric
lliure sense tancament de cap classe, entre les parets del pati i la claraboia, amb una
superfície de ventilació mínima del 20 per 100 superior a la del pati.

8

El nivell d’il·luminació artificial mínima dels espais comuns dels edificis serà de 50 lux.
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Il·luminació i ventilació d’estances
La superfície mínima d’il·luminació i ventilació en sales i dormitoris és d’1/8 de la seva
superfície en planta.

2

Les cuines tindran ventilació directa a l’exterior mitjançant una finestra amb una superfície
mínima d’1/10 de la seva superfície en planta o mitjançant un pati de ventilació d’ús
exclusiu per cuines de 0,8 m2 de secció constant, o mitjançat ventilació mecànica que
asseguri entre 1,2 i 2,2 renovacions d’aire per hora, o mitjançant un pati de ventilació no
exclusiu de 2,0x2,0 m que permeti la ventilació en cas d’instal·lacions amb gas. Aquesta
ventilació és independent de l’extracció de fums de cuina, que serà sempre amb conductes
específics.

3

Els banys interiors ventilaran per patis de ventilació exclusius per banys de 0,4 m2 de secció
constant, o mitjançant shunt o ventilacions forçades a través de conductes que assegurin
entre 3 i 5,2 renovacions d’aire per hora.

Art. 246
1

Bugaderia i estenedors
Tot habitatge unifamiliar o plurifamiliar, ha de disposar d’espai per rentar la roba, que
constarà com a mínim de l’espai per la rentadora elèctrica i la instal·lació corresponent, amb
una superfície mínima d’1,4 m2 en el cas d’habitatges amb dues o més habitacions. L’espai
podrà ésser exterior a l’habitatge en estances específiques, interior a l’habitatge en estança
separada o integrada a la cuina, en aquest cas amb l’increment d’un metre quadrat (1 m2)
sobre la superfície mínima. No s’admetrà la instal·lació de la rentadora ni assecadora en
balcons o cossos oberts o semitancats.
Així mateix tot habitatge unifamiliar o plurifamiliar ha de disposar d’espai per assecar la
roba: en estenedors comuns al terrat, no visibles des del carrer, en façanes en interior d’illa,
o en instal·lació interior a l’habitatge al costat de la rentadora. En el cas d’integració a la
cuina, en aquest cas amb l’increment de mig metre quadrat (0,5 m2) sobre la superfície
mínima de la cuina. Un metre quadrat (1 m2) en el cas d’integració de rentadora i assecadora.
L’assecadora tindrà sortida directa d’aire a l’exterior o instal·lació de desguàs per l’aigua de
condensació.

Art. 247

Elements situables per sobre dels edificis
Quan es pretengui construir un edifici que no esgoti l'alçada reguladora màxima de la zona
concreta en que es trobi, li seran aplicables les condicions establertes, segons els casos,
prenent com alçada de referència la que, d’acord amb la llicència, sigui el resultat de
mesurar verticalment el plànol exterior de la façana fins la intersecció amb el plànol
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horitzontal que contingui la línia d’arrencada de la coberta, o amb el plànol superior dels
elements resistents en el cas del terrat o coberta plana.

Art. 248

Aparells d’aire condicionat
Els aparells exteriors d’aire condicionat es situaran a la coberta dels edificis o a l’interior de
les terrasses; en cap cas a les façanes dels edificis.

Art. 249
1

Col·locació d’ascensor en edificis existents
En els edificis existents s’admetrà la instal·lació d’ascensors en el nucli de l’escala
comunitària sempre que es compleixin les mides mínimes de vies d’evacuació establertes a
la normativa vigent sobre protecció contra incendis dels edificis.

2

En els edificis existents amb una antiguitat superior a deu anys, a comptar des de l’entrada
en vigor d’aquest POUM, s’admetrà la instal·lació d’ascensors en els patis de ventilació
sempre que es compleixin les condicions següents:
a.

Les parets de tancament del recinte de l’ascensor hauran de ser de xapa perforada el
més transparent possible per permetre la ventilació del pati de llums.

b.

Les parets de tancament del recinte de l’ascensor se situaran a una distància mínima
de 80 cm de qualsevol punt de les obertures existents al pati de ventilació.

c.

Els patis de llum que estiguin coberts amb claraboies s’hauran d’adaptar mantenint
un espai perifèric sense cap tipus de tancament amb una superfície de ventilació
mínima del 20% superior a la del pati.

d.

Que les peces resultants mantinguin les condicions d’habitabilitat exigibles.

Secció segona. Alineació de vial

Art. 250
1

Paràmetres específics
En el tipus d’ordenació d’edificació segons alineació de vial, els paràmetres que determinen
les característiques de l'edificació són:
a.

Alineació de vial

b.

Línia de façana

c.

Ample del carrer o vial

d.

Alçada reguladora màxima
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e.

Nombre màxim de plantes

f.

Mitgera

g.

Illa

h.

Profunditat edificable

i.

Espai lliure interior d’illa

j.

Reculada de l'edificació

Totes les vegades que s’utilitzin en aquestes Normes els conceptes esmentats, tindran el
següent significat:
a.

Alineació de vial. És la línia que estableix al llarg dels vials límits a l'edificació.

b.

Línia de façana. És el tram d’alineació pertanyent a cada parcel·la.

c.

Ample de carrer o vial. És la mesura lineal que, com a distància entre dos costats del
carrer es pren com a constant o paràmetre que pot servir en el seu cas, per
determinar l'alçada reguladora i altres característiques de l'edificació.

d.

Alçada reguladora màxima. La que poden assolir les edificacions, llevat
d’excepcions expresses.

e.

Nombre màxim de plantes. Nombre màxim de plantes permeses, dins de l'alçada
reguladora.
S’han de respectar conjuntament aquestes dues constants: alçada i nombre de
plantes.

f.

Mitgera. És la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les, que s’eleva des
dels fonaments fins la coberta, encara que la seva continuïtat s’interrompi per patis
de llums o xemeneies de ventilació, de caràcter mancomunat.

g.

Illa. Superfície de sòl delimitada per les alineacions de vialitat contigües.

h.

Profunditat edificable. És la distància normal a la línia de façana que limita per la
seva part posterior l'edificació.

i.

Espai lliure interior d’illa. És l'espai lliure d’edificació o edificable en el seu cas,
només en planta baixa i soterranis que resulta d’aplicar les profunditats edificables.

j.

Reculada de l'edificació. És el retrocés de l'edificació respecte de l’alineació de vial o
a les mitgeres. La reculada pot ser d’illa, d’edificació o de plantes.

Art. 251
1

Alineació de vial
En el tipus d’ordenació regulat en aquesta secció, l’alineació de l’edificació coincideix amb
la del carrer o vial, llevat dels casos de reculada permesa.

2

Les reculades permeses són les que disposen de les Normes del Pla General al regular el
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règim de les diferents zones. Quan les Normes permeten reculades aquestes se subjectaran
a allò disposat en el corresponent article.

Art. 252
1

Ample de vial
Amidament
a.

Si les alineacions de vialitat estan constituïdes per rectes i corbes paral·leles de
manera que llur distància sigui constant en tot un tram de vial entre dos
transversals, es prendrà aquesta distància com a ample de vial.

b.

Si les alineacions de vialitat no són paral·leles o presenten eixamplaments,
estrenyiments o altra irregularitat, es prendrà com a ample de vial per cada costat
d’un tram de carrer comprès entre dues transversals l’ample general de la via de que
es tracti.

c.

S’entendrà per ample puntual de vial per un punt d'una alineació de vialitat, la
menor de les distàncies entre aquest punt i els punts de l’alineació oposada del
mateix vial.

d.

Quan per aplicació de la regla anterior resultin amples de vial diferents per fronts
oposats i trams pròxims d’un mateix vial, i en sòl d’igual zonificació, es prendrà com
ample de vial l’ample promig que asseguri un nombre màxim de plantes uniformes.

2

L’ample de vial és el que resulta de la real afectació a l’ús públic. Quan es tracti de parcel·les
amb front a vials de nova obertura, l’ample de vial serà el que en virtut del Pla i del projecte
d’urbanització s’afecti realment l’ús públic i, a aquests efectes, es cedeixi i urbanitzi amb
subjecció a les Normes sobre execució. Només els vials efectivament urbanitzats, o aquells
per als que s’asseguri la urbanització simultània a l'edificació, serviran de paràmetre
regulador de les alçades dels edificis o dels vols permesos.

Art. 253
1

Alçada
L'alçada reguladora de l'edificació i el nombre màxim de plantes, és el que estableixen les
normes aplicables a cada zona, atenent a l’ample del carrer, a que hi donin front els edificis
o a la qualificació urbanística de la zona.

2

L'alçada es mesurarà verticalment en el pla exterior de la façana, fins la intersecció amb el
plànol horitzontal que conté la línia d’arrencada de la coberta, o amb el pla superior dels
elements resistents en el cas de terrat o coberta plana.

3

Per sobre de l'alçada reguladora màxima, només es permetran:
a.

La coberta terminal de l'edifici, de pendent inferior al trenta per cent (30%) i les
arrencades de la qual siguin línies horitzontals paral·leles als paràmetres exteriors
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de les façanes, a alçada no superior a la reguladora màxima i vol màxim determinat
pel vol dels ràfecs.
b.

Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana,
amb alçada de seixanta (60) centímetres.

c.

Els àtics, segons les condicions i característiques establertes a l’Art. 236 d’aquestes
Normes.

d.

Les baranes de façana anterior i posterior i les dels patis interiors, que s’aixequin
directament sobre l'alçada reguladora màxima. L'alçada d'aquestes baranes no
podran excedir d’1,20 m.

e.

Els elements de separació entre terrats, situats directament sobre l'alçada màxima
reguladora. L'alçada màxima d’aquests elements no podrà excedir d'1,80 m, si són
opacs i de 2,50 m si són transparents, reixes o similars.

Art. 254

f.

Els elements tècnics de les instal·lacions.

g.

Els remats decoratius de les façanes.

Regles sobre determinació d’alçades
L'alçada es mesura segons allò disposat en el número 2 de l'article anterior. La determinació
del punt de referència o punt d’origen per l'amidament de l'alçada és diferent per cada un
dels supòsits següents:

1

Edificis amb front a una sola via:
a.

Si la rasant del carrer, presa en la línia de façana, és tal que la diferència de nivells
entre l'extrem de la façana de major cota i el centre de la mateixa és menor de 0,60
m, l'alçada reguladora màxima es mesurarà en el centre de la façana, a partir de la
rasant de la vorera en aquest punt.

b.

Si la diferència de nivells és major de 0,60 m, l'alçada reguladora màxima es
mesurarà a partir d’un nivell situat a 0,60 m per sota de la cota de l'extrem de la línia
de façana de major cota.

c.

Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc a que, en determinats punts de la façana,
la rasant de la vorera se situï a més de 3 m per sota d'aquell punt d’aplicació
d'alçada reguladora, la façana es dividirà en els trams necessaris perquè això no
passi. En cada un dels trams, l'alçada reguladora es mesurarà segons les regles
anteriors, com si cada tram fos façana independent.

2

Edificis amb front de dues o més vies, formant cantonada o xamfrà.
a.

L'alçada reguladora es determinarà com si es tractés de façanes independents. Si
l'alçada fos la mateixa en cada front de vial, s'aplicarà allò disposat en el número 1)
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anterior, però operant amb el conjunt de les façanes desenvolupades com si fos una
sola.
b.

Si les alçades reguladores fossin diferents, les majors d'elles podran aplicar-se per
als carrers més estrets adjacents, fins una longitud determinada per la intersecció
sobre l’alineació del vial de menor ample, de la prolongació de la línia límit de
profunditat edificable corresponent al carrer de major ample. A partir del punt
determinat per la longitud màxima a que es refereix l’apartat anterior, s'aplicarà a la
resta de la façana l'alçada pertinent a l’ample de vial a que li correspon.

c.

En illes de profunditat menor a 26 m amb alçades reguladores diferents el canvi
d’alçada s’estableix a la meitat de la profunditat total edificable.

3

Edificació amb front a dos o més vies que no formin cantonada ni xamfrà
Els edificis en solars amb front a dos o més vies que no formin cantonada i xamfrà i
l'edificació dels quals en cada front vingui separada de l'altra per l'espai lliure interior d’illa,
es regularan, pel que fa a alçada, com si es tractés d'edificis independents.

4

Edificis en illa que no disposin o disposin parcialment d'espai lliure interior
a.

L'alçada reguladora es determinarà per l'ample de vial a que doni front cada
edificació. Aquesta alçada s'aplicarà fins una profunditat edificable determinada pel
lloc geomètric dels punts equidistants de l’alineació objecte d’edificació i de la del
front oposat. Si l’illa no assoleix en algun punt un ample de vint (20) metres mesurat
per la suma de les distàncies des del lloc geomètric esmentat a les alineacions dels
fronts de vial oposat, l'alçada reguladora màxima serà uniforme per a tot el sector de
l’illa considerat i igual a la que correspongui al vial de major ample.

b.

Els casos particulars a que donin lloc alineacions molt irregulars seran resultats per
equiparació amb els criteris exposats en els apartats anteriors.

5

Edificis amb fronts a places
a.

Les alçades reguladores màximes es determinaran en aquest cas atenent a la major
de les alçades corresponents a les vies que formen la plaça o aflueixen en ella.

b.

Les dimensions de la plaça no justificaran una major alçada.

c.

Per la determinació de l'alçada en els casos d’edificació amb front a places, no es
tindran en compte aquells carrers l'ample dels quals sigui major que la dimensió
mínima de la plaça. Els creuaments de vies i els xamfrans no tindran la consideració
de places.

6

Edificis amb front a parcs, jardins, equipaments i dotacions
En casos establerts, l'alçada reguladora màxima pot ser la major de les corresponents als
criteris generals o la determinada als plànols d’ordenació.

7

Fronts ordenats
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Alguns fronts de vies i espais importants, presenten en l’actualitat força irregularitats en
les alçades, resultat d’aplicar diferents normatives.
Es proposa regularitzar l’alçada de forma homogènia amb alçades unitàries pels diferents
trams amb front a:

Art. 255
1

-

Eix cívic. Avinguda de l’Estatut.

-

Eix Cívic. Riera de Rubí.

-

Parc Territorial. Ca n’Oriol.

-

Parc urbà. Plaça Pearson.

Regles sobre mitgeres
Quan com a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat edificable o altra
causa, puguin sorgir mitgeres al descobert hauran d’acabar-se amb materials emprats a la
façana, o de forma optativa, retirar-se la mesura per permetre l’aparició d’obertures com si
d'una façana es tractés.

2

Si la mitgera que resultaria de l'edificació de dos solars contigus no és normal a la línia de
façana, només es podran edificar els solars quan l'angle format per la mitgera amb la normal
de la façana en el punt de la seva intersecció sigui inferior a 25° graus.

3

En la resta de casos, per poder edificar s’hauran de regularitzar els solars per a que
compleixin la condició indicada. Els casos especials, o que donin lloc a termenals de
parcel·la corbs o fraccionats o parcel·les en angle, es resoldran aplicant els criteris tècnics
inspirats en les regles que es contenen en aquest article.

Art. 256

Profunditat edificable

1

La profunditat edificable es delimita per la línia de façana i la línia posterior de l'edificació.

2

La posició de la línia posterior d’edificació està calculada per a cada illa i està grafiada en els
plànols d’ordenació d’acord amb les Normes que s'especifiquen per a cada zona, de manera
que la profunditat edificable sigui la mateixa per a cada front de l’illa.

3

Les parcel·les que tinguin delimitada profunditat edificable corresponent a dos carrers,
només seran edificables en el cos principal sobre rasant, en els trams delimitats per la
profunditat edificable des de l’alineació de vial al qual dóna front la façana. La resta de la
parcel·la no serà edificable per sobre de la planta baixa encara que li correspongui per una
altra alineació de vialitat. La mateixa consideració tindran les porcions de solar compreses
entre el límit posterior dels solars que no assoleixin la profunditat edificable i el límit de
l’espai interior.
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4

No es permetrà construir al solar que no assoleixin una profunditat promig mínima de 8 m.

5

A les illes serà obligatori assegurar una distància mínima de 6 m entre façanes posteriors
dels edificis conservant una profunditat edificable mínima de 10 m. S’exceptuen les illes que
no assoleixen en algun punt un ample de vint (20) metres.

6

L'ocupació amb edificacions en planta baixa de l'espai lliure interior d’illa, es regula per
normes específiques definides per a cada zona.

Art. 257
1

2

Reculades
Les modalitats de reculada o alineacions reculades són:
a.

Reculada en tot el front d'alineacions de l’illa;

b.

Reculada en la totalitat de les plantes de l'edifici;

c.

Reculada en plantes pis, i

d.

Reculada en plantes pis vora la mitgera.

Les alineacions reculades de la modalitat a) s'admetran quan l'espai que quedi lliure com a
conseqüència de la reculada es destini a eixamplament del carrer. Aquest sòl serà de cessió
gratuïta al Municipi, per destinar-lo a eixamplament de vial, i les obres d’urbanització seran
a càrrec del propietari cedint. L'alçada reguladora màxima aplicable a les finques reculades
serà la que correspongui a l'ample del vial, inclòs l'eixamplament. La reculada serà uniforme
en tota l'alineació, haurà de comprendre tot el tram de mançana entre carrers i la profunditat
edificable quedarà disminuïda en la profunditat de la reculada. Es determinarà la profunditat
partint de l'alineació de vialitat i no de l'alineació reculada. De l'alçada reguladora màxima
conseqüència de l'eixamplament només es beneficiarà la finca reculada. En la resta de trams
de carrer, en el front, oposat a la reculada, encara que s'edifiqui després de la reculada,
l'alçada reguladora màxima es determinarà atenent a l'ample del vial anterior a
l'eixamplament. La llicència d’edificació s’atorgarà considerada com condicionada a cessió
gratuïta i a l'obligació de suportar els costos de la urbanització, fins i tot els del Projecte
d'Urbanització.

3

La cessió es formalitzarà en document administratiu, que facultarà l'Administració per
l'ocupació del terreny. Per assegurar l'obligació de satisfer els costos de la urbanització
l'Ajuntament podrà condicionar l’efectivitat de la llicència a la constitució de garantia real o
personal suficient. A aquests efectes, els Serveis Tècnics Municipals elaboraran un
avantprojecte, integrat pel pla o plans necessaris i una Memòria en què s’inclourà una
valoració aproximada de les despeses de la Urbanització.

4

Les alineacions reculades de la modalitat b), això és, en totes les plantes i en part d’un front
d’illa, s'admeten, per regla general, quan s’acompleixin el següents requisits:
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a.

Que la reculada s’estengui, almenys, d'una longitud de vint metres. Quan es tracti
d'edificis destinats a usos públics o col·lectius la longitud mínima és de catorze (14)
metres.

b.

Que la reculada s’iniciï a més de tres seixanta (3,60) metres de cada mitgera.

c.

Que en la seva execució es diferenciïn clarament, l'espai de propietat privada del de
propietat pública.

d.

Les reculades regulades en aquest apartat:
-

No donen lloc a la cessió gratuïta i obligatòria del terreny afectat per la
reculada.

-

No modifiquen la profunditat edificable. Aquesta es mesurarà des de
l’alineació del vial o carrer.

-

No donen lloc a augments d'alçada reguladora ni a compensació de
volums.

5

Les reculades de la modalitat c) això és, en plantes pis, sense reculada en planta baixa, es
permeten quan concorrin els següents requisits:
a.

Que els edificis projectats tinguin una façana de més de vint metres.

b.

Que la reculada s’iniciï a més de 3,60 m de cada mitgera.

c.

Que la separació entre paraments oposats compleixi les dimensions mínimes
establertes pels patis de llums mixtes.

6

Les reculades de la modalitat d) no s'admetran més que per sobre de la planta baixa, i
hauran de complir-se les següents condicions:
a.

Que només s’efectuï en una de les mitgeres de la parcel·la.

b.

Que se separi a tot el llarg de la mitgera almenys 3,60 metres.

c.

Que en l'espai lliure interior d’illa pugui inscriure’s una circumferència d’un mínim de
deu (10) metres de radi.

7

A més de les regles anteriors, regeixen en matèria de reculades les següents:
a.

En planta baixa, es permeten façanes porticades formant porxos, d'ús general,
sempre que la llum de pas entre pilars i façana reculada, en tota l’extensió de la
façana sigui com a mínim d'1,80 metres i l'alçada lliure mínima de 3,60 metres.

b.

Els propietaris de les finques reculades assumeixen les despeses del tractament
com a façana de les mitgeres que queden al descobert, llevat que aquestes
s’haguessin reculat també. En l’atorgament de tota llicència d’edificació s’entendrà
inclòs aquest condicionament.
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Secció tercera. Edificació aïllada

Art. 258

Paràmetres utilitzats en aquest tipus d’ordenació
Els paràmetres propis del tipus d’ordenació en edificació aïllada són:

1

Forma i dimensió de la parcel·la

2

Volum edificable

3

Ocupació màxima de la parcel·la

4

Sòl lliure d’edificació

5

Alçada reguladora màxima

6

Nombre màxim de plantes

7

Separacions mínimes

8

Edificacions auxiliars

9

Enjardinament i arbres

10 Totes les vegades que s’utilitzin en aquestes Normes els conceptes esmentats, tindran el
següent significat:
a.

Forma i dimensió de la parcel·la. Fa referència al front, longitud i superfície de la
parcel·la.

b.

Volum edificable. Conjunt d’espais edificables tancats de totes les plantes.

c.

Ocupació màxima de la parcel·la. És el quocient màxim permès entre l’ocupació en
planta , inclosos vols i la projecció de plantes superiors, i la superfície total de cada
parcel·la.

d.

Sòl lliure d’edificació. Espai no edificat de la parcel·la.

e.

Alçada reguladora màxima. La que poden assolir les edificacions, llevat
d’excepcions expresses.

f.

Nombre màxim de plantes. Nombre màxim de plantes permeses, dins de l'alçada
reguladora.
S’han de respectar conjuntament aquestes dues constants: alçada i
nombre de plantes.

g.

Separacions mínimes. Són les distàncies, normalment, als límits de parcel·la que no
són edificables.

h.

Edificacions auxiliars. Edificis que no formen part del cos principal de l’edificació on
s’admeten usos de garatge, eines o similars.

i.

Enjardinament i arbres. Fa referència a les característiques del paviment i l’arbrat en
l’espai no edificat de la parcel·la.

249

POUM de Rubí

Art. 259

Normes urbanístiques

Forma i dimensió de la parcel·la.
Es precisaran en el detall de la reglamentació de cada zona.

Art. 260
1

Desenvolupament del volum edificable
El màxim volum edificable permès en cada parcel·la, inclosos els vols de cossos sortints i
d'elements sortints, podrà desenvolupar-se, segons la zona, en una o vàries edificacions
principals i destinar-ne part del volum per edificacions auxiliars.

2

Quan en la regulació de la zona es fixen, en funció de la mida de la parcel·la, límits màxims
al nombre d'unitats independents de residència o d'habitatges o nombre màxim d'unitats
d’edificació independents resultants de les possibles distribucions de l'edificació de cada
parcel·la, s’hauran de respectar, encara que això comporti que no pugui aprofitar-se el sostre
màxim possible segons l'índex d’edificabilitat.

Art. 261
1

Ocupació màxima de la parcel·la
L'ocupació màxima de parcel·la que podrà ser edificada és la que estableixen les normes
aplicables en la zona. L'ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un plànol
horitzontal de tot el volum de l'edificació, inclosos els cossos sortints.

2

Les piscines no computen com ocupació, s’han de posar enterrades sense que sobresurtin
en cap punt més d’1 m per sobre del terreny i han deixar una separació de 3 m o més
respecte a les parcel·les veïnes laterals.

3

Les plantes soterrani resultants de desmunts, anivellaments o excavacions no podran
sobrepassar l'ocupació màxima de parcel·la, en el cas d'habitatges unifamiliars. En altres
casos d’operacions de reforma podrà també ocupar-se fins al 75 per 100 de l'espai restant,
sempre que es justifiqui aquesta solució en projecte de condicionament com a jardí de
l'espai lliure.

4

Art. 262
1

En les zones industrials s’admet una ocupació de subsòl del 90%.

Sòl lliure d’edificació
Els terrenys que quedessin lliures d’edificació per aplicació de la regla sobre ocupació
màxima de parcel·la, no podran ser objecte, en superfície d'altre aprofitament que el
corresponent a espais lliures al servei de l'edificació o edificacions aixecades en la parcel·la
o parcel·les, llevat de l’aparcament que s’admet en els espais frontals i posteriors i
l’emmagatzematge de materials que s’admet en la part posterior de la parcel·la.
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Els propietaris de dos o més parcel·les contigües podran establir la mancomunitat d’aquests
espais lliures amb subjecció als requisits normals establerts en aquestes Normes pels patis
mancomunats.

3

Els propietaris podran cedir gratuïtament al Municipi aquests sòls, el que comportarà pel
Municipi el deure de la seva conservació amb subjecció a les normes sobre jardins públics,
sempre que el Municipi consideri que concorren raons d’interès públic, social o comunitari.

Art. 263
1

Alçada màxima i nombre de plantes
L'alçada màxima de l'edificació es determinarà en cada punt a partir de la cota de pis de la
planta o part de planta que tingui la consideració de planta baixa.

2

En els casos en que, per raó del pendent del terreny, l'edificació es desenvolupi
esglaonadament, els volums d’edificació que es construeixin sobre cada una de les plantes
o parts de planta que posseeixin la consideració de planta baixa, es subjectaran a l'alçada
màxima que correspongui per raó de cada una d'aquestes parts i l'edificabilitat total no
superarà la que resultaria d’edificar en un terreny horitzontal.

3

En cap cas, les cotes de referència de les plantes baixes dels cossos principals podran
establir-se amb una variació absoluta de més/menys un metre de relació amb la cota natural
del terreny sense modificar, mesurada en el baricentre de la planta.

4

S’entendrà per forjat de la darrera planta aquell sobre el qual es forma la coberta,
independentment que exhaureixi o no l'alçada reguladora màxima admissible.

5

Els valors de les alçades màximes i el nombre màxim de plantes es determinen en les
Normes de cada zona.

6

Per sobre de l'alçada màxima, només es permetrà:
a.

La coberta definitiva de l'edifici, de pendent inferior al trenta per cent (30%) i
l’arrencada de la qual se situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela als
paràmetres exteriors de les façanes, situada a alçada no superior a la màxima i el vol
de la qual no superi el màxim admès pels ràfecs.

b.

Les golfes resultants no hauran d’ésser habitables llevat del cas d'habitatges
unifamiliars o bifamiliars.

c.

Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana,
amb alçada total de seixanta (60) centímetres.

7

d.

Les baranes fins una alçada màxima d'1,20 m.

e.

Els elements tècnics de les instal·lacions i plaques de captació d’energia solar.

f.

Els remats de l'edificació de caràcter exclusivament decoratiu.

Formació de la coberta:
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a.

En les zones regulades per ordenació aïllada, i per sobre del darrer forjat, la coberta
no podrà tenir en el pla de la façana al carrer una alçada superior, inclòs el gruix de
la coberta, de més d’un metre i vint-i-cinc centímetres (1,25 m) sense sobrepassar,
en cap cas, l’alçada reguladora màxima per a cada zona. En el punt més alt de la
coberta, inclòs el gruix de la mateixa, l’alçada màxima serà de tres metres i mig (3,5
m) sobre el darrer forjat.

b.

La sotacoberta o les golfes resultants no hauran d’ésser habitables llevat del cas
d'habitatges unifamiliars.

Art. 264
1

Separacions mínimes
Les separacions mínimes de l'edificació o edificacions principals al front de la via pública, al
fons de parcel·la, als seus llindars laterals i entre edificacions d'una mateixa parcel·la, són
les establertes, en cada cas, en aquestes Normes.

2

Aquestes separacions són distàncies mínimes a les que pot situar-se l'edificació i els seus
cossos sortints. Es defineixen per la menor distància fins plans o superfícies reglades
verticals, la directriu de les quals és la partió de cada parcel·la, des dels punts de cada cos
d’edificació inclosos els cossos sortints. En certes zones es determinen valors mínims
absoluts.

3

La separació entre dos cossos d’edificació independents, situats dins d'una mateixa
parcel·la, es regula per la distància mínima que existeix entre cada edificació i els cossos
d’edificació pròxims que estan construïts i que siguin els més alts. De la mateixa manera
s’estableixen valors mínims a aquestes separacions en algunes zones.

4

Les plantes soterrani resultants de desmunt, anivellaments de terreny o excavacions, en el
cas d'habitatges unifamiliars hauran de respectar les distàncies mínimes als llindars de
parcel·la, excepte si es tracta de la part que serveixi per donar accés des de l'exterior als
usos permesos en els soterranis i sempre que aquesta part no excedeixi el quinze per cent
de la superfície lliure. En altre cas, s’estarà a allò disposat en l'article que regula l'ocupació
màxima de parcel·la.

Art. 265
1

Edificacions auxiliars
Es permeten en aquest tipus d’ordenació la construcció d’edificacions o cossos d’edificació
auxiliars al servei dels edificis principals, amb destí a porteria, garatge particular, locals per
guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines o anàlegs, vestuaris, quadres, safareigs,
rebosts, hivernacles, garites de guarda i altres anàlogues.

2

La construcció d’edificacions auxiliars s’ajustarà a allò establert en la regulació de cada zona
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i, en el seu cas, a allò disposat en el Pla General o en el Pla Parcial pel que fa a sostre
edificable, ocupació en planta baixa, alçada màxima i separacions mínimes a les partions de
parcel·la. Les piscines, pistes esportives i anàlegs no computaran a efectes d’ocupació.
3

Art. 266

Les barbacoes fixes no es podran situar a menys de 3 m de les partions i del carrer.

Habitatge bifamiliar
A les zones d’edificació aïllada semi-intensiva i extensiva s’admeten dos habitatges per
parcel·la, si aquesta té una superfície mínima 600 m², amb una superfície mínima construïda
per habitatge de 120 m² descomptant l’espai destinat a garatge. En cas de rehabilitació
d’habitatges existents en el moment de l’aprovació del POUM s’admet que la superfície
construïda mínima per habitatge sigui de 100 m² descomptant la superfície destinada a
garatge.

Art. 267
1

Tanques
Les tanques amb fronts a vials públics, dotacions i espais verds, es regularan, pel que fa a
alçades i a materials, d’acord a les disposicions establertes en aquest article o a les
ordenances del Planejament derivat.

2

Les tanques amb front a espais públics s’hauran de subjectar en tota la seva longitud, a les
alineacions i rasants d’aquests, tanmateix, en determinats casos es permetrà endarrerir-la o
recular-la en part, amb l’objectiu de relacionar millor l'edificació principal o les edificacions
auxiliars a l’alineació del vial. En aquests casos, l'espai intermedi entre edificació i alineació
pública, haurà de mantenir-se, sistematitzat amb jardineria, a càrrec del propietari d’aquest
sòl.

3

En l’execució material de les tanques es promourà una imatge coherent i de conjunt de cada
sector. Les tanques amb front avials públics es regulen:
a.

Per als sectors residencials l’alçada màxima de les tanques serà de 2,20 m. Es
permetrà una part opaca inferior de 0,8 m màxim. En parcel·les amb molt pendent:
es podrà descomposar la part massissa en trams horitzontals que en cap punt
excedeixin de 1,2m d’alçada i en cas de substitució de terres es permetrà un volum
opac equivalent a planta baixa amb una alçada màxima de 3,2 m enrasat a façana.

b.

Per als sectors industrials l’alçada màxima de les tanques serà de 2,4 m. Es
permetrà una part opaca inferior de 0,4 m màxim

c.

S’utilitzarà la vegetació de les tanques i jardins com a element d’integració
paisatgística de les construccions existents.
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Adaptació topogràfica i moviment de terres
Per a parcel·les amb pendent superior al 30 % es reduirà el percentatge d’ocupació d’acord
amb la següent taula, sempre i quan no s’indiqui el contrari en la regulació de l’àrea o
sector:

2

a.

parcel·les amb pendent superior al 30 % i inferior o igual al 60 %: reducció en 1/3

b.

parcel·les amb pendent superior al 60 % i inferior o igual al 100 %: reducció en ½

c.

parcel·les amb pendent de més del 100 %: es prohibeix l’edificació.

L’adaptació topogràfica i el moviment de terres són actes subjectes a llicència urbanística
d’acord amb el que estableix l’article179 de la TRLU.
En els casos en que sigui imprescindible l’anivellament del sòl en terrasses, aquestes es
disposaran de tal forma que la cota de cada una compleixi les següents condicions:
a.

Les plataformes d’anivellament en qualsevol punt no podran situar-se a més d'1,50
m per sobre o a més de 2,20 m per sota de la cota natural en tots els punts.

b.

Els talussos que es construeixin tindran, com a màxim, un pendent de proporció 1:3
(alçada – base).

c.

Els murs de contenció de terres de façana no podran excedir de 3,70 m o 4,70 m si
inclou una barana opaca d’1 m d’alçada.

d.

Els murs interiors de contenció de terres no podran excedir, en la part vista, una
alçada de 3,70 m ( 2,20 m per sota i 1,50 m per sobre de la rasant del terreny) i 4,20
m per a les parcel·les d’ús industrial i terciari.

e.

La separació mínima entre murs consecutius serà de quatre metres i mig (4,50 m).

f.

La topografia de referència serà la del terreny natural previ a tota intervenció, llevat
del que estableix l’article 35 del Pla parcial del sector Q-2 que serà vigent en l’àmbit
d’aquest Pla parcial.

Art. 269

Sòl lliure d’edificació
L’espai lliure de les parcel·les s’haurà de mantenir i condicionar segons:

1

Caldrà mantenir la vegetació existent a la parcel·la.

2

Un 30% de la parcel·la es tractarà enjardinat, sense pavimentar i ben drenat cap el terra i
recollirà les aigües pluvials de l’edifici.

3

L’espai lliure de les parcel·les, haurà de disposar d’un mínim d’un arbre cada 40 m² de
parcel·la. En la seva absència caldrà replantar amb arbres d’espècies autòctones o
naturalitzades. En cap cas s’empraran espècies al·lòctones amb caràcter invasor.
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Secció quarta. Ordenació de volums

Art. 270

Paràmetres utilitzats en aquest tipus d’ordenació
L’ordenació de la forma de l'edificació es realitzarà en el Planejament derivat. Els paràmetres
propis del tipus d’ordenació per Ordenació de volums es fixaran a través de :

1

Alineacions

2

Línia de façana

3

Edificabilitat

4

Índex d’edificabilitat

5

Ocupació màxima de la parcel·la

6

Alçada reguladora

7

Nombre de plantes

8

Separacions mínimes

9

Cota de referència de la planta baixa

10 Perímetre regulador
11 Perfil regulador
Totes les vegades que s’utilitzin en aquestes Normes els conceptes esmentats, tindran
el següent significat:
a.

Alineacions. És la línia que estableix al llarg dels vials límits a l'edificació.

b.

Línia de façana. És el tram d’alineació pertanyent a cada parcel·la.

c.

Edificabilitat. Es el conjunt del sostre edificable sobre rasant.

d.

Índex d’edificabilitat. Es el quocient entre la edificabilitat i la superfície de l’àmbit,
sector o parcel·la.

e.

Ocupació màxima de la parcel·la. És el quocient màxim permès entre l’ocupació en
planta , inclosos vols i la projecció de plantes superiors, i la superfície total cada
parcel·la.

f.

Alçada reguladora màxima. La que poden assolir les edificacions, llevat
d’excepcions expresses.

g.

Nombre màxim de plantes. Nombre màxim de plantes permeses, dins de l'alçada
reguladora.
S’han de respectar conjuntament aquestes dues constants: alçada i
nombre de plantes.

h.

Separacions mínimes. Són les distàncies, normalment als límits de parcel·la, que no
són edificables.
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i.

Cota de referència de la planta baixa. Es el punt d’aplicació de l’alçada reguladora en
edificacions aïllades, i es mesura en el baricentre de la planta baixa.

j.

Perímetre regulador. S'entén per perímetre regulador de l'edificació les possibles
poligonals definides en el Planejament derivat per determinar la posició de
l'edificació.

k.

Perfil regulador. S'entén per perfil regulador totes aquelles limitacions dirigides a
determinar el màxim evolvent de volum dins del qual pugui inscriure's el volum de
l'edificació que correspon a cada parcel·la per la seva intensitat d’edificació.

l.

Enjardinament i arbres. Fa referència a les característiques del paviment i l’arbrat en
l’espai no edificat de la parcel·la.

12 La superposició de la forma de l'edificació, determinada amb subjecció als paràmetres
anteriors: ocupació màxima, edificabilitat i separacions mínimes, perímetre i perfil regulador
o alineacions i alçada màxima, delimita les unitats d’edificació independent i les parets que
s’hauran de construir en règim de paret mitgera.

Art. 271

Alineacions
Són alineacions d’edificació les precisades al Planejament derivat, segons els casos, que
determinen els límits de la planta baixa.

Art. 272

Edificabilitat
L’edificabilitat ve determinada segons les condicions establertes a cada PAU’s o PMU.

Art. 273
1

Ocupació màxima de la parcel·la
L'ocupació màxima de parcel·la que podrà ser edificada és del 50%, a menys que en la fitxes
dels PAU’s o PMU’s es determini un altre valor. L'ocupació es mesurarà per la projecció
ortogonal sobre un plànol horitzontal de tot el volum de l'edificació, inclosos els cossos
sortints.

2

En subsòl d’Espai lliure no s’admet l’aparcament a menys que ho permetin les fitxes dels
PAU’s o Sectors. En el cas de noves ordenacions l’Ajuntament ho pot autoritzar si hi ha
manca d’aparcament a l’entorn, fins a un màxim del 90% de la seva superfície.

Art. 274
1

Alçada reguladora i nombre de plantes
L'alçada màxima de l'edificació es determinarà:
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a.

Si l’edifici està alineat a vial o reculat fins a 10 m del vial s’aplicaran les normes de
determinació d’alçades per a les zones ordenades segons Alineació a vial.

b.

En altres casos el punt d’aplicació de l’alçada reguladora es realitzarà a partir de la
cota de pis de la planta o part de planta que tingui la consideració de planta baixa.

2

En els casos en que, per raó del pendent del terreny, l'edificació es desenvolupi
esglaonadament, l'edificabilitat total no superarà la que resultaria d'edificar en un terreny
horitzontal.

3

S’entendrà per forjat de la darrera planta aquell sobre el qual s'amida la coberta,
independentment que exhaureixi o no l'alçada reguladora màxima admissible.

4

Per sobre de l'alçada màxima, només es permetrà:
a.

La coberta definitiva de l'edifici, de pendent inferior al trenta per cent (30%) i
l'arrencada de la qual se situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela als
paràmetres exteriors de les façanes, situada a alçada no superior a la màxima i el vol
de la qual no superi el màxim admès pels ràfecs.

b.

Les golfes resultants no hauran d’ésser habitables llevat del cas d'habitatges
unifamiliars.

c.

Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana,
amb alçada total de seixanta (60) centímetres.

d.

Les baranes fins una alçada màxima d'1,20 m.

e.

Els elements tècnics de les instal·lacions.

f.

Els remats de l'edificació de caràcter exclusivament decoratiu.

Es tindrà en compte, en determinades zones, la facultat d’edificar de forma palafítica, i en
aquest cas la planta baixa no computarà a efectes d’edificabilitat, en la part que es trobi
totalment oberta, quan sigui d’accés lliure Públic. Els volums que interfereixen eventualment
la continuïtat de l'espai lliure, tals com cossos d'escala, caixes d'ascensor, els volums
tècnics, els espais de consergeria o de recepció, els garatges, els locals comercials i altres
cossos d’edificació s'inclouran a efectes del càlcul de la superfície màxima de sostre
edificable

Art. 275

Separacions mínimes
La col·locació relativa de l’edificació, per a àmbits no ordenats per aquest POUM es regularà
mitjançant:

1

Separacions mínimes de l'edificació als límits de zona confrontant. S’establiran ateses
l'alçada i la distància al límit de la zona confrontant. S’aplicaran a cada plànol del volum:
a.

Separació frontal a límit de zona amb carrer pel mig, amb una distància igual a
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l’alçada del volum. En el cas de torres la distància mínima serà igual a l’alçada del
volum reduïda en 9,6 m.
b.

Separació lateral a límit de zona amb carrer pel mig, amb amplades d’edificació del
volum iguals o inferiors a 16 m, amb una distància igual a l’alçada del volum reduïda
en 6,4 m. En el cas de torres la distància mínima serà igual a l’alçada del volum
reduïda en 9,6 m.

c.

Separació lateral a límit de zona amb carrer pel mig, amb amplades d’edificació
superiors a 16 m, amb una distància igual a l’alçada del volum. En el cas de torres la
distància mínima serà igual a l’alçada del volum reduïda en 9,6 m.

d.

Separació a límit de zona sense carrer pel mig, amb una distància igual a l’alçada
del volum reduïda en 6,4 m, amb un mínim de 3 m. La separació mínima a la façana
corresponent de l’edificació en la zona confrontada serà de 9,4 m.

2

Separacions mínimes entre edificacions internes a l’àmbit.
La separació mínima entre edificacions o cossos d’edificació pretenen la preservació de la
intimitat i l’assegurança dels convenients nivells d’il·luminació i insolació.
a.

A efectes de preservació de la intimitat la distància mínima entre dos edificis
pròxims dins els conjunt serà igual o major a la meitat de l’alçada del volum de
menor alçada amb un mínim de 4 m.

b.

A efectes d’il·luminació i insolació, la conjugació de les distàncies entre edificacions
amb l'alçada d'aquestes, determinats paràmetres en el Planejament derivat, serà tal
que asseguri tota la planta d’edificació, com a mínim, una hora de sol entre les 10 i
les 14 hores solars, el 21 de gener de cada any.

Art. 276
1

Cota de referència de la planta baixa
Per edificacions aïllades no alineades al carrer o reculades més de 10 m, serà d’aplicació la
normativa d’edificació ordenada segons Edificació aïllada.

2

El Planejament derivat, segons la qualificació del sòl, completarà les determinacions o
previsions del Pla General establint, en tot cas, en el que fos precís per completar l’ordenació
continguda en el Pla, les següents prescripcions o determinacions:
a.

Regulació respecte del moviment de terres que comporti el procés d’urbanització.

b.

Cotes de referència dels plans d'anivellament i aterrassament en que se sistematitzi
el sòl edificable. Aquestes dades es fixaran en els plans d'anivellaments i rasants i
en el d’ordenació de l'edificació, sens perjudici de fixar també els anivellaments o
rasants de les vies, places i altres espais lliures en aquells plànols.

c.

Podrà adaptar-se com a plànol d'anivellament, la cota natural del terreny, quan per
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circumstàncies topogràfiques o per exigències d’ordenació fos precís modificar la
configuració natural del terreny.
3

Les cotes de referència podran ser vàries per un mateix edifici. Les cotes de referència fixen
la base d'amidament de l'alçada màxima de l'edificació, qualsevol que sigui la modalitat de
precisió de la planta baixa.
Les cotes fixades en el Planejament derivat hauran d'ésser respectades. Tanmateix es
podran augmentar o disminuir sense excedir, en un o altre cas, els 0,60 m quan l’execució
del projecte exigeixi una adaptació o reajustament, dins d’aquests límits, o una millor
concepció tècnica o urbanística aconselli aquesta variació

Art. 277

Perímetre regulador
Totes les plantes i vols hauran de comprendre’s dins del perímetre regulador. Es fixarà
l'ocupació de l'edificació en planta baixa, mitjançant un percentatge de la superfície
continguda dins de cada perímetre regulador.

Art. 278

Perfil regulador
Quan es pretengui que l’evolvent vingui delimitada superiorment per un plànol horitzontal,
bastarà limitar l'alçada d’aquest plànol. Quan aquest límit superior tingui altra forma
constant per qualsevol secció normal a un eix de la planta serà suficient la fixació del perfil
d’aquest límit. En altres casos el Planejament derivat adoptarà els mitjans de representació
oportuns per la clara fixació de les limitacions esmentades.
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Títol VIII. Normes generals de l’ús
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Capítol Primer. Classificació urbanística dels usos

Art. 279
1

Classes d’usos
A efectes d'aquestes Normes i de les que, en desenvolupament d’aquest Pla General,
s'incloguin en els Plans Parcials, Plans de Millora Urbana i en els Plans Especials,
s'estableixen en aquest article les classes d’usos adoptades, precisant-ne el seu abast en
els articles següents. Aquesta classificació es fa en virtut de les seves característiques
funcionals, tipologia arquitectònica que implica el seu establiment i efectes secundaris que
puguin reportar a l’entorn urbà, amb l'objecte de fixar el grau de permissivitat en cada una
de les zones i sistemes que preveu el pla.

2

Els usos es classifiquen, segons la seva funció urbanística, en usos generals i usos
específics.
a.

Els usos generals són aquells que el Pla estableix genèricament pels sectors,
entesos com àmbits de planejament, o com agrupació d’un conjunt de zones i pels
sistemes en sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.

b.

Els usos específics són aquells que el pla estableix concretament pels sistemes i
zones en que es divideix el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable.

Art. 280
1

2

Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos generals i usos específics
Usos residencials
a.

Habitatge unifamiliar

b.

Habitatge bifamiliar

c.

Habitatge plurifamiliar

d.

Habitatge rural

e.

Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies

f.

Hoteler

g.

Residencial col·lectiu

h.

Càmping

Usos de serveis personals
a.

Atenció personal

b.

Bugaderia

c.

Restauració
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d.

Recreatiu i d’espectacles

e.

Loteries

f.

Joc d’atzar

g.

Joc recreatiu i esportiu

h.

Atraccions recreatives

i.

Ludoteques

j.

Locutoris

k.

Associatius

l.

Prostíbuls

Usos productius
a.

Extractiu

b.

De rebliment

c.

Agrícola

d.

Ramader

e.

Forestal

Usos industrials
a.

Tallers

b.

Indústria

Usos terciaris
a.

Comercials

b.

Oficines

Usos logístics
a.

Emmagatzematge

b.

Estucatge i exposició a l’aire lliure

c.

Estacions de serveis

d.

Túnels de rentatge

e.

Aparcaments

Usos dotacionals
a.

Docent o educatiu

b.

Sanitari i assistencial

c.

Esportiu

d.

Socio - cultural

e.

Abastament
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f.

Administratiu

g.

Religiós

h.

Funerari

i.

Serveis de protecció

j.

Deixalleria

Usos de serveis col·lectius
a.

Transport i manteniment

b.

Serveis tècnics

Usos del lleure i ambiental
a.

Lleure

b.

Ambiental

Usos residencials
Habitatge unifamiliar
Habitatge destinat a una sola llar o família. Amb accés independent a l’exterior. Situat aïllat,
aparellat o entre mitgeres en contacte directe amb el sòl.

2

Habitatge bifamiliar.
Remet als edificis de dos habitatges destinat a dues llars o famílies. Situat aïllat, aparellat o
entre mitgeres en contacte directe amb el sòl. Jurídicament es pot dividir en el règim de
propietat horitzontal. No es pot dividir en el règim de propietat horitzontal vertical.

3

Habitatge plurifamiliar
Remet als edificis amb més d’un habitatge. Amb accés col·lectiu. Jurídicament susceptible
d’esser dividit horitzontalment.

4

Habitatge rural
Es refereix a l’habitatge familiar quan el titular del mateix sigui agricultor professional a títol
principal. Segons la llei 19/1995 de 4 de juliol, és agricultor professional la persona física
que essent titular d’una explotació agrària, com a mínim el 50% de la seva renda total l’obté
d’activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de la renda que
prové directament de l’activitat agrària realitzada a la seva explotació no sigui inferior al 25%
de la seva renda total i el temps de treball dedicat a activitats agràries o complementàries
sigui superior a la meitat del seu temps de treball. Així mateix és agricultor a títol principal,
l’agricultor professional que obté al menys el 50% de la seva renda total relacionades amb
l’explotació que és inferior a la meitat del seu temps de treball total.

5

Albergs, cases de turisme rural i cases de colònies
Inclou els usos destinats a l’allotjament temporal de curta durada per a persones: turisme
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rural i residencial col·lectiu (cases de colònies).
6

Hoteler
Comprèn els allotjaments temporals, de curta durada per viatgers. Inclou hotels, motels i tots
els legalment inclosos dins la legislació vigent en la matèria.

7

Residencial col·lectiu
Comprèn els allotjaments temporals voluntaris, de llarga durada i no assistencials. Inclou
residencies d’estudiants, militars, religiosos, treballadors…

8

Càmping
Comprèn els 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 es puguin establir per
desenvolupament reglamentari de la llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Art. 282
1

Serveis personals
Atenció personal
Inclou les activitats lligades als serveis personals com perruqueries, cases de massatge,
centres d’estètica i similars, que no disposin de servei mèdic.

2

Bugaderia
Inclou rentatge de roba al detall, per tal de donar un servei a l’ús residencial. Estan excloses
d’aquest ús la bugaderia industrial, per neteja de roba a gran escala.

3

Restauració
Inclou bars, granges, restaurants, self-service i tot tipus de cuina ràpida que inclogui o no
degustar-la en el propi establiment.

4

Recreatiu i d’espectacles
Inclou les activitats recreatives següents: bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de
festes, cafè teatre i cafè concert. En locals amb les següents categories:
a.

I De 150 ó menys persones d’aforament.

b.

II De més de 150 a 400 persones d’aforament.

c.

III De més de 400 a 800 persones d’aforament.

d.

IV De més de 800 persones d’aforament.

Per determinar l’ocupació d’un local s’estarà a l’establert al Document Bàsic de seguretat
contra incendis del Codi Tècnic de l’Edificació.
5

Loteries
Inclou les activitats relacionades amb les loteries i apostes.

6

Joc d’atzar
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Inclou el joc remunerat amb diners.
7

Joc recreatiu i esportiu
Inclou el joc amb màquines sense benefici econòmic com instal·lacions de futbolí, billar,
vehicles dirigits i similars.

8

Atraccions recreatives
Inclou les atraccions tradicionals, fires, tómboles i els parcs aquàtics.

9

Ludoteques
Inclou el joc de tipus social, formatiu i cultural i altres activitats similars.

10 Locutoris
Activitat que ofereix el servei públic de telecomunicació mitjançant la utilització d’aparells
telefònics, ordinadors per comunicació telemàtica, bé telefax o qualsevol altre mitjà.
11 Associatius
Inclou totes les agrupacions professionals, socials, polítiques, sindicals…
12 Prostíbuls
Inclou les activitats d’intercanvi sexual.
13 Recreatiu i esports a l'aire lliure
Inclou aquells usos directament relacionats amb l’explotació dels recursos naturals amb
finalitats turístiques, que poden incloure edificacions i instal·lacions destinades al lleure i
l’esport a l’aire lliure així com edificacions de caràcter recreatiu. Inclou també els usos de
restauració (cafè, bars, restaurants).

Art. 283
1

Usos productius
Agrícola i ramader
S’Inclouen totes les activitats relacionades amb el cultiu de la terra i les petites activitats de
caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes que es puguin derivar de l’explotació
agrària.
Inclou també, els usos de pastura a l’exterior i les granges i instal·lacions destinades a acollir
el bestiar.

2

Forestal
Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, restauració, repoblació i explotació
dels boscos en els termes que regula la Llei Forestal de Catalunya i disposicions que la
desenvolupen així com el que estableix la Llei 12/1985 de 13 de juny d’Espais Naturals en
aquells àmbits en que li és d’aplicació.

3

Extractiu
Extracció de matèries primeres i àrids del sòl així com les activitats vinculades a aquesta
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extracció.
4

De rebliment
Replè de forats d’extracció amb materials inerts o orgànics diversos. Aquest ús s’ubicarà
sempre sobre un sòl on s’hagi desenvolupat un ús extractiu previ.

Art. 284
1

Usos industrials
Tallers.
Comprèn les activitats de tipus industrial al servei directe del consumidor, tals com tallers
artesanals que subministrin directament al públic (fusteries, fontaneries i similars), i
tallers de reparació i manteniment de vehicles.
No s’inclou en la categoria de tallers les instal·lacions on es realitzin reparacions de xapa
i/o pintura.
Els tallers hauran de disposar de menys de 200m2 de superfície útil, amb excepció dels
tallers associats a activitats de compravenda de vehicles, que podran arribar fins a 300m2
de superfície útil.

2

Indústria
Comprèn els processos d’obtenció i transformació de productes a partir de matèries
primeres o semitransformades, no compreses en els usos de tallers i no inclosos en els
usos productius definits als articles 283 i 210. Inclou també l’ús d’escorxador. Hi ha tres
tipus:
a.

I Indústria petita, amb una superfície construïda inferior a 1000 m2.

b.

II Indústria mitjana, amb un mínim de 1.000 i un màxim de 2.500 m2 de superfície
construïda.

c.

Art. 285

III Indústria gran, de més de 2.500 m2 de superfície construïda.

Categories dels usos de tallers i indústries
Atenent a les incomoditats, efectes nocius per a la salubritat, danys que poden ocasionar i
alteracions que puguin produir sobre el medi ambient, es distingeixen sis categories dels
usos de tallers i indústries.

1

Categoria 1ª
La 1ª categoria comprèn aquelles activitats no molestes per l’habitatge i es refereix a les de
caràcter individual o familiar que utilitzin màquines o aparells moguts a mà o motors de
baixa potència que no produeixen soroll ni vibracions, amb una potència electromecànica
individual màxima d’1 Kw, i un màxim de tres unitats.

2

Categoria 2ª
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Les activitats de la categoria 2ª han d’ésser compatibles amb l’habitatge i comprenen els
tallers o indústries que per les seves característiques no molesten per despreniments de
gasos, pols, olors o donin lloc a sorolls i vibracions que puguin ser la causa de molèsties pel
veïnat. S’inclouen les indústries i tallers amb màquines de menys de 3 Kw de potència
electromecànica cada una i un màxim de 8 unitats.
3

Categoria 3ª
Les activitats de 3ª categoria comprenen aquelles que fins i tot amb l’adopció de mesures
correctores, puguin originar molèsties per l’habitatge, pel que no s'admetran en els edificis
on estigui admès l’ús d’habitatge, llevat en sectors especialment reglamentats.

4

Categoria 4ª
Les activitats de 4ª categoria són les molestes no admeses contigües a l’habitatge, però sí
contigües a altres usos d’indústria.

5

Categoria 5ª
Aquesta categoria comprèn aquelles activitats de caràcter perillós i que per llurs particulars
mesures de condicionament es puguin autoritzar en zones industrials distanciades de tota
activitat aliena a ells.

6

Categoria 6ª
Aquesta categoria comprèn aquelles activitats que per la seva especial característica de
nocivitat o perillositat hagin d’instal·lar-se en zones especials destinades a aquest tipus
d’indústries.

Art. 286

Determinació de la categoria.
La determinació de les categories de l'activitat industrial s’establirà en cada cas en funció de
les molèsties, nocivitat, insalubritat i perill, considerant-ne els motius que assenyala la “Llei
3/1998 de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental”, en l’Article 5 i
que es resumeixen en:
a.

Prevenir la contaminació

b.

Prevenir la transferència de la contaminació

c.

Reduir la producció de residus

d.

Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries primeres racionalment

e.

Prendre mesures per prevenir els accidents

f.

Evitar risc de contaminació en cessar l’activitat

A més dels motius de molèstia o perill assenyalat, es consideraran per l’adquisició d’una
indústria en una o altra categoria els següents efectes secundaris:
g.

Tipus de transport i operacions de càrrega i descàrrega que requereix l'activitat
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h.

Instal·lacions visibles a que dóna lloc

i.

Aglomeracions del personal que són previsibles en funció del nombre d’empleats.

Ús terciari comercial
Aquest ús està regulat per les determinacions del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre,
d’ordenació dels equipaments comercials.

2

Són establiments comercials els locals, construccions, instal·lacions o espais coberts o
sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant si aquestes activitats es
fan de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment que es realitzin amb
intervenció de personal o amb mitjans automàtics. Queden exclosos d’aquesta consideració
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 corresponent.
Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden classificar tenint
en compte la seva superfície, el règim de venda, l’assortiment i la seva relació amb altres
establiments

3

Intervenció administrativa en la materialització de l’ús comercial.
D’acord al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials
estan sotmeses a intervenció administrativa:
a.

En règim de comunicació:
-

Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d’activitat
d’establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de
venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 800 metres
quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 800 metres
quadrats de superfície total de venda després de l’ampliació.

-

Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d’activitat
d’establiments comercials individuals o col·lectius situats en trama urbana
consolidada (TUC) amb una superfície de venda igual o superior a 800
metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions
quan siguin inferiors a 2.500 metres quadrats de superfície total de venda
després de l’ampliació, llevat de les excepcions previstes a l’article 9.3.a) i
9.3.b) de l’esmentat decret.

-

Els canvis de titular i les remodelacions dels establiments comercials
individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 400
metres quadrats.

-

Les noves implantacions, els canvis d’activitat d’establiments comercials
singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o
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superior a 400 metres quadrats i inferior a 5.000 metres quadrats i les
seves ampliacions quan siguin inferiors a 5.000 metres quadrats de
superfície de venda total després de l’ampliació.
b.

En règim de llicència comercial:
-

Les noves implantacions i els canvis d’activitat d’establiments comercials,
individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a
2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan la superfície de venda
sigui igual o superi, abans o després de l’ampliació, els 2.500 metres
quadrats.

-

Les noves implantacions i els canvis d’activitat d’establiments comercials,
individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800
metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats que es situïn fora de la
TUC, quan s’acullin a les excepcions previstes a l’article 9.3.a) i 9.3. b) de
l’esmentat decret.

-

Les noves implantacions i els canvis d’activitat dels establiments
comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda
igual o superior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan,
abans o desprès de l’ampliació, s’iguali o superi aquesta superfície de
venda.

4

Tenint en compte la seva superfície els establiments comercials es classifiquen en les
categories següents:
a.

Petit comerç: establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda
inferior a 800 m2

b.

Comerç mitjà: establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda
de 800 a menys de 1.300 m2

c.

Grans establiments comercials: establiments, individuals o col·lectius, amb una
superfície de 1.300 a menys de 2.500 m2.

d.

Grans establiments comercials territorials: establiments, individuals o col·lectius,
amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m2.

5

Els establiments comercials per raó de la singularitat es classifiquen en:
a.

Establiments comercials singulars. Són els establiments de venda a l’engròs, els
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.

b.
6

Establiments comercials no singulars. Són la resta d’establiments comercials.

Dins l’ús comercial trobem l’ús alimentari amb les següents categories:
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a.

Polivalent tradicional de queviures, amb un mínim de 30 m2 de superfície de venda

b.

Botiga especialitzada, amb un mínim de 20 m2 de superfície de venda

c.

Autoservei, amb un mínim de 60 m2 fins a 149 m2 de superfície de venda

d.

Súperservei, de 150 a 399 m2 de superfície de venda. S’exigeix pel seu
emplaçament un front a vial amb un mínim de 10 m d’amplada.

e.

Supermercat petit de 400 a 799 m2 de superfície de venda. S’exigeix pel seu
emplaçament un front a vial amb un mínim de 10 m d’amplada.

f.

Supermercat mitjà, de 800 a 1.299 m2 de superfície de venda. S’exigeix pel seu
emplaçament un front a vial amb un mínim de 12 m d’amplada.

g.

Supermercat gran, de 1300 a 2.499 m2 de superfície de venda. S’exigeix pel seu
emplaçament un front a vial amb un mínim de 15 m d’amplada.

h.
7

Hipermercat, de 2.500 o més m2 de superfície de venda, en àrea terciària.

Localització dels establiments comercials
a.

El Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials,
disposa en l’article 9 els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial. La
localització preferent d’establiments comercials es a la trama urbana consolidada.
Els petits establiments comercials, sempre que no configurin un gran establiment
comercial col·lectiu o gran establiment comercial territorial, es poden localitzar on
l’ús residencial sigui dominant, és a dir dins o fora de la TUC.

b.

Trama urbana consolidada. Els articles 7 i 8 de l’esmentat decret determinen els
criteris de la seva delimitació. Els límits de la trama urbana consolidada de Rubí
(TUC) estan grafiats als plànols d’ordenació.

8

Dimensionament de l’aparcament
Segons la tipologia comercial, les dotacions mínimes d’aparcament, per cada 100m² de
superfície de venda, per als grans establiments comercials, són els següents:
a.

Supermercat petit: 8 places.

b.

Supermercat gran: 10 places.

c.

Hipermercat petit: 12 places.

d.

Hipermercat mitjà: 14 places.

e.

Hipermercat gran: 18 places.

f.

Superfícies especialitzades i centres comercials de fabricants: 6 places.

g.

Galeria comercial i altres tipus d’establiments: 3 places.

Segons l’article 12 del Decret 378/2006, en el tràmit del planejament urbanístic, quan es
prevegin reserves de sòl comercial que possibilitin la implantació de grans establiments, i no
estigui definida una tipologia específica que requereixi una dotació superior, la dotació
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d’aparcament prevista ha de ser, com a mínim, de 2 places per cada 100 m2 edificats.

Art. 288

Ús terciari oficines
Comprèn totes aquelles activitats administratives de caràcter privat, institucions financeres o
bancàries, companyies d’assegurances, gestories administratives, serveis als particulars i a
les empreses i oficines vinculades al comerç i a la indústria, els despatxos professionals i
d’altres similars.

Art. 289
1

Usos logístics
Emmagatzematge.
Activitats d’arreplegadissa de béns i materials de qualsevol tipus per a la seva distribució als
establiments industrials o de comerç minorista. Inclou les instal·lacions per mercats centrals
o qualsevol de tipus majorista.
Per les molèsties que poden representar a l’entorn urbà, es distingeixen tres categories
d’aquest ús:
a.

Categoria 1ª:
Els béns o materials objecte d’emmagatzematge no produeixen molèsties degudes a
producció de olors, despreniment de gasos o pols, soroll inevitable en la seva
manipulació, ni poden ser causa de perills per explosió o incendis. Les operacions de
càrrega i descàrrega poden desenvolupar-se amb facilitat i rapidesa i el transport pot
realitzar-se mitjançant furgonetes (Càrregues < 3.500 Kg.).

b.

Categoria 2ª:
Els béns o materials tenen les condicions específiques esmentades per la categoria
1ª, però les operacions de càrrega precisen més temps, produint interferències més
prolongades a l’espai urbà, o per al transport es precisen vehicles de major tonatge.

c.

Categoria 3ª:
Els béns o materials objecte d’emmagatzematge originen algun tipus de les molèsties
o perills esmentats.

2

Estucatge i exposició a l’aire lliure.
Comprèn activitats d’apilament, emmagatzematge i exposició de materials i productes
manufacturats que no precisen superfície edificada.

3

Estacions de servei
Establiments de venda i distribució de carburants i combustibles, amb instal·lacions de
rentat de vehicles i aparells de subministrament d’aigua i aire, amb la possibilitat
d’incorporar una zona de venda d’un màxim de 150 m² de superfície de venda i una àrea de
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restauració amb una superfície útil màxima de menjador de 100 m² .
4

Túnels de rentatge
Estacions de rentatge i neteja d’automòbils.

5

Aparcaments
Establiments i espais destinats a l’aparcament públic de vehicles.

Art. 290

Usos dotacionals
Són els usos assignats als equipaments. Es classifiquen en:

1

Docent o educatiu
Comprèn les activitats que tenen per fi l’ensenyament en totes les seves formes i graus.
Donarà lloc a centres d’ensenyament infantil, primària, secundària, batxillerat, de formació
professional, d’ensenyament universitari i d’altres centres o acadèmies d’ensenyança no
reglada, així com les seves instal·lacions complementaries.

2

Sanitari i assistencial
a.

Hospitalari

Correspon a la pràctica sanitària amb quiròfan i/o internament en llits. Es comprenen en
aquest ús els hospitals i els sanatoris.
b.

Consultoris

Correspon a l’assistència mèdica de dia, sense hospitalització. Inclou clíniques, dispensaris,
consultoris i similars.
c.

Assistencial

Comprèn aquells establiments destinats a les persones que precisen especial atenció. Hi ha
dos tipus:

3

-

De dia

-

D’acolliment de llarga durada

Esportiu
S’inclouen en aquest ús els espais locals o edificis condicionats per a la pràctica dels
exercicis de cultura física i esports.

4

Cultural-social
Comprèn les activitats encaminades al foment del patrimoni cultural de la població i a
facilitar la transmissió de cultura entre persones i grups. Donarà lloc a biblioteques, museus,
sales d’exposicions i conferències, arxius i similars.

5

Abastament
Comprèn les activitats d’emmagatzematge, distribució, subministrament a l’engròs i compra
- venda pròpies dels mercats municipals, escorxadors.
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Administratiu
Comprèn les activitats administratives d’entitats públiques o que donen serveis a la
població.

7

Religiós
Comprèn les activitats de tipus religiós que es desenvolupen en edificis oberts al culte
col·lectiu: capelles, parròquies i similars.

8

Funerari
Comprèn les activitats pròpies del tractament dels cadàvers abans i desprès de la seva
inhumació o cremació, tal com tanatoris, crematoris, cementiris.

9

Serveis i protecció
Comprèn aquest ús les activitats de protecció i seguretat pública de la població.

10 Deixalleria
Comprèn l’ús de recollida i classificació de material de rebuig i llurs elements
complementaris.

Art. 291

Usos de serveis col·lectius
S’inclouen en aquest ús els espais, locals o edificis on es desenvolupen serveis necessaris
pel bon funcionament del conjunt de la ciutat encara que com a espais no puguin ésser
utilitzats directament pels ciutadans. Inclou:

1

Transport i manteniment
Activitats de guarda i de custodia dels vehicles i dels materials de transport públic i de
mercaderies. Comprèn també els que es desenvolupen en les àrees terminals de les diferents
línies de transport terrestre no ferroviari i les relatives als parcs de maquinària d’obres
públiques, neteja, i similars.

2

Serveis tècnics
Comprèn els usos que es materialitzen en els elements tècnics de les xarxes dels serveis
urbans.

Inclou

les

instal·lacions

de

dipòsits

d’aigua,

depuradores,

estacions

transformadores, antenes de radiocomunicació, instal·lacions de tractaments de residus i
similars. Aquestes activitats seran incloses dins la classificació d’industrial si superen els
5.000 m² .

Art. 292
1

Usos del lleure i ambiental
Lleure
S’inclouen en aquest apartat aquelles activitats destinades a l’oci i esbarjo de la població i
que de forma no exhaustiva inclou les següents: passejar, recorreguts en bicicleta i/o cavall,
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picnic i d’altres similars, inclosa la pràctica de l’esport en algunes de les seves modalitats.
2

Ambientals
S’inclouen les activitats de conservació del medi natural; regeneració i restauració
ambiental; de coneixement i divulgació del medi natural i de recerca sobre el territori.

Art. 293

Classificació dels usos segons la permissivitat
D’acord amb el grau de permissivitat dels usos el Pla d’ordenació urbanística municipal
estableix la següent classificació:

1

Usos preferents.
S’entén per ús preferent aquell ús general o específic que caracteritza un sistema, una zona o
una subzona. El Pla estableix com a prioritari aquell ús respecte dels altres usos que puguin
establir-s’hi. S’admet sempre dins de les condicions generals de localització que determina
el Pla d’ordenació urbanística municipal.

2

Usos compatibles
S’entén per ús compatible aquell ús general o específic que s’admet en un sistema, una zona
o subzona, en funció de la seva mida i posició relativa a l’edifici. La implantació d’aquests
usos queda subjecta a la predominança de l’ús preferent de la clau.

3

Usos condicionats
S’entén per ús condicionat aquell ús que només s’admet en un sistema, zona o subzona si es
compleixen les condicions externes d’ordenació urbanística. La implantació d’aquests usos
queda subjecta a la predominança de l’ús preferent de la clau.

4

Usos incompatibles.
S’entén per ús incompatible aquell ús general o específic que es prohibeix emplaçar en un
sistema, una zona o subzona per ésser contradictori amb l’ús preferent o compatible.

Art. 294
1

Usos públics i privats
Són usos públics als efectes d’aquestes Normes i de les contingudes en els Plans que
desenvolupin allò disposat en aquest Pla General, els referents a usos i serveis públics
realitzats o prestats pels òrgans de l'Administració o per gestió dels particulars sobre béns
de domini públic. S’inclouen en aquesta categoria els usos realitzats per l'Administració
sobre béns de propietat particular mitjançant arrendament o qualsevol altre títol d’ocupació.

2

Són usos privats els que es realitzen per particulars en béns de propietat privada.
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Capítol Segons. Situació relativa d’usos i activitats

Art. 295
1

Condicions de permissibilitat dels usos
La permissibilitat d’alguns usos en diferents àrees requereix el compliment de condicions
que estableixen aquestes Normes, ja sigui amb caràcter general o referides a cada zona en
que el Pla divideix el sòl.

2

Aquestes condicions podran fer referència als següents apartats:
a.

Caràcter d’ús: Segons sigui públic o privat. Aquesta condició afecta fonamentalment
els usos residencials, excepte l’habitatge, usos dotacionals, usos terciaris i usos de
serveis públics.

b.

Tipus d’espai que es destina a l’ús: Segons sigui a l’aire lliure o en local tancat
aquesta condició afecta fonamentalment els usos: recreatiu i d’espectacles i
esportiu.

c.

Situació en l'edificació: Aquesta condició afecta principalment els usos productius,
que són els que majors possibilitats tenen d’interferir altres activitats que
coexisteixin en el mateix edifici o siguin pròximes a ells.
Es distingeixen les següents situacions:
-

Situació A.

En planta pis d’edificis destinats a altres usos, amb el

residencial com preferent , o en plantes baixes o inferiors d’aquests edificis
quan l’accés al local en qüestió hagi de fer-se a través d'espais comuns.
-

Situació B.

En planta pis d’edificis destinats a altres usos, amb el

residencial com a preferent, o en plantes baixes o inferiors d’aquests
edificis quan els locals tinguin accés independent exclusiu directe i
immediat des de la via pública. Es distingeixen les següents situacions:

-

o

Ba. Quan l’accés al local es produeix per la planta primer pis.

o

Bb. Quan l’accés al local es produeix per la planta baixa.

Situació C.

En edificis específics entre mitgeres destinats a l’ús en la

majoria de les plantes, en àrees amb possibilitat d’ús residencial en
edificacions veïnes.
-

Situació D.

En edificis exclusius aïllats en àrees amb possibilitat d’ús

residencial. Separats com a mínim 3 m de les parcel·les i/o edificis més
pròxims.
-

Situació E.

En edificis específics entre mitgeres destinats a l’ús en la

totalitat de les plantes, en àrees d’ús exclusiu.
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-

Situació F.

En edificis ubicats en zones destinades preferentment a

l’ús en qüestió, d’acord amb l’ordenació continguda en els plans que
aprovin, i que distin un mínim de 10 m, d’edificis destinats a altres usos
ubicats o que es puguin ubicar en zones urbanes o urbanitzables
contigües.
d.

Mida, volum i intensitat: Limitació de la mida dels locals, instal·lacions o
construccions que requereixi l’establiment de l’ús en qüestió i/o del volum
d’activitat que representi. Aquests límits podran establir-se segons els casos,
mitjançant màxims de les magnituds següents i similars:
-

Superfície de solar (m2 sòl)

-

Superfície de sostre (m2 sostre)

-

Capacitat (nº de places)

-

Potència electromecànica (nº de Kw)

-

Ocupació (nº de treballadors)

Els màxims d'aquestes magnituds es referiran al valor que cada unitat d'ús pugui assolir en
la zona determinada.
En sòl urbanitzable podran referir-se també al valor total que la magnitud corresponent pot
assolir en les previsions dels Plans Parcials que ordenin la zona. Aquest valor total es fixarà
en nombres absoluts o en percentatge quan es refereixi a sòl o sostre.
e.

Taula de potència admissible

f.

Mentre no es redacti una normativa específica es regulen els valors següents:
Situació

A

B

C

D

E

F

Pot. Admissible*

Categoria
1ª

0,05

Kw/m2**

3
2ª

3ª

no

no

Pot.total màxima
0,075

0,075

0,075

24

70

140

no

0,075

0,075

105

210

sl

sl

Kw/m2

sl

sl

Kw/m2

Pot.total màxima

Pot.total màxima

4ª

no

no

no

no

sl

sl

Pot.total màxima

5ª

no

no

no

no

no

sl

Pot.total màxima

6ª

no

no

no

no

no

no

Pot.total màxima

sl: sense límit

* La potència és exclusivament la de l’activitat industrial, on queda exclosa la de
climatització, manteniment, elevadors…
** La superfície és exclusivament la dedicada a l’ús industrial .
g.

Exigència d'aparcament: En nombre de places existents o d'obligada provisió, o
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mitjançant estàndard unitari referit al sostre o altra magnitud significativa de
l’envergadura de l’establiment.
3

Les condicions de permissibilitat establertes en les normes d’ús específiques de cada zona,
d’acord a aquest article, seran d’obligat compliment en l’establiment dels usos en sòl urbà i
en l’elaboració de la normativa dels Plans Parcials que desenvolupin el Pla General en sòl
urbanitzable.

Art. 296

Condicions generals de permissibilitat dels usos de tallers i indústria segons la seva
situació

1

Categories d’indústria admissibles en cada situació. Sens perjudici de que les Normes
específiques per cada zona o les que defineixin els plans parcials adoptin criteris més
restrictius, en cada situació seran admissibles els usos de Tallers i Indústria de les
categories que es relacionen a continuació:

2

-

Situació A

Cat. 1ª

-

Situació B

Cat. 1ª i 2ª

-

Situació C

Cat. 1ª, 2ª i 3ª

-

Situació D

Cat. 1ª, 2ª i 3ª

-

Situació E

Cat. 1ª, 2ª, 3ª i 4ª

-

Situació F

Cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª

No es consideren subjectes a les condicions de situació descrites, les instal·lacions
motivades per activitats comercials o de serveis a la col·lectivitat, entre les quals s’ha
d’esmentar: les bugaderies, túnels de rentatge d’automòbils, cambres frigorífiques,
instal·lacions de climatització, de manutenció, aparells elevadors i altres similars.
Aquestes activitats no es classificaran dins de l’ús industrial sinó formant part de l’ús que les
motiva: Residencial, Comercial, etc., excepte quan per llur envergadura, les molèsties o
perills que pugui produir corresponguin a les que originaria una activitat industrial de
determinada categoria.

3

Els tallers les condicions de permissibilitat dels quals es fixen en aquestes normes per a
cada zona, s’entendran com a tals mentre no siguin causants de molèsties o perill en major
grau que una indústria de categoria 2ª. En la resta de casos estaran subjectes a les
limitacions que s’estableixin pels usos industrials de majors categories.

Art. 297

Condicions generals de permissivitat dels usos en funció de: soroll i molèsties per
vibracions
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S’estarà a la normativa sectorial corresponent.

Art. 298

Regulació atenent a les molèsties originades per soroll
S’estarà a la normativa sectorial corresponent.

Art. 299

Regulació de les activitats en funció de les molèsties per vibracions
S’estarà a la normativa sectorial corresponent.

Art. 300

Intervenció administrativa
Les activitats productives incloses en els annex I, II i III de la “Llei 3/1998 de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’administració ambiental” estan subjectes a:

1

Annex I Règim d’autorització i control ambiental.

2

Annex II Règim de llicència i control ambiental.

3

Annex III Règim de comunicació i control ambiental.
L’autorització ambiental és competència de la Generalitat de Catalunya.

Art. 301

Condicions generals de permissibilitat de l’ús recreatiu i d’espectacles
Els locals destinats a espectacles públics, fins i tot esportius, sales de festa i similars; no
podran establir-se contigus amb edificis d'ús assistencial, religiós, educatiu o sanitari de no
existir una separació mínima de 20 metres, excepte en el cas en que es tracti d’un únic
complex edificat en la mateixa parcel·la cadastral, en que no sigui obligatòria la separació
esmentada.

Art. 302
1

Distribució de serveis en el medi urbà
Els usos que representa la distribució de serveis públics al medi urbà entre els que
s'inclouen: els edificis o locals de correus, telègrafs, telèfons, els destinats a comissaries de
policia o guàrdia urbana i similars podran desenvolupar-se en qualsevol zona urbana
sempre que l'edificació que comportin compleixi les normes relatives a l’ordenació que el Pla
General i els Plans que el desenvolupin defineixin per la zona en que s'ubiquin.

2

Els usos que es materialitzen en els elements tècnics de les xarxes de serveis urbans, entre
les que s'inclouen transformadors, dipòsits i similars podran localitzar-se en qualsevol zona
urbana sempre que s'acompleixi la legislació específica de la matèria de que es tracti, i
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s'asseguri que no puguin ocasionar molèsties, perills o incomoditats a les persones o danys
als béns.
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Títol IX. Disposicions
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.
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 següents:
-

Ordenança que regularà la instal·lació i funcionament dels elements de
telecomunicació, en base al criteri de mínim impacte visual i ambiental
sobre l’entorn.

-

Ordenança municipal de protecció mediambiental.

-

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 el control de la contaminació lumínica.

-

Ordenança municipal per l’estalvi del consum d’aigua

Segona
L’Ajuntament de Rubí formularà i tramitarà en el termini màxim de sis mesos a comptar de la
data de l’aprovació definitiva d’aquest POUM la modificació del “Catàleg i Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí” actualment vigent per
tal d’adequar les seves determinacions al que preveu l’Annex 3 d’aquestes NNUU.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Edificis, instal·lacions i usos en situació de fora d’ordenació
1

Queden en situació de fora d’ordenació, amb les limitacions assenyalades a continuació, les
construccions, les instal·lacions i els usos que per raó de l’aprovació del planejament
urbanístic quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o
cessament.
Queden en situació de fora d’ordenació i han de procedir al seu cessament tots els usos
preexistents que resultin expressament prohibits per les determinacions d’aquest POUM. En
aquests edificis i instal·lacions, únicament es podran autoritzar les obres i instal·lacions
previstes a l’Art. 39 de les NNUU d’aquest POUM. En qualsevol cas, les obres que s’hi
autoritzin no comportaran augment del valor d’expropiació, i la seva autorització es
subjectarà als requeriments i al procediment establerts en l’Art. 39.
En els edificis i instal·lacions fora d’ordenació, els canvis d’usos només es podran autoritzar
de forma provisional, d’acord amb l’article 53 TRLU. Així mateix s’autoritzen els usos i
activitats establerts al mateix l’Art. 39 amb els requeriments i procediment que s’estableix.

2

Si l’edifici o instal·lació està fora d’ordenació per raó de resultar afectada per una nova
alineació de vial subjecte a cessió gratuïta, però no és inclosa a cap sector de planejament
derivat ni a cap polígon d’actuació urbanística, tindrà la consideració de sòl urbà no
consolidat (segons article 40.3 del RLU.), permetent-se únicament les obres que es regulen a
la D.T. 2a.

3

Les edificacions existents entre la infraestructura ferroviària i la línia d’edificació seran
regulades segons allò establert a l’article 16 de la Llei del sector ferroviari 39/2003, l’article
34 i següents del Reglament del sector ferroviari i disposicions concordants i l’article 99.2
del RLU.

Segona. Edificis i activitats inclosos en sectors de planejament derivat
Les edificacions i activitats existents en sòls inclosos en sectors que han de ser
desenvolupats mitjançant la formulació d’un planejament derivat, queden sotmesos al règim
transitori que s’estableix en cadascuna de les fitxes normatives corresponents al
planejament derivat que li es d’aplicació.

Tercera. Edificis en situació de volum o ús disconforme
1

Les edificacions que resultin disconformes amb els paràmetres del nou planejament, sempre
que no els correspongui la situació de fora d’ordenació, estaran en situació de volum i/o ús
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disconforme, i quedaran sotmeses al règim següent:
a.

En cas que l’edifici sigui parcialment afectat com a vial:
-

A la part afectada només es permeten les reparacions segons la D.T. 1a.

-

A la part no afectada es permeten obres de consolidació, rehabilitació i
canvi d’ús, respectant les condicions del planejament, però no d’increment
de volum i/o sostre.

-

En cas d’actuacions que comportin increment de volum i/o sostre, o de
substitució de l’edificació, caldrà cedir prèviament la part afectada com a
vial.

b.

En cas que l’edificació o instal·lació superi el volum i/o sostre que el planejament
permet a la parcel·la:
-

Es permeten les obres de consolidació, rehabilitació i canvi d’ús, però no
les d’increment de volum i/o sostre.

-

En cas que la part d’edifici que genera la disconformitat s’enderroqui i el
volum i/o sostre resultant no superi el màxim permès, s’aplicarà la
regulació de l’apartat següent.

c.

En cas que l’edificació o instal·lació no superi el volum i/o sostre que el planejament
permet a la parcel·la:
-

Es permeten les obres de consolidació, rehabilitació i canvi d’ús,
respectant les condicions del planejament.

-

A les zones urbanístiques d’ús principal d’habitatge, es permet increment
de volum i/o sostre sempre i quan l’increment respecti els paràmetres de la
zona i que no es superi el volum i/o sostre màxim permès.

3

A les zones urbanístiques d’ús principal industrial es distingeixen dues situacions:
a.

En cas que la part de l’edificació o instal·lació que presenta disconformitat disposi
de llicència municipal, es permet l’increment de volum i/o sostre sempre i quan
aquest s’adapti als paràmetres vigents, i que no se superi el màxim permès a la
parcel·la.

b.

En cas que la part d’edificació o instal·lació que presenta disconformitat no disposi
de llicència municipal, caldrà enderrocar o retirar la part disconforme si es vol
incrementar el volum i/o sostre, cas en el qual s’aplicaran les condicions indicades
al paràgraf anterior.

Quarta. Transitorietat d’usos en edificis industrials dins PMU
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Mentre no es produeixi la transformació del sector d’ús industrial a residencial, en els casos
d’edificacions existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM, el seu propietari o
titular del dret d’ocupació podrà:
2

Executar obres de consolidació, reparació, modernització i millora de les condicions
estètiques o higièniques de les edificacions, amb llicència a precari, però no
augmentar-ne el volum.

3

Desenvolupar les activitats existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM, fins
a un màxim d’11 anys des de l’aprovació definitiva del POUM.

4

Implantar noves activitats o modificar les existents, amb llicència a precari, fins un
màxim de 6 anys des de l’aprovació definitiva del POUM.

Cinquena. Habitatges existents en sòl no urbanitzable
Els habitatges existents en sòl no urbanitzable, legalitzats abans de l’aprovació inicial
d’aquest POUM, i que no estan inclosos en el Catàleg específic de masies i Cases rurals que
incorpora aquest POUM, queden en situació de volum i ús disconforme.
En aquests habitatges es podran autoritzar únicament les obres de consolidació,
rehabilitació i reforma necessàries per al manteniment del seu ús actual.
No s’admetran modificacions de l’ús d’habitatge, ni divisions de propietat horitzontal.

Sisena. Edificacions en sòl no urbanitzable
Les edificacions i els usos contraris al planejament, en sòl no urbanitzable, i no susceptibles
de ser legalitzades, es consideraran en règim de fora d’ordenació.

Setena. Llicències de divisió en propietat horitzontal
Els edificis construïts de conformitat amb una llicència urbanística anterior a l’aprovació
inicial del POUM podran obtenir llicència de divisió de propietat horitzontal sempre i quan els
habitatges resultants compleixin els paràmetres d’habitabilitat previstos en la normativa
sectorial.

Vuitena. Adaptació a la normativa d’incendis i d’accessibilitat
Els edificis construïts de conformitat amb una llicència urbanística anterior a l’aprovació
inicial del POUM, per tal d’adaptar-se a la normativa d’incendis i accessibilitat podran
localitzar els accessos i

instal·lacions tècniques necessàries, sempre i quan no sigui
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possible la seva ubicació alternativa, ocupant part de la separació a termenals, amb el límit
d’1 metre respecte les finques veïnes en el tipus d’ordenació aïllada, i complint les normes
d’habitabilitat,

Novena. Condicions de parcel·la mínima, en parcel·les preexistents
Aquelles parcel·les preexistents, que constin inscrites al Registre de la Propietat amb
anterioritat a l’aprovació inicial del present POUM i que no acompleixin les determinacions
sobre superfície mínima o façana mínima establertes per a cada zona tenen la condició
d’edificables en les condicions establertes a cada zona, sempre i quan la regulació zonal no
ho prohibeixi expressament.

Desena. Entitats urbanístiques col·laboradores de conservació
D’acord amb el que preveu l’art. 44.1 g) de la TRLU i 68.7 del seu Reglament, les actuals
entitats urbanístiques col·laboradores de conservació constituïdes per obligació imposada
pel planejament general que es revisa mantindran la seva vigència fins a l’acabament del
termini pel qual foren constituïdes o, en el cas de ser superior, pel màxim legalment admès.
En aquest sentit l’obligació de conservar les obres d’urbanització dels propietaris inclosos en
sectors de sòl urbanitzable establerta pel planejament que es revisa es manté en vigor.

Onzena. Vigència
5

En tant l’Ajuntament no hagi aprovat o adequat les ordenances municipals vigents a les
determinacions d’aquest POUM, aquestes seran d’aplicació en tot allò que no s’hi oposin o
contradiguin.

6

En tot allò no regulat per les ordenances municipals vigents serà d’aplicació directa les
normes urbanístiques d’aquest POUM.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L’aprovació definitiva del POUM suposa la derogació del Pla General d’Ordenació Urbana i de
les seves modificacions, així com de les determinacions pròpies dels instruments de
planejament derivats en tot allò que s’oposin a allò que estableix el POUM, excepte pels
àmbits de planejament derivat següents que es mantenen vigents amb les prescripcions
determinades en aquestes NNUU:
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Pla parcial Sector Y Can Xercavins, amb aprovació definitiva del 2on text refós de la CUB de
18.09.1996 amb executivitat de 22.09.1999 i les modificacions posteriors dins d’aquest
àmbit.

2

Pla parcial Sector A, subsector 4 amb aprovació definitiva del text refós de la CUB de
22.09.1999 amb executivitat de 20.09.2000 i les modificacions posteriors dins d’aquest
àmbit.

3

Pla parcial Sector H Can Rosés i Ca n’Oriol nord amb aprovació definitiva del text refós de la
CUB de 21.06.1995 amb executivitat de 13.12.1995 i les modificacions posteriors dins
d’aquest àmbit.

4

Pla parcial Sector Z Ca n’Oriol amb aprovació definitiva del text refós de la CUB de
23.01.1991 amb executivitat de 18.12.1991 i les modificacions posteriors dins d’aquest
àmbit.

5

Pla de Millora Urbana Ampliació Can Sant Joan amb aprovació definitiva de la CUB de
28.09.2006 amb executivitat de 16.11.2006.
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Annex 1. Fitxes dels sectors de desenvolupament

Nota: Les fitxes d’aquest Annex es troben al Volum 2 d’aquestes normes.
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Annex 2. Catàleg específic de masies i cases rurals
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Catàleg de Masies

Can Barceló

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí de Can Barceló
Dades cadastrals (parcel·la i número): 2100047/4
Superfície: 405,81 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: Cap

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Edificació de planta irregular, formada per tres cossos adjacents, dues de planta
baixa i un de dues plantes. Emplaçada entre el camí de Can Barceló i el torrent
del mateix nom, es situa en una cota intermèdia entre els dos referents i en una
zona no especialment boscosa.
Ús actual i titularitat:
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
L’edificació actual és de nova construcció, pel que se pressuposa un bon estat de
conservació.
Accessos des de vies públiques:
Camí de Can Barceló.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

L’edificació actual s’ha refet aprofitant elements de la construcció original.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment exterior de la volumetria i els elements constructius originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.

292

POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Carreres

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí d’Ullastrell
Dades cadastrals (parcel·la i número): 6060001/A2
Superfície: 961,55 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PECPAR – Fitxa A2
Categoria: BEI-URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Masia de planta rectangular amb una ampliació annexa. Planta baixa, un pis sota
coberta única a dues vessants. Entorn molt degradat pel seu ús com a abocador.
Ús actual i titularitat:
Industrial. Propietat particular, Francisco Sánchez Martínez (T.M.A.)
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Bona conservació de l’estructura vertical, feta de murs de càrrega de tàpia, amb
fàbrica mixta (còdols, maçoneria i maons). Estructura horitzontal de forjat de
bigues de fusta amb revoltons ceràmica. Coberta de teula.
Accessos des de vies públiques:
Connexió amb carretera principal.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

Era la hisenda més gran al 1355, època en la que fou coneguda com Mas
Carbonell. L’any 1954 és parcel·là la finca i va ser adquirida per dues famílies com
a segona residència. Actualment dividida en 5 habitatges diferents.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment de la volumetria i els elements constructius especials (arc de mig
punt de dovelles, brancals).
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Tapis

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí de Can Tapis
Dades cadastrals (parcel·la i número): 7065020/A6
Superfície:
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PECPAR – Fitxa núm. 16.19
Categoria: BEI- URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Edifici aïllat de dues plantes, base quadrada i teulada plana. Situat a la zona dels
boscos de Can Bosch (cota 251,2) sobre camí de Can Tapis a Can Feliu, que
travessa el territori sobre una carena que separa els torrents de Sant Muç i de
Can Solà.
Ús actual i titularitat:
Residencial. Propietat particular, Santiago Mansanet Mansanet.
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Bona conservació de l’estructura vertical, feta de murs de càrrega de tàpia.
Estructura horitzontal probablement de forjat de bigues de fusta amb solera
ceràmica.
Accessos des de vies públiques:
Connexió gairebé directe amb el poble.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

Masia bastida al 1870, per segregació de la finca Can Mir. Petita hisenda, però de
terres fèrtils i aigua abundosa. Es dedica a l’apicultura, i l'actual propietari encara
continua amb l’obtenció de mel.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment exterior de la volumetria i els elements constructius originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Masia Sant Pere

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Ctra. De Rubí a Castellbisbal a l’alçada del carrer de les vinyes.
Dades cadastrals (parcel·la i número): 2800061
Superfície: 438,51 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: Cap
Categoria: -

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Edificació de planta irregular, de planta baixa amb un cos central més alt. Es troba
situat al límit entre una zona boscosa i uns espais de conreus.
Ús actual i titularitat:
Titularitat privada.
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Edificació de nova planta, en bon estat de conservació, que va substituir les tres
edificacions de les quals es composava el mas.
Accessos des de vies públiques:
Ctra. De Rubí a Castellbisbal.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

Can Sant Pere estava conformada per la casa, que era la més antiga de les
edificacions, el celler, de l’any 1911, i els corrals. Procedien de la segregació
d’altres masos i sembla que fou construïda el segle XIX. Tot i que l’edificació
actual sigui de nova planta, manté l’estructura dels tres cossos de l’anterior
construcció, cal remarcar que la seva presència és de rellevància històrica al lloc
on s’emplaça.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment exterior de la volumetria i els elements constructius originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Riquer Vell

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí de Can Riquer
Dades cadastrals (parcel·la i número): Pol 19.2/p8 g.d.c.
Superfície: 297,07 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: Arqueològica. Fitxa Q18
Categoria: BCIL

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Establiment agropecuari i rural de cronologia medieval. Es troba a la serra de
l’Oleguera.
Ús actual i titularitat:
Propietat particular, Joan Ribeas Elies (Can Pi de la Serra)
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Estat ruïnós en gran part. S’identifiquen estructures relatives a l’elaboració del vi:
dos cups, un forn de pa, recs, cisternes, etc. Cal remarcar l’ús de la tàpia i de la
maçoneria.
Accessos des de vies públiques:
Camí de Can Riquer.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

El mas de Can Riquer va pertànyer originàriament a la família Mayans, fins que va
passar a mans de la família Riquer (de la població d’Ullastrell). La propietat va ser
adquirida pels amos de Can Pi de la Serra.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Protecció de qualsevol tipus d’obra sobre les ruïnes, o moviment de terra, o
roturació, o obertura de rasses, sense informes i autoritzacions prèvies
disposades a la normativa general, i especialment a l’article 17.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Ximelis/Can Turó

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí d’Ullastrell
Dades cadastrals (parcel·la i número): 7045014/P7
Superfície: 592,27 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PEPCAR. Arqueològica. Fitxa Q20
Categoria: BCIL

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Conjunt d’edificacions de caire rural. El Principal és una construcció de planta
rectangular allargada. Situat sobre un petit turó (cota 190) amb vistes sobre Rubí i
Montserrat.
Ús actual i titularitat:
Residencial. Propietat particular, Enrique Blanco Torrens.
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Bona conservació de l’estructura vertical, feta de murs de càrrega de tàpia, amb
fàbrica mixta (còdols, maçoneria i maons) i murs de totxo massís. Estructura
horitzontal de forjat de bigues de fusta amb solera ceràmica. Coberta de teula
sobre entramat de fusta a dos vessants en bon estat. Interior gairebé intacte, des
de 1920, tant en els acabats com en la seva distribució.
Accessos des de vies públiques:
Adjacent a una urbanització.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

La primera edificació data del s.XVI. Les primeres notícies conegudes es
remunten al 1217, quan era anomenada Mas Balies. Posteriorment ha passat per
una gran successió de propietaris, inclosa l’església. Era un hostalatge habitual
per als peregrins de Montserrat. Molt a prop s’hi troba l’anomenada Font de la
Magnèsia.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment interior i exterior de la volumetria, estructura, materials,
formalització, distribució, cromatisme, coberta i façana originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Pi de la Serra

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Entre els torrents de Can Balasch i Fondo
Dades cadastrals (parcel·la i número): 6045003/P8
Superfície: 1078,98 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PEPCAR. Fitxa P8
Categoria: BCIL

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Masia de planta quadrada i tres crugies. Planta baixa, un pis i golfes. Situat sobre
la banda oest de la serralada (cota 174).
Ús actual i titularitat:
Residencial. Propietat particular, Miquel Ribas Pujol.
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Regular conservació de l’estructura vertical, feta de murs de càrrega de tàpia,
amb fàbrica mixta (còdols, maçoneria i maons) i murs de totxo massís. Estructura
horitzontal de fotjat de bigues i llates de fusta amb solera ceràmica. Coberta de
teula àrab sobre entramat de fusta a dos vessants en bon estat.
Accessos des de vies públiques:
Camí d’accés particular.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

Hi ha documentació de la parcel·la des de l’any 1312. L’actual mas correspon a
una construcció de 1614. És la masia amb més qualitat arquitectònica del
municipi de Rubí. Destaca la correcte rehabilitació de l’interior, amb una gran sala
central i una llar de foc exempta. Excel·lents vistes a Castellbisbal i a una arbreda
en direcció Est.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Àmbit interior i exterior: manteniment de la volumetria, estructura, materials,
formalització, distribució, cromatisme, coberta i façana originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Serrafossà

IDENTIFICACIÓ:

Localització:
Dades cadastrals (parcel·la i número):
Superfície: 964,54 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PEPCAR. Fitxa P9
Categoria: BCIL

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Masia de planta rectangular de quatre crugies, amb edificacions annexes. Planta
baixa, un pis i golfes. Situada a la falda de la plana del mateix nom (cota 145),
travessant la plana de cultius més gran de Rubí.
Ús actual i titularitat:
Agrícola. Propietat particular, Francisco Tarragó Vinyals.
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Bona conservació de l’estructura vertical, feta de murs de càrrega de tàpia, amb
fàbrica mixta (còdols, maçoneria i maons) i murs de totxo massís. Estructural
horitzontal de forjat de bigues de fusta amb solera ceràmica. Coberta de teula
sobre entramat de fusta a dos vessants en bon estat.
Accessos des de vies públiques:
Connexió gairebé directe amb el poble.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

La masia i la seva família han estat arrelades històricament a la vida del municipi.
La primera edificació data de 1601. La masia ha patit moltes reformes
successives, interiors i exteriors, en especial els anys 1942-44 i la dècada de
1960. Es conserva el seu ús agrícola. Bones vistes del paisatge cap al SE.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Àmbit interior i exterior: manteniment de la volumetria, estructura, materials,
formalització, distribució, cromatisme, coberta i façana originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Balasc

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí vell de Castellbisbal
Dades cadastrals (parcel·la i número): 7020001/P10
Superfície: 2066,07 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PEPCAR. Fitxa P10
Categoria: BCIL

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Masia de planta quadrangular de tres crugies amb una important reforma
neoclàssica. Planta baixa, un pis i golfes. El restaurant se situa a la cota 112, amb
una extensió de 4 hectàrees de cultiu.
Ús actual i titularitat:
Restaurant. Propietat particular, Maria Vallhonrat Escudé (Masia Can Balasch).
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Bona conservació de l’estructura vertical, feta de murs de càrrega de tàpia, amb
fàbrica mixta (còdols, maçoneria i maons) i murs de totxo massís. Estructura
horitzontal de forjat de bigues de fusta amb revoltons ceràmics. Coberta de teula
sobre entramat de fusta a dos vessants en bon estat. Façana d’imitació de
carreus de pedra. Celler amb encavallades de fusta.
Accessos des de vies públiques:
Connexió gairebé directe amb el poble.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

La masia i la seva família han esta arrelades històricament a la vida del municipi.
La primera edificació data del 1460. No es conserva el seu ús agrícola. La masia
ha patit moltes reformes successives, interiors i exteriors (1835/1879/1882/1942).
La reforma de l’any 1882, realitzada per José Ubach va conferir-li un estil
neoclàssic inconfusible de l’època.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment de la volumetria, estructura, materials, formalització, distribució,
cromatisme, coberta i façana originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
300

POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Xercavins

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí de Can Xercavins
Dades cadastrals (parcel·la i número): 8040001/P6
Superfície: 2777,01 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PECPAR – Fitxa núm. P6 i Q21
Categoria: BCIL

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Masia de planta irregular conformada en un grup d’edificacions annexes. Planta
baixa, un pis i golfes. Situada sobre un petit turó allargat (cota 151).
Ús actual i titularitat:
Residencial. Propietat particular, Jordi Xercavins Requesens.
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Bona conservació de l’estructura vertical feta de murs de càrrega de tàpia, amb
fàbrica mixta (còdols, maçoneria i maons) i murs de totxo massís. Estructura
horitzontal de forjat de bigues de fusta amb solera ceràmica. Coberta de teula
sobre entramat de fusta a dos vessants en bon estat. Interior gairebé intacte, des
de 1920, tant en els acabats com en la seva distribució.
Accessos des de vies públiques:
Connexió gairebé directe amb el poble.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

La masia i la seva família ha estat arrelades històricament a la vida del municipi.
La primera edificació data del s.XVI. No es conserva el seu ús agrícola. Bones
vistes des del camí d’Ullastrell. La masia ha patit moltes reformes successives,
interiors i exteriors.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment interior i exterior de la volumetria, estructura, materials,
formalització, distribució, cromatisme, coberta i façana originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.

301

POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Feliu

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí de Sant Feliu
Dades cadastrals (parcel·la i número): 70500033/P4
Superfície: 525,51 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PECPAR – Fitxa núm. P4
Categoria: BCIL

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Masia quadrangular de tres crugies, amb edificacions annexes. Planta baixa, un
pis i golfes. Orientació sud, sobre una petita plana (cota 193). La parcel·la queda
travessada per un camí.
Ús actual i titularitat:
Restaurant. Propietat particular, Jordi Xercavins Requesens.
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Bona conservació de l’estructura vertical feta de murs de càrrega de tàpia, amb
fàbrica mixta (còdols, maçoneria i maons). Estructura horitzontal de taulons de
fusta sobre forjat de bigues de fusta i revoltons ceràmics. Coberta a dos vessants
en bon estat. Interior afectat per les reformes successives fetes per adaptar-la al
seu ús actual.
Accessos des de vies públiques:
Bona connexió cap a la carretera de Rubí a Ullastrell.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

Primera construcció del s.XIII, amb reformes dels segles XVIII, XIX i XX. Entorn
proper de vegetació autòctona amb bones vistes sobre el torrent de Can
Xercavins.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment interior i exterior de la volumetria, estructura, materials,
formalització, distribució, cromatisme, coberta i façana originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.

302

POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Ramoneda

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí de sant Muç
Dades cadastrals (parcel·la i número): 8050009/P5
Superfície: 906,87 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable. PE del parc de les Valls de Sant Muç
Protecció actual: PECPAR – Fitxa núm. P5 i Q12
Categoria: BCIL

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Masia de planta irregular, de quatre crugies, amb edificacions annexes. Planta
baixa, un pis i golfes. Situada sota un suau pendent (cota 173) que baixa cap al
sud-est.
Ús actual i titularitat:
Habitatge i producció vinícola. Propietat particular, Aleix i Daniel Ramoneda
Fernández.
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Bona conservació de l’estructura vertical feta de murs de càrrega de tàpia, amb
fàbrica mixta (còdols, maçoneria i maons) i murs de totxo massís. Estructura
horitzontal de forjat de bigues i llates de fusta amb solera ceràmica. Coberta a
dos vessants en bon estat. Interior afectat per les reformes successives fetes per
adaptar-la al seu ús actual.
Accessos des de vies públiques:
Bona connexió cap a la carretera de Rubí a Ullastrell.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

El primer establiment data de 1271. La masia i la seva família han estat arrelades
històricament a la vida del municipi. La primera edificació data del s.XVI, amb
reformes al s.XIX i canvis de distribució interiors al 1960. Al s.XIX serví
d'hostatgeria. Part del seu terreny de conreu resta protegit. Bones vistes cap a
l’Oest de la parcel·la, amb vegetació, on destaquen les palmeres i oliveres.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment interior i exterior de la volumetria, estructura (especialment la biga
carena de teulada), materials, formalització, distribució, cromatisme, coberta i
façana originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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POUM de Rubí.

Catàleg de Masies

Can Roig

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí de Can Roig
Dades cadastrals (parcel·la i número): 8065002/A5
Superfície: 804,92 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PECPAR – Fitxa núm. A5
Categoria: BEI-URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Masia de disposició basilical conformada en un grup d’edificacions annexes.
Planta baixa, un pis i golfes. Entre les serres de Can Roig i Can Guilera, el continu
forestal més important de Rubí, amb una plataneda i dues fonts properes.
Ús actual i titularitat:
Residencial. Propietat particular, Josep Roig Junyent.
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Derruïda en gran part per un incendi, amb una coberta quasi totalment enfonsada
. Estructura vertical feta de murs de càrrega de tàpia, amb fàbrica mixta (còdols,
maçoneria i maons). Estructura horitzontal de forjat de bigues i taulons de fusta.
Accessos des de vies públiques:
Connexió gairebé directe amb el poble.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

La masia i la seva família han estat arrelades històricament a la vida del municipi
(el primer membre conegut de la família, Pau Roig, és citat des de 1160). La
primera edificació data del 1782. Restaurada al 1891, 1901 i successivament al
llarg del s.XX. Es conserva parcialment el seu ús agrícola. Dues fonts properes:
Avellana i Mare de Déu del Carme.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment exterior de la volumetria i dels elements constructius originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, activitat d’educació en el lleure,
restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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Can Calopa

IDENTIFICACIÓ:

Localització: Camí de Can Calopa
Dades cadastrals (parcel·la i número): 7005002/A11
Superfície: 1094,30 m2
Qualificació del sòl: No Urbanitzable
Protecció actual: PECPAR. Fitxa A11
Categoria: BEI-URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓ:

Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic:
Masia de planta gairebé rectangular en un estat gairebé ruïnós. A prop de la riera
(cota 76,5) i al peu del turó del mateix nom (cota 126).
Ús actual i titularitat:
Rafal. Propietat particular, Jesús Contreras Casas .
Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Tot i el seu estat, es conserven molts element originals: el gros de l’estructura, la
porta del barri i les pedres esculpides de porta i finestres. Existeix una edificació al
costat de la riera que podria haver estat un molí hidràulic. A uns 3000 metres del
mas es troben uns forns d’extracció de guix.
Accessos des de vies públiques:
Connexió directe amb el Polígon industrial Rubí Sud.

JUSTIFICACIÓ QUE N’ACONSELLA
LA
SEVA
RECUPERACIÓ
I
PRESERVACIÓ:

La masia i la seva família han estat arrelades històricament a la vida del municipi.
Està documentada des de 1244 com a “Mas Roquers”. Posteriorment fou
coneguda com “Mas Mitjans de la Riera”. Fou venuda durant la desamortització.
Es conserva el seu ús ramader.

DETERMINACIONS NORMATIVES:

Determinació normativa:
Manteniment exterior de la volumetria i dels elements constructius originals.
Usos admesos:
Habitatge familiar, establiment de turisme rural, establiment hoteler -amb exclusió
de la modalitat d’hotel apartament-, activitat d’educació en el lleure, restauració.
Condicions d’ordenació:
Les determinades al catàleg.
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Annex 3. Modificacions proposades al document de Catàleg i Pla especial de
protecció del patrimoni arquitectònic arqueològic i natural de Rubí.
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L’Ajuntament de Rubí disposa d’un Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni
arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí, aprovat definitivament el 17 de març de 2004.
Donat que es tracta d’un document força complet i recent, es proposa la seva modificació per
tal d’adaptar-lo a les determinacions previstes pel POUM.
En aquest sentit, les modificacions proposades són les següents:
a.

Nova redacció dels següents articles :
‐

Article 10.1.2.b Conjunt especial del Nucli històric; que quedaria redactat de la
següent manera: El Conjunt especial del Nucli històric queda definit
perimetralment pels carrers Virgili, Sant Sebastià, Terrassa, Cadmo, Nou, Sant
Pere, Garcia Lorca i Cervantes i coincideix amb l’àmbit qualificat de Casc antic
(Clau 11) i Rubí Centre. Amb independència de la protecció específica dels
edificis singulars catalogats que contingui, les actuacions que s‘hagin de dur a
terme en el Nucli Històric tindran en consideració la conservació ambiental i les
característiques morfològiques de la trama urbana.

‐

Article 15 Coherència urbanística i protecció, apartat 3, que quedaria redactat
de la següent manera: En els casos en que no s’hagi esgotat el sostre assignat
per la qualificació urbanística del planejament vigent i quan el nivell de
protecció o les característiques de l’element ho permetin , es podrà ampliar
l’edificació o l’ocupació de la parcel·la fins al límit de sostre resultant de la
regulació zonal, sempre garantint l’adequació volumètrica mitjançant la
redacció d’un Pla Especial, que haurà d’estar informat pel Departament de
Cultura. En el cas dels conjunts definits a l’article 10.1.2, el Pla especial serà
únic per a tot l’àmbit.

‐

Article 47 Plantes baixes, apartat 2, que quedaria redactat de la següent
manera: L’alçada de la planta baixa serà el promig de les alçades dels edificis
tradicionals contigus. En cas de tenir només un edifici tradicional contigu es
prendrà la seva alçada amb una variació de més o menys 30 cm sempre que
quedi dins les mides determinades a l’article 47.1.

‐

Article 50 Alçada i coronament, apartat 2, que quedaria redactat de la següent
manera: Per tal d’adequar-se al teixit urbà tradicional la façana es dividirà
compositivament en trams de 5 o menys metres, tractant-se cadascun d’ells
com element individual o de repetició.

b.

Es proposa eliminar els elements següents del Catàleg, per la seva baixa qualitat
arquitectònica, per la manca de l’ús original, o pel seu estat ruïnós:
‐

P23 FÀBRICA DE JOAN DEBANT, C/ DOCTOR GUARDIET, 10

‐

A16 CAN CASANOVES, PLAÇA FIGUERES, 6
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‐

A22 CAVES ARISCONDEL, C/PINTOR MURILLO, 68-70

‐

A23 CAVA ARIS CASANOVES, C/PINTOR MURILLO, 76-78

‐

A24 SERRALLERIA SOLSONA. C/CERVANTES, 49

‐

A25 BARRACA DEL PATILLES- VINYA DEL XIMELIS

‐

A26 BARRACA DEL TOS GRAN. CAMÍ DE CAN SERRAFOSAR.

‐

A27 CAL GERRER C/CERVANTES, 28

‐

A29 CAN CORRONS. C/TERRASSA, 35

‐

N25 PI DE LA FONT DE CAN SUCARRATS

Es proposa modificar o suprimir l’entorn de protecció dels següents elements del
Catàleg:
‐

P1 CAN MATARÍ / CASTELLNOU / CAN MORITZ (URBANITZACIÓ CASTELLNOU)
(es proposa modificar l’entorn de protecció)

‐

P11 CAN PI DE VILAROCH, CAMÍ VELL DE CASTELLBISBAL (es proposa eliminar
l’entorn de protecció)

‐

P13 TORRE DE LA LLEBRE, C/ ART, S/N (es proposa eliminar l’entorn de
protecció)

‐

P14 CAN ROSÉS (es proposa eliminar l’entorn de protecció)

‐

P15 CA N’ORIOL, CAMÍ DE CA N’ORIOL (es proposa modificar l’entorn de
protecció)

‐

A13 TORRES D’EN MASSANA, PG.DE LES TORRES (es proposa modificar l’entorn
de protecció)

d.

D’altra banda, d’acord amb l’Informe del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació cal:

1- Afegir a la relació de jaciments arqueològics de Catàleg del 2004 un conjunt d’edificis que
estan inclosos a l’apartat de patrimoni arquitectònic, que tanmateix tenen valor arqueològic i
una expectativa clara de tenir restes arqueològiques al subsòl. Són les masies i cases
següents:
-

Can Carreres, documentada des del 1935

-

Can Pi de la Serra, documentada des del 1312

-

Can Balasc, documentada des del 1460

-

Can Xercavins, data del segle XVI

-

Can Feliu, data del segle XIII

-

Can Calopa, documentada des del segle XIII

-

Can Solà, documentada des del 1420
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-

Can Mir, documentada des de 1286

-

Ca n’alzamora, documentada des del 1299

-

Torre de la Llebre, documentada almenys des del segle XIII, possibles
precedents des del segle X

-

Can Rosés, documentada des del segle XIII

-

Ca Serra, documentada des del 1230

-

Mas Jornet / Can Sucarrats / Can Tallafigueres, documentada des del segle
XIV

2-Afegir al catàleg de béns arqueològics els següents jaciments paleontològics, inclosos a
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya:
-

Jaciment Paleontològic del Molí de Can Calopa (IPAPC-I 013130)

-

Jaciment Paleontològic de la Pedrera al paratge de Can Balasc, (IPAPC-I
02173)
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Annex 4. Ordenances sobre la necessitat d’aparcament
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Definició:
Es designen amb el nom de "aparcaments", els espais situats en el subsòl, en el sòl o
edificacions, i les instal·lacions mecàniques especials, destinades a la guarda de vehicles
automòbils.

2

S’admet l’aparcament en l’espai lliure de les parcel·les en zones industrials sempre que
s’asseguri una circulació perimetral per a la actuació en cas d’incendi o evacuació.

Art. 2

Tipus d’aparcament en els edificis
Els aparcaments en els edificis es classifiquen, en funció de la seva capacitat en nombre de
vehicles, en els següents grups:

Art. 3
1

a.

Grup A: de 6 a 40 vehicles.

b.

Grup B: de 41 a 100 vehicles.

c.

Grup C: de 101 a 300 vehicles.

d.

Grup D: de més de 300 vehicles.

Previsió de places d'aparcament en els edificis
Els edificis de nova planta hauran de projectar-se perquè comptin amb aparcaments, en
l'interior de l'edifici o en terrenys edificables del mateix solar, a raó d’un mínim de vint
metres quadrats útils (20 m2) per plaça, incloses rampes d’accés, àrees de maniobres, illetes
i voreres.

2

Les places mínimes d'aparcament que s’hauran de preveure són les següents:
a.

Edificis d'habitatges:
-

En sòl urbà, una plaça per cada 80 m2 de sostre residencial, tot referit a
superfície construïda, amb un mínim d’una plaça per habitatge, tret de les
promocions sotmeses a Règim Jurídic d’Habitatge Protegit, que hauran de
preveure una plaça per cada habitatge projectat.

-

En sòl urbanitzable, objecte d’un Pla parcial, les que fixin el mateix, amb el
límit mínim d'una plaça almenys, per cada cent metres quadrats (100 m2)
d’edificació (sup. construïda).

-

En sòl urbà, objecte de planejament derivat, les que es fixin en el mateix
amb un mínim del menor establert per a cada ús en el present article. En
aquests casos, part de les places resultants es podran ubicar en
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aparcaments subterranis fora de l'ocupació de l'edificació.
b.

Edificis públics o privats per a oficies, despatxos, bancs i similars; o edificis amb
oficines, despatxos, bancs i similars.:
-

Una plaça d'aparcament per cada vuitanta metres quadrats (80 m2) de
superfície construïda dedicada a oficines o despatxos.

c.

Edificis amb locals comercials al detall, grans magatzems de venda i instal·lacions
esportives.
-

Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb
destí comercial, excedeixi de quatre-cents metres quadrats (400 m2)
construïts, hauran de comptar amb una plaça d'aparcament per cada
vuitanta metres quadrats (80 m2) de superfície construïda.

-

Quan el planejament derivat prevegi reserves de sòl comercial que
possibilitin la implantació de grans establiments, i no estigui definida una
tipologia específica que requereixi una dotació superior, la dotació
d’aparcament prevista ha de ser, com a mínim, de 2 places per cada 100
m2 edificats.

-

Segons la tipologia comercial, les dotacions mínimes d’aparcament, per
cada 100 m² de superfície de venda, per als grans establiments comercials,
són les següents:
a) Supermercat petit: 8 places
b) Supermercat gran: 10 places
c) Hipermercat petit: 12 places
d) Hipermercat mitjà: 14 places
e) Hipermercat gran: 18 places
f) Superfícies especialitzades i centres comercials de fabricants: 6 places
g) Galeria comercial i altres tipus d’establiments: 3 places

d.

Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial:
-

En indústries una plaça d'aparcament per cada 150 m2 de superfície
construïda.

-

En magatzems una plaça d'aparcament per cada 500 m2 de superfície
construïda

e.

Teatres, cinematògrafs, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de
congressos i convencions, auditoris i anàlegs.
-

Una plaça d'aparcament per cada quinze localitats i en allò que excedeixi
313

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

de cinc-centes localitats d'aforament, una plaça per cada deu localitats.
f.

Hotels, residències i similars:
-

Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça d'aparcament per cada tres
habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.

-

Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions dobles o
l'equivalent de senzilles.

-

La resta, una plaça per cada sis habitacions dobles o l'equivalent de
senzilles.

g.

Clíniques, sanatoris, hospitals:
-

h.

Una plaça d'aparcament per cada sis llits.

Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs.
-

Una plaça d'aparcament per cada dos-cents metres quadrats (200 m2) en
aquells locals de superfície superior a mil sis-cents metres quadrats (1.600
m2).

i.

Centres d'estudis superiors
-

Una plaça per cada cent metres quadrats (200 m2) de superfície
construïda.

j.

Tallers de reparació de vehicles
-

La superfície destinada a aparcament serà com a mínim dues vegades la
ocupada pels tallers, en els de vehicles de quatre o més rodes; en les de
motos i similars, la superfície destinada a aparcament serà com a mínim la
ocupada pels tallers. No obstant això, s'admetrà descomptar la superfície
equivalent al nombre de places acreditades de propietat i de lloguer en
l’equivalència d'una plaça per vint metres quadrats, en un radi de trescents metres des del taller.

k.

Àrees de càrrega i descàrrega en edificis amb els destins dels epígrafs C i D.
-

En tot edifici o local comercial o industrial amb una superfície de venda o
útil superior a vuit-cents metres quadrats (800 m2) i menor de mil trescents metres quadrats (1.300 m2) es preveurà un àrea de càrrega i
descàrrega de, com a mínim, tres per vuit metres (3x8 m).

-

En tot edifici o local comercial o industrial amb una superfície de venda o
útil de més de mil tres-cents metres quadrats (1.300 m2), es preveurà un
àrea de càrrega i descàrrega de, com a mínim, tres per dotze metres (3x12
m).
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Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis
Quan l'edifici es destini a més d’un ús dels expressats en l'article anterior, el nombre mínim
de places d'aparcament serà el resultant dels diferents usos.

2

Quan l'edifici es destini, en tot o en part, a usos no especificats en l'article anterior, s’hauran
de preveure les places d'aparcament adequades aplicant, per analogia, els mòduls de
l'article anterior.

3

Allò disposat en l'article anterior sobre previsions mínimes d'aparcaments és també
aplicable als edificis que siguin objecte d'ampliació de volum edificat. La previsió serà la
corresponent a l'ampliació. Quan es tracti de "indústries", per a l'aplicació d'aquesta regla
amb caràcter obligatori, serà precís que l’augment signifiqui una major disponibilitat de
superfície útil superior al 25 per 100 de l'anterior a l'ampliació.

4

També s'aplicaran les regles sobre previsions d'aparcaments en els casos de modificació o
instal·lacions que comportin canvi d'ús, i, en conseqüència, hauran de preveure's les places
corresponents al nou ús.

5

Quan de l'aplicació dels mòduls de l'article anterior, l’exigència de places d'aparcament
sigui inferior a cinc (5) ,i pugui atenir-se al previsible nombre de vehicles en aparcaments
públics o privats pròxims, podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcaments en el
propi edifici. A aquest efecte, caldrà justificar registralment la vinculació de les places
d’aparcament en edificis o aparcaments veïns, sempre i quan es trobin a menys de 400 m.
de l’edifici a servir. L'autorització establirà les condicions pertinents per garantir la
impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis.

6

En edificis amb façana menor a 12m es podrà exonerar-se de l'obligació de reserva
d'aparcaments en el propi edifici en les condicions del punt anterior.

7

En tots els casos es podrà vincular registralment un percentatge de les places d’aparcament
en edificis o aparcaments veïns, sempre i quan es trobin a menys de 400 m. de l’edifici a
servir . Això es disposarà en una proporció del 40% a la zona de casc antic (clau 11) i de
20% a la resta de zones.

8

L'Ajuntament podrà alliberar totalment o parcial del compliment de les previsions
d'aparcament en les condicions establertes quan això resulti aconsellable ateses les
següents circumstàncies o altres anàlogues:
a.

Condicions d'accessibilitat determinades per les característiques físiques de la xarxa
viària del sector (dimensions de voreres, caràcter de ús per a vianants, amplada de
vials...).

b.

En cas de rehabilitació integral o a les característiques de l'edificació actual que es
conservin, atenent especialment el seu grau de consolidació i la concurrència
d'algunes de les condicions assenyalades en el Pla Especial de Protecció del
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Patrimoni o normatives de conservació.
c.

En general dins la zona de casc antic els usos terciaris queden exempts de
l’obligatorietat de disposar d’un espai intern de càrrega i descàrrega.

d.

En general, qualsevol altra circumstància que no permeti la seva ubicació en el propi
edifici o en terrenys ocupables en subsòl de la pròpia finca o quan per a això fos
necessària l'adopció de mitjans tècnics extraordinaris o solucions notòriament
desproporcionades.

e.

Per això serà necessària la petició expressa de l'interessat a l'Ajuntament, a la qual
acompanyarà la documentació acreditativa de la concurrència de les indicades
circumstàncies. Aquest tràmit podrà fer-se amb caràcter previ a la sol·licitud de
llicència d'obres.

f.

Quan sigui presumible que pugui interferir l’ús públic del subsòl per infraestructures
existents o previstes, o afectar jaciments arqueològics, o incidir sobre les condicions
geològiques o el nivell freàtic de l’entorn, l'Ajuntament exigirà l'aportació dels
estudis oportuns, amb interrupció del termini previst per a l'atorgament de la
llicència.

g.

No s'admetran segregacions o parcel·lacions que impossibilitin el compliment de les
dotacions d'aparcament en la parcel·la. Només en casos degudament justificats es
podran autoritzar parcel·lacions que per les condicions físiques de les parcel·les
resultants puguin significar una disminució de les places efectives d'aparcament
exigides per aquesta Ordenança.

h.

Als efectes del compliment de les previsions d'aparcament en els edificis, no
computaran les places sotmeses a règim d'explotació horària o rotació. L'Ajuntament
podrà denegar l'autorització d'aparcaments sotmesos a règim de regulació horària o
rotació per raons justificades d'accessibilitat o de regulació del trànsit rodat i
peatonal.

i.

En els edificis d'habitatges unifamiliars adossats en filera de nova planta, no
s'admetrà, llevat dels casos degudament justificats (ateses les característiques de la
zona i del vial), més d’un accés rodat des del vial a l'aparcament del conjunt, per
cada trenta metres (30 m) de façana o fracció.

j.

La titularitat dels aparcaments que, reunint les requerides condicions d’interès
públic, s’executin en el subsòl d’equipaments, serà única i indivisible amb l'objecte
de no condicionar el destí previst per aquests sòls. L'Administració municipal podrà
exigir que l'autorització de l'aparcament en la que consti aquesta condició i les que
garanteixin l’execució de l'equipament, sigui inscrita en el Registre de la Propietat.
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Accessos per a vianants
S'entén per accés de vianants l'espai destinat a aquesta finalitat, que comunica amb un altre
sector d'incendis o directament a l'exterior.

2

Els aparcaments del Grup A han de tenir, com a mínim, un accés de vianants, els dels Grups
B i C n'han de tenir dos, i els del Grup D n’han de tenir tres.

3

Tots els aparcaments han de disposar de vestíbuls d’independència en l’accés a les escales
de l'immoble, als ascensors o a d’altres sectors, així com de senyalització d’evacuació i
mitjans de protecció contra incendis. Les característiques dels vestíbuls i la senyalització
seran les que s’estableixen en el vigent Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

4

En els aparcaments dels Grups B i C, almenys un dels accessos es farà directament a
l'exterior, separat de l’accés de vehicles o adequadament protegit i amb una amplada
mínima de 100 cm.

5

En els aparcaments dels Grup D, almenys dos dels accessos es faran directament a l'exterior,
separats de l’accés de vehicles o adequadament protegits i amb una amplada mínima de
100 cm.

Art. 6

Accés de persones amb mobilitat reduïda

S’haurà de facilitar l’accés de persones amb mobilitat reduïda segons estableix el Codi
d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, i aprovació del Codi d’accessibilitat), el Codi Tècnic de l’edificació, i disposicions
anteriors.

Art. 7
1

Accessos de vehicles
El nombre mínim d'accessos per a vehicles des de l'exterior es regirà per la taula següent:
Nombre mínim d'accessos

Grup A

1

Amplada mínima (m)

3

(1)
(3)

Grup B

1

5,4

(1)
(3)

GrupB

2

3

(alternativament)
Grup C

(2)
(3)

2

3

317

(2)

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

(3)

Grup D

3

3

(2)
(3)

(1) Per a dos sentits de circulació.
(2) Per a un sol sentit de circulació (entrada i sortida independents).
(3) L’amplada mínima dels accessos serà de cinc metres i quaranta centímetres (5,4m)
sempre que donin a carrers de menys de dotze metres (12m) d’ample.
2

L’amplada mínima s’haurà de respectar a l'entrada de l'aparcament i en el tram
corresponent, almenys en els quatre i mig primers metres (4,5m) a partir de l'entrada (límit
amb la via pública).

3

En els aparcaments dels Grups C i D, l'Ajuntament podrà exigir que s'incrementi el nombre
d'accessos sobre els mínims previstos en la taula anterior amb objecte de millorar les seves
condicions de seguretat la incidència en el trànsit rodat dels vials immediats.

Art. 8
1

Altres condicions dels aparcaments
En els plànols dels projectes que es presentin amb les sol·licituds de llicència figuraran
assenyalats els emplaçaments de totes i cadascuna de les places i passadissos d’accés dels
vehicles als aparcaments.

2

Al executar-se els projectes, se senyalitzaran sobre el paviment els emplaçaments de
cadascuna de les places i passadissos, així com el camí que pot recórrer l'usuari com a
vianant per evitar-li el risc d'atropellament.

3

Els accessos que donin a la via pública estaran dotats dels senyals de circulació preceptives
per advertències de vianants i vehicles.

4

L'autorització d'aparcaments mecanitzats o robotitzats i similars, queda condicionada als
requisits de trànsit, mobilitat i accessos que determini l'Ajuntament.

5

Quan per raons del tipus d'aparcament, els accessos es poguessin col·locar en vies o espais
públics de caràcter de prioritat invertida, s’haurà d'adoptar una disposició dels mateixos que
garanteixi, en qualsevol cas, una amplada mínima en superfície de tres metres lliures per a
la circulació de vianants.

6

S'admet la utilització d’aparells elevadors de vehicles com a sistema d'optimització de les
places, quan l'aparcament de nova construcció prevegi aquest sistema, tant en el càlcul de
sobrecàrregues com en les condicions d'accessos i seguretat. En els ja construïts, només
s'admetran en la planta inferior, recolzats directament sobre la solera, sempre i quan es
justifiqui facultativament l'estabilitat de l’estructura i sempre que el projecte d’instal·lació
contempli aquesta incidència i es compleixin la resta de condicions establertes per a la
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totalitat de l'aparcament. Aquesta instal·lació haurà d’estar degudament legalitzada pels
Serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya o Entitat d’Inspecció i Control degudament
acreditada.

Art. 9
1

Superfície computable
Les superfícies d’edificació preses per calcular el nombre de places d'aparcament o garatgeaparcament, d’acord amb els 'articles d’aquesta Ordenança hauran de referir-se en quant a
la "superfície total construïda", a la compresa en aquesta, no només la del local destinat a
l'activitat que es consideri, sinó també la dels serveis, magatzems i altres annexos de la
mateixa.

Art. 10
1

Superfície de la plaça
Els vint metres quadrats (20 m2) per plaça d'aparcament correspondran a superfície útil del
local (superfície de sòl compresa dins del perímetre definit per la cara interna dels seus
tancaments), amb exclusió de les superfícies destinades a serveis i instal·lacions que
s’ubiquen en aquests aparcaments.

2

Cada plaça d’aparcament disposarà d’un espai configurat per un mínim de 2,20 per 4,50
metres, mesurats en els eixos dels pilars, si s’escau, i amb una separació mínima entre les
seves cares de 2 metres. En el cas d’aparcaments públics la separació mínima entre les
cares dels pilars serà sempre de 2,20 m. En el cas de tenir un carril d’accés d’amplada
inferior a 4 m la separació mínima entre les cares dels pilars serà també de 2,20 m. En tots
els casos les places de cantonada tindran un amplada mínima de 2,40 m, i aquesta mateixa
distància serà la separació mínima entre cares de pilars. S'admetrà un 25 per 100 de places
de 2 per 4,5 metres (mesurats a cares dels pilars). Aquestes places s’hauran de grafiar tant
als projectes d’edificació i activitats com, un cop realitzada l’obra, al paviment o paret de la
plaça (R).

3

Els aparcaments hauran de disposar places reservades a persones amb mobilitat reduïda
segons estableix el Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques, i aprovació de l Codi d’accessibilitat), el Codi Tècnic
de l’Edificació, i disposicions posteriors.

Art. 11
1

Alçada lliure mínima
Els locals tindran una alçada lliure mínima en tots els seus punts de dos metres vint
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centímetres (2,20 m), que no es podrà reduir amb el pas de canalitzacions o instal·lacions.
2

En l'exterior s'indicarà l'alçada màxima dels vehicles que puguin penetrar, que serà inferior
en trenta centímetres (0,30 m) a l'alçada lliure de pas del local i accés al mateix.

3

La disposició de les places d'aparcament serà tal que pugui accedir i sortir de totes elles
directament.

4

S’admet un màxim de deu metres (10 m) de recorregut marxa enrere, sempre i quan hi hagi
visibilitat suficient per realitzar la maniobra.

5

Cal disposar d’un espai lliure mínim de cinc metres i quaranta centímetres (5,40m) o l’espai
equivalent a una plaça d’aparcament per realitzar el canvi de sentit i/o direcció.

Art. 12
1

Rampes i passadissos de circulació
Les rampes tindran una amplada suficient no inferior a tres metres (3 m) i els passadissos de
circulació tindran una amplada suficient no inferior a dos metres i cinquanta centímetres (2,5
m) per al lliure pas dels vehicles. Quan des d’un extrem de la rampa o passadís no sigui
visible l’altre, i es permeti la doble circulació simultània, haurà de disposar-se un sistema de
senyalització adequat.

2

Les rampes i passadissos de circulació on els vehicles hagin de circular en els dos sentits
tindran un ample suficient no inferior a cinc metres (5m) lliures per al pas simultani de dos
vehicles, sempre que la planta o plantes servides per aquells sobrepassin la capacitat de
quaranta (40) places.

3

El pendent de les rampes no sobrepassarà del 20 per 100 en el punt de màxim pendent. La
seva amplada mínima serà de tres metres (3 m), amb el sobreample necessari en les corbes,
i el seu radi de curvatura, mesurat també en l’eix del carril de circulació, serà superior o igual
a sis metres (6 m). En els quatre metres i mig (4,5) de profunditat immediats als accessos del
local, les rampes tindran un pendent màxim del 5 per 100 quan hagin de ser utilitzats com a
sortida al carrer.

4

En el cas de que les rampes estiguin també previstes per a la circulació de persones la
pendent màxima serà del 18%.

5

En matèria de prevenció d'incendis s’estarà a allò disposat en el vigent Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) i disposicions posteriors.

6

Sempre que s’adoptin les mesures necessàries d'alarma contra incendis, que garanteixin
degudament la seguretat del local, l’accés als garatges públics, independentment de la seva
categoria, podrà romandre tancat des de les vint-i-tres hores de la nit fins a les set hores del
matí. Durant la resta d'hores serà obligatori el servei permanent de guarda.
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Sistema d’evacuació d’aigües en cas d’inundació
Tot aparcament haurà de tenir prevista l’evacuació d’aigües en cas d’inundació. Sempre que
sigui possible aquesta evacuació es farà per gravetat. En cas que sigui necessari l’ús de
mitjans mecànics, la instal·lació haurà de ser fixa, i trobar-se formada com a mínim per:
a.

Dues bombes hidràuliques submergibles que permetin l’evacuació d’aigües
residuals, situades a un metre (1m) per sota de la cota inferior de l’aparcament.

b.

Una vàlvula antiretorn.

2

Tota evacuació d’aigües haurà d’estar connectada a la xarxa municipal de clavegueram.

3

Aquesta instal·lació haurà de tenir un manteniment mínim anual que serà responsabilitat
exclusiva del propietari de l’aparcament.

4

Independentment del sistema utilitzat, cal disposar d’embornal de recollida d’aigües
pluvials previ a l’accés rodat a l’aparcament.
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Annex 5. Ordenances d’estalvi energètic a l’edificació
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Capítol 1er. Incorporació de Sistemes de captació d’energia solar tèrmica als edificis

Art. 1
1

Objecte
L’objecte d’aquesta ordenança és regular la incorporació de sistemes de captació i utilització
d’energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d’aigua calenta sanitària als
edificis i construccions situats al terme municipal de Rubí.

2

L’aportació solar mínima sobre la demanda d’aigua calenta sanitària serà del 70%.

3

Els habitatges unifamiliars aïllats és també obligatòria la captació d’energia solar tèrmica
per a la producció d’aigua calenta per a la calefacció. En un percentatge del 70% de la
demanda estimada.

Art. 2

Edificacions afectades
Les determinacions d’aquesta Ordenança són d’aplicació als supòsits en els que concorrin
conjuntament les següents circumstàncies:

1

Realització de noves edificacions o construccions o bé rehabilitació d’habitatges, reforma
integral amb canvi d’us a habitatge, de més del 50% de la superfície de l’edifici o
construccions existents, tant si són de titularitat pública com privada. Hom inclou els edificis
independents que pertanyen a instal·lacions complexes.

2

Que l’ús de l’edificació es correspongui amb algun dels previstos a l’article següent.

3

Quan sigui previsible un volum de demanda diària d’aigua calenta sanitària l’escalfament
del qual comporti una despesa superior a 630 Mj (Megajoule) útils (equivalent al consum
d’un habitatge amb quatre persones durant 1 mes), en càlcul de mitjana anual.

Art. 3
1

Usos afectats
Els usos en què cal preveure la instal·lació de captadors d’energia solar activa de baixa
temperatura per a l'escalfament d'aigua calenta sanitària, són:
a.

habitatge

b.

residencial, de tot tipus

c.

sanitari

d.

esportiu

e.

comercial, referit només als establiments de més de 250 m2 de superfície útil

f.

industrial, en general si cal aigua calenta per al procés i, també, quan sigui
preceptiva la instal·lació de dutxes per al personal. Per a la part del procés industrial
323

POUM de Rubí

Normes urbanístiques

cal acomplir amb un 20% de la demanda
g.

qualsevol altra que comporti l’existència de menjadors, cuines o bugaderies
col·lectives.

2

Tots aquests usos s’han d’entendre en el sentit que defineixen els articles corresponents,
inclosos a les Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Municipal de Rubí .

3

L’ordenança s'aplicarà, tanmateix, a les instal·lacions per a l’escalfament de l’aigua dels
vasos de les piscines cobertes climatitzades amb un volum d’aigua superior a 100 m3. En
aquests casos, l’aportació energètica de la instal·lació solar serà, com a mínim del 70 % de
la demanda anual d’energia derivada de l’escalfament de l’aigua del vas. L’escalfament de
piscines descobertes només es podrà realitzar amb sistemes d’aprofitament de l’energia
solar.

Art. 4

Responsables del compliment d’aquesta ordenança
Són responsables del compliment d’allò que s’estableix a aquesta ordenança el promotor de
la construcció o reforma, el propietari de l’immoble afectat o bé el facultatiu que projecta i
dirigeix les obres, en l’àmbit de les seves facultats. També és subjecte obligat per
l’ordenança el titular de les activitats que s’hi porten a terme als edificis o construccions que
disposen d’energia solar (art. 72 Ll 24/91 de l’Habitatge).

Art. 5

Millor tecnologia disponible
L’aplicació d’aquesta ordenança es farà en cada cas d’acord amb la millor tecnologia
disponible. L’Alcalde dictarà les disposicions adients per adaptar les previsions tècniques
d’aquesta ordenança als canvis tecnològics que es puguin produir.

Art. 6

Requisits formals a incorporar a les llicències d'obres o d'activitat
A la sol·licitud de la llicència d'obres o de la llicència mediambiental caldrà acompanyar el
projecte bàsic de la instal·lació, amb els càlculs analítics escaients per justificar el
compliment d'aquesta ordenança.

Art. 7
1

Sistema adoptat
El sistema a instal·lar constarà del subsistema de captació mitjançant captadors solars, amb
aigua en circuit tancat, del subsistema d’intercanvi entre el circuit tancat del captador i
l’aigua de consum, del subsistema d’emmagatzematge solar, el subsistema de suport amb
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altres energies i del subsistema de distribució i consum. Excepcionalment, en el cas de les
piscines, es podrà emprar un subsistema col·lector en circuit obert, sense intercanviador i
sense dipòsit d’emmagatzematge, en la mesura que el vas de la piscina en faci les funcions.
2

En les instal·lacions només es podran emprar col·lectors homologats per una entitat
degudament habilitada. Al projecte, caldrà aportar-ne la corba característica i les dades de
rendiment. En tots els casos s’haurà de complir el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als
edificis: RITE, aprovat per Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol i, en especial, el seus
capítols ITE 10.1, Producció d’ACS mitjançant sistemes solars actius i ITE 10.2,
Condicionament de piscines; i els ‘Criteris de Qualitat i Disseny d’instal·lacions d’Energia
Solar per a Aigua Calenta i Calefacció’ d’APERCA - Associació de Professionals de les
Energies Renovables de Catalunya.

Art. 8
1

Càlcul de la demanda: Paràmetres bàsics
Els paràmetres que cal utilitzar per calcular la instal·lació són els següents:
a.

Temperatura de l'aigua freda, tant si prové de la xarxa pública com del
subministrament propi:

Mes

Gen

Feb

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Ago

Set

Oct

Nov

Des

T(ºC)

5

7

10

14

17

18

19

16

12

8

7

5

a.

Temperatura mínima de l'aigua calenta: 45 º C.

b.

Temperatura de disseny per a l'aigua del vas de les piscines cobertes climatitzades:
les fixades al Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis - RITE, ITE 10.2.1.2.
Temperatura de l’aigua.

c.

Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual, per a aigua calenta
sanitària, a cobrir amb la instal·lació de captadors solars de baixa temperatura:
70%, d’acord amb la següent expressió:
DA = [A/(A+C)]x100
On A és l’energia termosolar subministrada als punts de consum, i C és l’energia
tèrmica addicional, procedent de fonts energètiques tradicionals de suport, aportada
per cobriment de les necessitats.

d.

Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual, per a l’escalfament
d'aigua de les piscines cobertes climatitzades a cobrir amb la instal·lació de
captadors solars de baixa temperatura: 70 %

2

En funció de les circumstàncies l’Alcalde pot augmentar aquests paràmetres en allò referent
al grau de cobertura de la demanda d’aigua sanitària per part del sistema de captació
d’energia solar, fins arribar a un 80%.
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Paràmetres específics de consum per habitatges
Al projecte es considerarà un consum mínim d'aigua calenta a la temperatura de 45 ºC o
superior, de 140 litres per habitatge tipus i dia (mitjana anual, a partir d’un consum de 35
litres/habitant/dia), equivalent després de rendiments a 21 MJ per dia i habitatge tipus.

2

S'entén per habitatge tipus, aquell que correspon a un programa funcional de quatre
persones. Per a habitatges amb altres programes funcionals caldrà considerar el consum
que resulti d'aplicar el criteri de proporcionalitat, segons el nombre de persones que
legalment correspongui al seu programa funcional, d’acord amb la següent expressió:
Ci = 35xP
On: Ci és el consum d'aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat
en litres/dia corresponent a l’habitatge, i P és el nombre de persones del programa
funcional de l’habitatge en qüestió.

3

Per a instal·lacions col·lectives en edificis d’habitatges, el consum d’aigua calenta sanitària
a efectes del dimensionament de la instal·lació solar es calcularà d’acord amb la següent
expressió:
C = f * S Ci
On: C és el consum d’aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat en
l/dia, corresponent a tot l’edifici d’habitatges, S Ci és la suma dels consums Ci de tots els
habitatges de l’edifici, calculats segons la fórmula indicada anteriorment, f és un factor de
reducció que es determina en funció del nombre d’habitatges de l’edifici (n), segons la
fórmula següent:
f=1

si n<= 10 habitatges

f = 1,2 - (0,02 x n)

si 10 < n < 25

f = 0,7

si n>= 25 habitatges

En cap cas per aplicació de simultaneïtat podrà haver una previsió inferior a 22
litres/habitant/dia pel conjunt de l’edifici.

Art. 10

Paràmetres específics de consum per a altres tipologies d’edificació
Al projecte es consideraran els consums d’aigua calenta la temperatura de 45ºC o superior,
llistats en la taula I adjunta.
Taula I: Consums diaris considerats a Europa segons tipologia d’edificis.
Hospitals i clíniques (*)

60 litres/llit

Residències de gent gran (*)

40 litres/persona

Escoles

5 litres alumne

Aquarteraments (*)

30 litres/persona
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Fàbriques i tallers

20 litres/persona

Oficines

5 litres/persona

Càmpings

60 litres/emplaçament

Hotels (segons categories) (*)

100 a 160 litres/habitació

Gimnasos

30 a 40 litres/usuari

Bugaderies

5 a 7 litres/quilo de roba

Restaurants

8 a 15 litres/menjar

Cafeteries

2 litres/esmorzar

(*) sense considerar el consum de restauració i bugaderia

Art. 11
1

Orientació i inclinació del subsistema de captació
Per tal d’assolir la màxima eficiència en la captació de l’energia solar, cal que el subsistema
de captació estigui orientat al sud amb un marge màxim de ± 25º. Només en circumstàncies
excepcionals o amb plaques especials, com ara quan hi hagi ombres creades per
edificacions o obstacles naturals o per millorar la seva integració a l’edifici, es podrà
modificar l’orientació esmentada.

2

Amb el mateix objecte d'obtenir el màxim aprofitament energètic en instal·lacions amb una
demanda d'aigua calenta sensiblement constant al llarg de l'any, si la inclinació del
subsistema de captació respecte a la horitzontal és fixa, cal que aquesta sigui la mateixa
que la latitud geogràfica, és a dir 41º29’. Aquesta inclinació pot variar entre +10º i -10º,
segons si les necessitats d’aigua calenta són preferentment a l’hivern o a l’estiu. Quan
siguin previsibles diferències notables pel que fa a la demanda entre diferents mesos o
estacions, es podrà adoptar l’angle d’inclinació que resulti més favorable en relació a
l'estacionalitat de la demanda. En qualsevol cas, caldrà la justificació analítica comparativa
que la inclinació adoptada correspon al millor aprofitament en el cicle anual conjunt.

3

Per evitar un impacte visual inadmissible, les realitzacions als edificis on s’hi instal·li un
sistema de captació d’energia solar hauran de preveure les mesures necessàries per assolir
la seva integració a l’edifici. En qualsevol cas, cal que el tancament perimetral del terrat
tingui la màxima alçada permesa per les ordenances d’edificació, a fi que formi una pantalla
natural que amagui el millor possible el conjunt de captadors i altres equips
complementaris.

Art. 12
1

Irradiació solar
El dimensionat de la instal·lació es farà en funció de la irradiació solar rebuda segons
l'orientació i la inclinació adoptades en el projecte. Els valors unitaris de la irradiació solar
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incident, totals mensuals i anual, a Rubí, en kWh/m2 per a captadors orientats al sud amb
una inclinació fixa de 40º -orientació sud- i protegits d’ombres, es recullen a la taula
següent:
a.

2

Taula II. Radiació solar per a captadors inclinats respecte a l'horitzontal 40º

gener

87

febrer

98

març

124

abril

139

maig

173

juny

163

juliol

170

agost

156

setembre

136

octubre

119

novembre

91

desembre

75

anual

1.531

En la instal·lació de sistemes calculats d’acord amb paràmetres diferents, caldrà justificar les
dades de la irradiació solar rebuda per qualsevol procediment, analític o experimental,
científicament admissible. A l’Atlas de Radiació Solar de Catalunya, publicat per l’Institut
Català d’Energia es poden trobar més dades sobre la radiació solar (www.icaen.es).

Art. 13

Instal·lació de canonades i altres canalitzacions
A les parts comunes dels edificis i en forma de patis d’instal·lacions es situaran els muntants
necessaris per a allotjar, de forma ordenada i fàcilment accessible per a les operacions de
manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a l’aigua freda i calenta del sistema i
el subministrament de suport i complementaris que s’escaiguin. Cal que aquestes
instal·lacions discorrin per l'interior dels edificis o celoberts, llevat que comuniquin edificis
aïllats; en aquest cas hauran d’anar soterrades o de qualsevol altra forma que minimitzi el
seu impacte visual. Queda prohibit, de forma expressa i sense excepcions, el seu traçat per
façanes principals, per patis d’illa i per terrats, excepte, en aquest darrer cas, en trams
horitzontals fins a assolir els muntants verticals.

Art. 14

Sistema de control
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Cal que totes les instal·lacions que s’executin en compliment d'aquesta ordenança disposin
dels aparells adequats de mesura d’energia tèrmica i control -temperatures, cabals, pressióque permetin comprovar el funcionament del sistema.

Art. 15

Protecció del paisatge urbà i el medi ambient
Les instal·lacions regulades en aquesta ordenança mantindran la perspectiva del paisatge,
evitaran el trencament de l’harmonia paisatgística o arquitectònica i s’adequaran a la
preservació i protecció dels edificis, els conjunts, els entorns i els paisatges inclosos en els
corresponents catàlegs o plans urbanístics de protecció del patrimoni. En cas que la
intervenció possible anés contra algun dels punts anteriors no serà exigible en aquests
casos.

Art. 16
1

Exempcions
Queden exempts de l'obligació de cobrir el 70 % de la demanda energètica mitjançant un
sistema d’energia solar aquells edificis on sigui tècnicament impossible assolir les
condicions establertes a continuació. En aquests casos s’haurà de justificar adequadament
amb el corresponent estudi tècnic.
a.

Quan es cobreixi l’aportació energètica d’aigua calenta sanitària mitjançant
l’aprofitament d’energies renovables, processos de cogeneració o fonts d’energia
residuals procedents de la instal·lació de recuperadors de calor aliens a la pròpia
generació de calor de l’edifici.

b.

Quan el compliment d’aquest nivell de producció suposi sobrepassar els criteris de
càlcul que marca la legislació de caràcter bàsic aplicable.

c.

Quan l’emplaçament de l’edifici no disposi de l’accés necessari al sòlper barreres
externes del mateix

d.

En rehabilitació d’edificis , quan existeixin limitacions no esmenables derivades de
la configuració prèvia de l’edifici existent o de la normativa urbanística aplicable.

e.

En edificis de nova planta, quan existeixin limitacions no esmenables derivades de
la normativa urbanística aplicable, que impossibiliten de forma evident la disposició
de la superfície de captació necessària

f.

Quan així ho determini l’òrgan competent que ha de dictaminar en matèria de
protecció històrico - artística.

g.
2

Quan les condicions de l’edifici impedeixin assolir més del 25% de la demanda.

Es podrà reduir el percentatge del 70% de contribució de l’energia solar a la demanda
d’aigua calenta sanitària o a l’escalfament de l’aigua de les piscines cobertes climatitzades,
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a què es refereix l'article 296, en els següents casos:
a.

No es disposi, a la coberta, d'una superfície mínima de 5 m2/habitatge tipus, o
superfície equivalent en funció del programa funcional dels habitatges. Als efectes
de l'equivalència esmentada es procedirà de la forma com s’especifica a l'article 9,
aplicant als 5 m2/habitatge, el coeficient corrector P/4. En aquest cas, caldrà
aprofitar la màxima superfície disponible. Si només es pot cobrir fins a un 25% de la
demanda, procedeix l’exempció total.

b.

Una quantitat superior al 40 % de la demanda total d’aigua calenta sanitària o
d’escalfament de l’aigua de les piscines cobertes climatitzades es cobreix
mitjançant la generació combinada de calor i electricitat (cogeneració) o de fred i
calor (bomba de calor a gas), utilització de calor residual, recuperació calòrica, o del
potencial tèrmic de les aigües dels aqüífers del subsòl a través de bombes de calor,
de forma que la suma d’aquesta aportació i l’aportació solar sigui el 100 % de les
necessitats.

Art. 17

Obligacions del titular
El titular de l’activitat que es desplega a l’immoble dotat d’energia solar està obligat a la
seva utilització i a realitzar les operacions de manteniment i les reparacions que calgui, per
mantenir la instal·lació en perfecte estat de funcionament i eficiència, de forma que el
sistema operi adequadament i amb els millors resultats.

Art. 18
1

Inspecció, requeriments, ordres d’execució i multa coercitiva
Els serveis municipals tenen plena potestat d’inspecció en relació a les instal·lacions dels
edificis als efectes de comprovar el compliment de les previsions d’aquesta ordenança.

2

Un cop comprovada l’existència d’anomalies quant a les instal·lacions i el seu manteniment,
els serveis municipals corresponents practicaran els requeriments corresponents, i en el seu
cas, les ordres d’execució que s’escaiguin per tal d’assegurar el compliment d’aquesta
ordenança.

3

Hom imposarà multes coercitives per tal d’assegurar el compliment dels requeriments i
ordres d’execució cursades d’una quantia no superior al 20 per cent del cost de les obres
estimades o de la sanció que correspon (arts.62 i 70 Ll 24/91 de l’Habitatge).

Art. 19
1

Mesures cautelars
L’alcalde o el regidor delegat són competents per ordenar la suspensió de les obres
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d’edificació que es realitzin incomplint aquesta ordenança, així com ordenar la retirada dels
materials o la maquinària utilitzada, a càrrec del promotor o el propietari.
2

L’ordre de suspensió anirà precedida en tot cas d’un requeriment al responsable de les
obres, en el que es concedirà un termini per tal que es doni compliment a les obligacions
derivades d’aquesta ordenança (art.64 Ll 24/91 de l’Habitatge).

Art. 20

Infraccions
Són infraccions al règim establert en aquesta ordenança les previstes a la legislació general
sobre habitatge i medi ambient i, en particular, les següents:

1

Constitueix infracció molt greu no instal·lar el sistema de captació d’energia solar quan sigui
obligatori d’acord amb el que preveu aquesta ordenança.

2

Constitueixen infraccions greus:
a.

La realització incompleta o insuficient de les instal·lacions de captació d’energia
solar que correspon ateses les característiques de l’edificació i les necessitats
previsibles d’aigua sanitària.

b.

La realització d’obres, la manipulació de les instal·lacions o la manca de
manteniment que suposi la disminució de l’efectivitat de les instal·lacions per sota
del que és exigible.

c.

La no utilització del sistema d’escalfament d’aigua sanitària per part del titular de
l’activitat que es du a terme a l’edifici.

d.

L’incompliment dels articles sobre Instal·lació de canonades i altres canalitzacions i
Protecció del paisatge urbà i el medi ambient.

e.

L’incompliment dels requeriments i ordres d’execució dictats per assegurar el
compliment d’aquesta ordenança (arts. 57.1, 58.1, 58.5.a/, c/ i 58.7 Ll 24/91 de
l’Habitatge).

3

Art. 21

Són infraccions lleus qualsevol altre incompliment d’aquest annex.

Sancions
Les sancions que corresponen al règim d’aquesta ordenança són les següents:

1

Per infraccions lleus, multa fins a 5.000 eur.

2

Per sancions greus, multa fins a 40.000 eur.

3

Per sancions molt greus, multa fins a 50.000 eur.

4

(arts. 65 i 71.2 Ll 24/91 de l’Habitatge).
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Procediment sancionador
El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les
mesures complementaris a les sancions són les que s’estableixen a la legislació sobre
habitatge de Catalunya.
Els valors d’aquesta normativa no estaran mai per sota dels valors de la CTE.

332

Capítol 2on. Aprofitament de recursos

Art. 23
1

Reciclat d’aigües
Els edificis de nova construcció i de remodelació generalitzada disposaran d’instal·lació
de recirculació de les aigües de dutxes, banys, banyeres, bidets, safareig i rentadores,
per a reutilitzar-les als wc.

2

Així mateix disposaran de recollida de les aigües pluvials per al reg si disposen d’espais
lliures d’edificació de més de 250 m2 o per completar la instal·lació definida a l’apartat
anterior.

Art. 24

Energia solar
En cas de calefacció per aigua calenta són recomanables les instal·lacions de baixa
temperatura: terra radiant, radiadors a baixa temperatura, per minimitzar les pèrdues.
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Capítol 3er. Protecció solar i inèrcia tèrmica

Art. 25

Façanes
Els edificis de nova construcció entre mitgeres que adoptin la solució de façana de doble full
(cavity walls, façanes mediterrànies…) en les parets de tancament exterior podran
incrementar en 20 cm la fondària edificable i en els casos d’edificació aïllada deduir els 10
cm perimetrals per fer el còmput de l’ocupació màxima de la parcel·la o de l’edificabilitat
màxima.

Art. 26
1

Parets mitgeres
Les parets mitgeres temporals disposaran d’aïllament tèrmic de 3 cm d’espessor,
convenientment pintat.

2

Els veïns tindran l’obligació de permetre l’accés (grua, bastida…) per a la realització del
treball temporal d’aïllament de la paret mitgera, que no podrà ésser superior a dos dies de
treball per cada 200 m2 de superfície.

Art. 27
1

Sostres
Els sostres sobre garatges, passos de vianants, voladissos i altres locals o espais ventilats
estaran aïllats tèrmicament.

2

Els sostres sota coberta plana disposaran d’un aïllament mínim de 5 cm d’espessor en cas
de cobertes planes, i d’un aïllament equivalent en cas de suportar coberta inclinada per
sobre. Aquest aïllament es podrà reduir a 3 cm en cas que la coberta inclinada també en
porti.

Art. 28

Obertures
Les finestres i altres obertures de sales i estances orientades entre nord-est i sud i sud i sudoest, tenen l’obligació de tenir protecció solar exterior, separada un mínim de 5 cm de la
fusteria exterior de l’envidrament.
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Annex 6. Ordenances d’instal·lació i funcionament d’instal·lacions elèctriques i
subministrament d’hidrocarburs
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Infraestructures elèctriques existents
a.

S’hauran de respectar les servituds de pas d’energia elèctrica oficialment
establertes. Si cal modificar-les, caldrà atendre al RD 1955/00, art. 153 o 154, en
cas de manca d’acords particulars, que preval sobre aquests.

b.

No es podrà edificar a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distancies inferiors a les
reglamentàries, llevat que se’n prevegi el trasllat, d’acord amb la legislació vigent.

c.

No es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que pugui
afectar una línia aèria sense l’Informe previ del Servei d’Energia Elèctrica.

d.

Les línies elèctriques aèries d’alta tensió en indret urbà hauran de tenir les
condicions de seguretat reforçada que preveu l’art. 32 del Reglament Tècnic (decret
3151/68 del 28-11-68, BOE núm. 311 del 27-12-68) adaptant-les-hi si no les
acompleixen. Qualsevol trasllat d’aquestes instal·lacions s’hauria d’aprofitar per a
passar-les a soterrades.

e.

Quan es tracti d’obres i construccions a l’àrea d’influència o d’afectació de les línies
ja en servei caldrà atendre prèviament la resolució del 4-11-88.

Art. 2

Implantació de noves línies d’alta tensió
Qualsevol implantació de noves línies d’alta tensió en indret urbà hauria de ser soterrat,
tenint en consideració els requeriments de seguretat.

Art. 3

Línies soterrades
No es podran fer traçats soterrats de conduccions energètiques a les proximitats de les
canalitzacions elèctriques a distàncies inferiors a les establertes reglamentàriament a la
normativa vigent. Quan l’actuació a realitzar pugui afectar les canalitzacions esmentades,
caldrà atendre al decret 120/92, del 28 d’abril, i la modificació de l’anterior prevista al decret
196/92, del 4 d’agost, respectivament.

Art. 4

Normativa vigent
Per a la construcció de nova infraestructura elèctrica, a banda de l’acompliment de la seva
normativa sectorial, caldrà acomplir les Normes tècniques particulars de l’empresa ENDESA
Distribución Eléctrica, SL aprovades per Resolució del Director general d’energia i mines, de
29 de desembre en l’àmbit de subministrament d’aquesta empresa.
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Infraestructures elèctriques en sòl no urbanitzable
L’establiment de les infraestructures elèctriques serà un ús compatible en qualsevol tipus de
sòl no urbanitzable; tanmateix, aquesta implantació comportarà que es dugui a terme
l’avaluació d’impacte ambiental en els casos que determini la Llei 9/2006, de 28 d’abril,
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, així com
el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.

Art. 6

Normativa d’aplicació
Les noves instal·lacions receptores d’aquestes edificacions i les ampliacions o reformes que
s’escometin ampliaran el REBT aprovat per RD 842/2002, de 2 d’agost, amb atenció
específica a l’ús a que es destinin, i la seva legalització es durà a terme com disposa el
Decret 363/2004, de 24 d’agost.
Així mateix, la instal·lació d’enllumenat públic haurà d’acomplir específicament la ITC-BT-09
“instal·lacions d’enllumenat exterior” del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat
per RD 842/2002, de 2 d’agost.

Art. 7
1

Subministrament d’hidrocarburs
Pel que fa a les conduccions de gas, s’haurà de complir amb el que disposa la normativa
vigent:
a.

Real Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustible gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries, caldrà tenir en compte les prescripcions recollides en la ITC-IGC
01.

b.

Decret 120/1992, de 28 d’abril, pel qual es regulen les característiques que han de
complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments
públics que discorren pel subsòl i Decret 196/1992, que el modifica parcialment.

c.

Ordre de 5 de juliol de 1993, pel qual s’aprova el procediment de control aplicable a
les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.
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Annex 7. Ordenances de gestió de residus de la construcció
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Secció primera. Disposicions Generals

Art. 1
1

Objecte i àmbit d’aplicació
La present Normativa té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, i runes
i residus de la construcció generals en les obres d'enderrocament, construcció i excavació,
que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a la d'atorgament
de les llicències municipals d'obres.

2

Art. 2
1

Aquesta normativa és d'estricte compliment en tot el municipi.

Definicions
A l'objecte d'aquesta Normativa les terres i runes es classifiquen en:
a.

D'enderrocs: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació d'enderrocament
d'edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general.

b.

De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s'originen en l'activitat de la
construcció.

c.

D'excavació: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació
del sòl.

2

A la vegada, es consideren quatre supòsits bàsics d'obra:
a.

Obra d'enderrocament: és l'obra subjecta a la llicència municipal on únicament s'ha
d'enderrocar un edifici o construcció preexistent.

b.

Obra de nova construcció: és l'obra subjecta a llicència municipal que genera
residus derivats de l'activitat de la construcció, fruit de l'excavació en el sòl o del
rebuig.

c.

Obra menor: és l'obra corresponent a petites reformes d'immobles que no suposen
el total enderrocament i/o les que no precisin de projecte tècnic i estiguin subjectes
a una llicència d'obres menors.

d.

Obres no subjectes a llicència d’obres però sí a comunicació per escrit a
l’ajuntament (assabentat d’obres).

Art. 3
1

Regulació general
En l'atorgament de les noves llicències d'obres d'enderrocament o de nova construcció, es
determinarà una garantia o fiança per a respondre que aquests materials residuals són
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gestionats en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció.
2

També es determinaran els costos originats per la gestió i/o transport de les terres i runes
d'obres d'enderrocament, obres de nova construcció i obres menors, que el sol·licitant haurà
de satisfer d’acord amb el sistema de pagament determinat a l'article 5 d'aquesta
Normativa.

Art. 4
1

Procediment
El sol·licitant d'una llicència d'obres d'enderrocament i/o de nova construcció haurà
d'incorporar en la documentació tècnica una valoració del volum previsible de generació de
terres i runes. Aquesta previsió serà verificada dins el propi tràmit de la llicència, per part
dels Serveis tècnics municipals (o comarcals, en el seu cas).

2

Amb posterioritat a l'atorgament de la llicència municipal que impliqui producció de runes i
terres (ja sigui d'obres, d'enderrocs, d'excavacions,...), el sol·licitant haurà de complimentar
els tràmits següents:
a.

Quan la instal·lació de tractament de terres i runes, sigui de caràcter públic (pot serho d’àmbit municipal o supramunicipal), el sol·licitant adquirirà un nombre de vals
corresponent al volum previst de terres i runes, tenint la possibilitat d'adquirir-los
gradualment en funció de les seves necessitats de gestió.

Els vals s’hauran de segellar en la instal·lació de gestió autoritzada determinada per
l'ajuntament, i presentar-se posteriorment per a la recuperació de la fiança tal i com es
determina en l'article 9 d'aquesta Normativa.
b.

Quan la instal·lació de tractament de terres i runes sigui de caràcter privat,
degudament autoritzada, el sol·licitant haurà d’abonar el preu corresponent per al
seu tractament i obtenir-ne la seva justificació documental.

En ambdós casos el sol·licitant haurà de constituir fiança per a facilitar la correcta gestió de
les terres i runes.
3

Estaran exemptes de prestació de la fiança les empreses de la construcció que gestionin els
residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció de la qual sigui membres. També estaran exemptes
si la planta és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència.

4

En qualsevol dels supòsits esmentats, s'haurà de comptar amb la corresponent autorització
municipal i acreditar la correcta gestió davant la Junta de Residus quan aquesta així ho
requereixi.

Art. 5

Determinació dels costos i garanties
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L'import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda fixada
d’acord amb la disposició addicional primera del Decret 201/1995, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció, en les quanties següents:
a.

Residus d'enderrocs i de la construcció, 6€/tona de residus previstos en el projecte,
amb un mínim de 60€.

b.
2

Residus d'excavacions, 3€/tona, amb un mínim de 150€ i un màxim de 12.000€.

En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la fiança
es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de l'obra:

3

a.

Obres d'enderrocament, 0,15%

b.

Obres de nova construcció, 0,15%

c.

Obres d'excavació, 0,07%

En qualsevol cas, l'import resultant de l'aplicació d’aquests percentatges no podrà ser
inferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret 201/1995.

4

La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l'ajuntament en el moment d'obtenir la
llicència d'obres d’acord amb la valoració del volum previsible de generació de terres i runes
incorporat a la documentació tècnica de la sol·licitud de llicència d'obres d'enderrocament,
de nova construcció, i/o d'excavació i, en cas que es demostri la dificultat per a preveure el
volum de residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels percentatges
esmentats a l’apartat anterior.

5

L'administració podrà requerir al sol·licitant, quan detecti algun defecte de la base de càlcul,
la constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del pressupost.
La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant pels mitjans següents:
a.

Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de Dipòsits o en les
seves sucursals o en el seu cas, a la Corporació o Entitat interessada.

b.

Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un Banc o banquer enregistrat
oficialment, per una Caixa d'estalvis confederada, Caixa Postal d'estalvi o per
Cooperatives de Crèdit qualificades.

Art. 6

Règim de gestió
El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència i podrà efectuar-se de les
següents maneres:

6

Directament als contenidors col·locats d’acord amb les ordenances municipals o comarcals
corresponents, que hauran estat contractats pel propietari, productor o posseïdor dels
residus, i que posteriorment seran transportats al dipòsit controlat de runes autoritzat.

7

Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (àrees d’aplec provisional, dipòsit
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controlat, planta de reciclatge) ja siguin municipals, supramunicipals o comarcals,
mitjançant el pagament del preu corresponent en els casos que així procedeixi.

Art. 7

Exclusions
No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials procedents
d'excavacions que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra o ús
autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del pagament del preu
corresponent, i en conseqüència de la presentació dels comprovants justificatius.
En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i acreditar
la correcta gestió davant la Junta de Residus quan aquesta així ho requereixi.

Art. 8

Retorn de la fiança
L’import de la fiança serà retornat quan s'acrediti documentalment que la gestió s'ha
efectuat adequadament. En aquest sentit serà preceptiva la presentació dels comprovants
justificatius del pagament del preu corresponent.

Art. 9

Execució de la fiança
El no compliment de les determinacions d'aquesta Normativa en quant a la correcta gestió de
les terres i runes, serà motiu de l’execució de la fiança per part de l'Ajuntament per actuar
subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d’acord al règim
sancionador previst a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus.

Secció segona. Règim sancionador i disciplinari

Art. 10
1

Infraccions
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta
normativa i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.

2

Es consideraran infraccions de la present normativa les previstes a la Llei 6/1993 de 15 de
juliol reguladora de residus, i seran sancionades d’acord amb el règim sancionador previst al
mateix text legal.

3

La quantia de la multa és com a mínim de 120 € fins a 60.000 € com a màxim per a les
sancions molt greus.
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Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà tenint
en compte els criteris continguts a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus, arts.
80 i 81, a més dels següents:
a.

La major o menor transcendència de la infracció.

b.

El perjudici ocasionat als interessos generals.

c.

La reiteració per part de l'infractor.

d.

El benefici que hagi aportat a l'infractor.

e.

Qualsevol altra circumstància concorrent que incideixi en el grau de culpabilitat de
l'infractor.

5

Les sancions per infraccions previstes en aquesta normativa no es poden imposar si no en
virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador que es tramitarà d’acord amb el
que preveu el marc normatiu vigent (Llei 30/1992 de les administracions públiques, R.D.
1398/1993 que aprovà el reglament sancionador i disposicions concordants).

Art. 11
1

Responsabilitat de les infraccions
Seran responsables de la comissió d'infraccions les persones, físiques o jurídiques, que, per
acció o omissió, contravinguin allò que segons l'article 12è es considerarà infracció de la
present normativa.

2

Si l'actuació realitzada per l'infractor suposa risc potencial per la salut de les persones, pel
medi ambient, o per qualsevol dels béns jurídics emparats per la legislació penal o implica
una manifesta desobediència de les de l'autoritat local, l'Administració municipal cursarà la
corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si s'escau, en donarà compte al
Ministeri Fiscal.

Art. 12

Mesures de restauració
En el cas de vulneració de les disposicions de la present normativa i amb independència de
la imposició de les multes procedents, l'Administració Municipal, amb la finalitat de restaurar
els espais malmesos amb motiu de les infraccions comeses, podrà adoptar les mesures
següents:

1

Suspendre provisionalment els treballs d'abocament que contradiguin les disposicions
d’aquest reglament o siguin indegudament realitzades.

2

Requerir a l'infractor perquè en el termini atorgat, introdueixi les rectificacions necessàries
per ajustar-les a les condicions del permís o a les prescripcions d'aquesta normativa, i/o en
el seu cas, procedir al restabliment dels espais degradats.
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Ordenar l'aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el compliment de
les prescripcions d'aquesta normativa, i/o en el seu cas, procedir al restabliment dels espais
degradats.

4

Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o qualsevol altre
bé del domini públic que en resulti afectat

Art. 13

Aplicació de les mesures a les obres ja iniciades
Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb anterioritat
a l'entrada en vigor d'aquesta normativa, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver
constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i
podran ser requerits per l'Ajuntament, en qualsevol moment i per tal que així ho acreditin.

Art. 14

Règim supletori
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d’aplicació, segons els casos, la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, Decret 201/1994, de 26 de juliol
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i la Llei 8/1987, de 15 d’abril ,
municipal i de règim local de Catalunya, així com la resta de disposicions sectorials en
matèria de residus i de règim local que les despleguen o complementen.

Art. 15

Disposició addicional
Les obligacions del sol·licitant de la llicència o de l'assabentat d'obres, respecte al
fiançament dels costos previstos de gestió dels residus, podran ser assumides pel productor,
posseïdor o gestor dels residus, d’acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 20/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Art. 16

Disposició transitòria
Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb anterioritat
a l’entrada en vigor d’aquests ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver
constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i
podran ser requerits per l'Ajuntament, en qualsevol moment i per tal que així ho acreditin.
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Annex 8. Prevenció de riscos i viabilitat del planejament derivat
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Risc
El POUM ha de servir d’instrument per:
a.

Donar a conèixer el risc

b.

Proposar la necessitat d’una major concreció i precisió en l’estudi de certs riscos

c.

La delimitació de les zones de risc del municipi

d.

La extracció de conclusions en relació en relació als usos possibles del sòl al territori
municipal en funció de les zones de risc definides, així com la definició, si s’escau,
del control del risc normatiu.

Art. 2

Riscos de protecció civil
El municipi de Rubí disposa d’un Pla d’actuació municipal per a riscos bàsics, elaborat i amb
data d’homologació de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya de 25/06/1992.

Art. 3

Risc d’inundabilitat
Aquest POUM inclou, dintre de la seva documentació, un Estudi d’inundabilitat de la Riera de
Rubí i dels torrents i rieres vinculants. Inclou d’estimació de les alçades de la làmina d’aigua
per als diferents períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, el model emprat i els càlculs
obtinguts i la cartografia amb els resultats assolits.

Art. 4

Risc de nevades
Tot i què no es determina un nivell precís de risc en el pla especial per nevades a Catalunya
(NEUCAT), i que l’estimació dels valors màxims anuals de precipitació diària en forma de neu
(l/m2) són especialment baixos, es pot considerar que els municipis que presenten una
vulnerabilitat més alta són aquells municipis amb més població, amb zones industrials i que
tenen una concentració més importants de serveis. És per aquest motiu, que es tindran en
compte les determinacions del NEUCAT, especialment pel que fa a la xarxa viària i vies
fèrries, les zones poblades, els serveis funeraris i de recollida d’escombreries i les xarxes
bàsiques de subministrament. La redacció del corresponent Pla d’Actuació Municipal és
obligat .

Art. 5

Risc d’incendis.
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El municipi està inclòs dins dels municipis catalogats pel Departament d’Interior com d’alt
risc d’incendi. D’acord amb el mapa de perill bàsic d’incendi forestal de l’any 2002, que
integra els models de combustibilitat i inflamabilitat, Rubí presenta un risc d’incendi Baix en
la major part del seu territori. Tot i així, cal destacar que hi ha algunes zones, el Torrent de
Can Barceló, Can Carreres, Can Ponç i Can Serrafossà; i Can Mir, Can Tapis, Puig Pinos i Can
Guilera, que presenten risc Alt o Molt alt. Aquest major risc està relacionat amb el contacte
existent de les masses forestals amb les infraestructures viàries, els polígons industrials i les
zones residencials. A més, cal considerar les nombroses línies elèctriques que creuen el
municipi, estretament relacionades amb el risc d’incendi ja que incrementen la vulnerabilitat
del mateix en aquest sentit. D’altra banda, el municipi no té cap àrea inclosa dins del
perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals, però cal destacar el
contacte amb el perímetre de protecció prioritària de la Serra de Collserola, al sud del
municipi. El municipi de Rubí disposa dels corresponents Pla de Prevenció d’Incendis i Pla
d’Actuació d’Incendis.

Art. 6

Riscos geològics. Risc sísmic.
Rubí s’inclou en el pla d’emergències per risc sísmic a Catalunya (SISMICAT) dintre dels
municipis on són previsibles sismes amb grau d’intensitat igual o superior a VII per a un
període de retorn de 500 anys. S’ha de tenir en compte que les intensitats avaluades pel
SISMICAT es troben entre VI i XII i que el grau de dany més alt que es correspon amb el VII és
el lleu pels ponts articulats, canals, dipòsits elevats, torres de comunicacions i equipaments
elèctrics, mecànics i d’alta tecnologia.
Les empreses, centres i instal·lacions vulnerables segons planejament sectorial vigent,
hauran d’elaborar un pla d’autoprotecció (PAU), que s’haurà d’incorporar al pla d’actuació
municipal. Igualment, el municipi haurà de redactar el corresponent Pla d’Actuació
Municipal.

Art. 7

Risc d’accident greu en establiments que manipulen substàncies perilloses
El PLASEQCAT esdevé el pla d’emergència per risc químic en instal·lacions que manipulen
substàncies perilloses (risc d’accident greu) per a tot el conjunt de Catalunya. Les
d’instal·lacions industrials, segons tipologies, que recull, segons la normativa sectorial
vigent, i estan ubicades al terme municipal de Rubí o a altres termes i que podrien afectar-lo
en cas d’accident greu, són (a data de redacció del POUM):
e.

Instal·lacions de nivell alt: Lainco, Clariant i Cognis (Castellbisbal), Laboratoris Miret
(Terrassa) i Solvay (Martorell).

f.

Instal·lacions de nivell baix: Abelló Linde, Compañía Internacional de Masillas i
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Adhesivos-CIMASA, Moehs Catalana i Servicios i Manipulaciones Químicas.
a.

Altres instal·lacions: Elastogran (instal·lació de risc químic que actualment no
disposa de Pla d’Emergència Exterior i que, per tant, no està incorporada al
PLASEQCAT).

Art. 8

Criteris d’interpretació del risc d’accident greu
Els criteris d’interpretació del risc d’accident greu en instal·lacions que manipulen
substàncies perilloses són els següents:
g.

No es considera adient l’edificació residencial, d’habitatges de pública concurrència
o d’àmbits d’oci en zones corresponents a mortalitat 1% a l’exterior. És el cas de la
zona d’afectació LC01% de Clariant de Castellbisbal a l’extrem sud del terme
municipal.

h.

Es consideren adients les limitacions de nombre de població inclosa en les zones de
planificació (intervenció i/o alerta), per tal de reduir la presència d’elements
vulnerables en situació d’indefensió respecte l’autoprotecció.

i.

No hi podrà haver noves zones residencials o d’oci en un radi mínim de 500 m al
voltant dels establiments industrials inclosos al Plaseqcat, sempre i quan la zona
d’intervenció de l’establiment sigui superior a aquest valor. Aquesta franja
s’entendrà fins a la distància on la mortalitat a l’interior dels edificis sigui inferior al
0,1% (teòrica zona d’evacuació). En el cas de Rubí aquesta franja es limita al cas de
les instal·lacions de Lainco i de Clariant (Castellbisbal), de nivell alt ambdues, tot i
que seria recomanable que es tingués en compte el mateix criteri per les
instal·lacions de nivell baix.

j.

En general no es considera recomanable augmentar la població residencial en zona
d’intervenció, per sobre dels 20.000 habitants.

k.

Les instal·lacions considerades de risc per la normativa sectorial vigent, hauran
d’elaborar un anàlisi quantitatiu del risc (línies d’isorisc) per tal de tenir en compte
els criteris limitadors en l’urbanisme associats als valors d’isorisc.

l.

Caldrà que aquells elements que puguin constituir un element vulnerable o molt
vulnerable, definits per la Subdirecció General de Seguretat industrial del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, estiguin ubicats fora de la franja
de seguretat dels establiments afectats per la legislació d’accidents greus existents.
(Instrucció 8/2007 SIE. Creixements urbans als voltants d’establiments afectats per
la legislació d’accidents greus existents, Instrucció 9/2007 SIE i instrucció 13/2004
DGEMSI)

El municipi compta amb un Pla d’actuació municipal per a risc d’instal·lacions amb
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substàncies perilloses.
Es grafien en els plànols les zones d’afectació (d’intervenció i/o alerta) corresponents al radi
500 m al voltant dels establiments inclosos al Plaseqcat.

Art. 9

Risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses
A data d’elaboració del POUM, el municipi de Rubí presenta els següents fluxos de transport
de mercaderies perilloses, inclosos en el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya per
a accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT):
-

C-16: flux mitjà

-

AP-7: flux molt important

-

Línia de ferrocarril Granollers - Castellbisbal: flux important

El municipi haurà de redactar el Pla d’Actuació Municipal corresponent a aquests risc, segons
les determinacions del TRANSCAT.
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Secció primera. Elements urbans

Art. 303

Parcs urbans

1

Els espais de 5.000 m2 o més de superfície tenen la consideració de parcs urbans.

2

Als parcs s’admet una ocupació màxima per edificacions del 5%, del 20% per pistes
esportives i del 35% per aparcaments en superfície. No hi ha limitació en subsòl.

3

Art. 304

Un mínim de 50% de l’espai ha d’estar arbrat.

Places i Passeigs
Els espais de menys de 5.000 m2 tenen la consideració de places i passeigs

1

En els jardins no s’admet cap tipus d’edificació excepte instal·lacions de joc i esbarjo,
restauració, quiosc de diaris, que no ultrapassi el cinc per cent (5%) de la superfície de la
plaça o jardí. S’admet una ocupació màxima del 90% per aparcaments soterrats sota pista o
terra vegetal.

2

Art. 305

Un mínim de 30% de l’espai ha d’estar arbrat.

Rotondes
Es recomana la solució en rotonda per ésser més econòmica de funcionament i alentir la
velocitat dels vehicles.

1

El diàmetre mínim recomanat és de 24 m.

2

La corona mínima és de 4 m d’amplada per un carril i de 6 m per dos carrils. En cas d’un
diàmetre inferior a 24 m la corona de dos carrils tindrà 8 m.

Art. 306
1

Carrers
L’amplada mínima dels nous carrers és de 12 m en àrees de tipus general. De 16 m en àrees
productives i de 4 m, sobre una plataforma de 5 m, en els camins rurals.

2

Tots els carrers de 12 ó més metres estaran arbrats i també els de les àrees exclusivament
residencials de més de 8 m.

Art. 307

Passatges particulars
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L’amplada mínima dels nous passatges particulars és de 8 m en àrees de tipus general; de
10 m en àrees productives i de 5 m en els passatges exclusivament per a vianants.

Art. 308
1

2

Carrils de circulació i aparcament
Els carrils de circulació de vehicles tindran una amplada mínima de:
a.

3 m en vies d’àrees productives

b.

2,75 m en vies principals o de dos sentits de circulació

c.

2,6 m en altres casos

Els carrils de circulació de bicicletes de sentit únic tindran una amplada mínima d’1,5 m, i els
de doble sentit de 2 m i estaran separats 1 m com a mínim dels carrils de circulació de
vehicles. En cas de vies urbanes amb manca d’espai, els carrils unidireccionals es podran
reduir a 1 m i la separació a 0,75 cm.

3

Les bandes d’aparcament en línia tindran una amplada mínima de 2 m i les places una
llargada mínima de 5 m. En el cas d’àrees productives l’amplada mínima de la banda serà de
2,5 m.

Art. 309
1

Voreres i passeigs
El conjunt de les voreres i passeigs d’un vial, en àrees d’ús general tindran un mínim del
40% de la secció per vies de menys de 20 m i del 50% per vies de més de 20 m.
a.

Una de les voreres del carrer tindrà una amplada mínima d’1,3 m, d’1,7 m si te
bàculs d’enllumenat i de 3 m si té arbrat.

b.
2

Els passeigs tindran una amplada mínima de 9 m.

Els carrers exclusivament residencials de 8 m o menys podran adoptar un pla únic sense
voreres.

3

Igualment les àrees molt denses o de molta activitat central podran adoptar un pla únic
sense voreres

4

En àrees industrials o productives les voreres tindran un mínim de 2 m i estaran arbrades.

5

Les vorades tindran una alçada màxima de 20 cm.

6

El pendent transversal de les voreres i passeig estarà entre el 2 i el 3%.

7

Es passos per a vianants, en la vorera, tindran una amplada mínima d’1,2 m i estaran resolts
amb rampa per a facilitar-ne l’accés als minusvàlids.

Art. 310

Escossells i parterres
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1

Els escossells tindran una superfície interior mínima de 0,5 m2.

2

Els parterres tindran una superfície mínima d’1,5 m2.

3

Passos de vianants. S’estableixen dos tipus d’amplades:

Art. 311

a.

3 m per carres de menys de 12 m d’amplada

b.

5 m per carrers i de 12 m o més d’amplada.

Guals per a vianants
Els guals per a vianants seguiran la normativa municipal inclosa en el Pla d’Accessibilitat de
Rubí .

Art. 312

Guals d’entrada als aparcaments
Els guals d’entrada als aparcaments i altres recintes tindran una amplada de 4 m o de 6 m,
que es podran eixamplar 1 m en cas de voreres estretes o per facilitar les maniobres quan hi
hagi dificultats objectives.

Art. 313
1

Passos en planta baixa
Les servituds de pas en planta baixa coberta tindran una amplada mínima de 6 m, o de 8 m
si tenen pilars, per fondàries fins a 16 m. Tindran una amplada mínima de 8 m, de 10 m si
tenen pilars, per fondàries de més de 16 m. L’alçada interior mínima del pas serà de 3 m.

2

Art. 314

Les servituds de pas descobertes tindran una amplada mínima de 4 m.

Drenatge
Tot espai públic lliure de edificació, excepte espais singulars, tindrà un mínim del 15% de la
seva superfície sense pavimentar amb terreny filtrant. En el cas de jardins privats la
superfície mínima filtrant serà de 10 m2. Almenys el 50% de les aigües pluvials que no es
reciclin s’hi abocaran.

Art. 315
1

Reg d’espais públics
El reg dels espais públics i vials es realitzarà en primera instància amb aigües pluvials i
procedents d’elevació d’aigües subterrànies.

2

L’Ajuntament construirà els punts de recollida o captació necessaris.
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Nivells d’enllumenat exterior
El consum de l’enllumenat exterior serà inferior a 1w/m2. En casos excepcionals es podrà
arribar a 1,5w/m2.

2

Tota instal·lació d’enllumenat d’espais públics representatius portarà elements de regulació
de la intensitat que permetin esmorteir el nivell d’enllumenat.

3

A les vies urbanes de circulació principal l’enllumenat mitjà estarà entre de 30 i 40 lux amb
una uniformitat de més de 0,4.

4

A les vies secundàries l’enllumenat mitjà estarà entre de 15 i 25 lux, amb una uniformitat de
més de 0,3.

5

Art. 317
1

A les altres vies, parcs i jardins l’enllumenat mitjà serà com a mínim de 7 lux.

Xarxes d’electricitat i comunicacions
Totes les xarxes de subministrament elèctric i de comunicacions en les àrees urbanes de
tipus general han d’ésser subterrànies.

2

Les companyies de serveis col·laboraran amb l’Ajuntament per a portar a terme el
soterrament de línies aèries existents, que es realitzarà en paral·lel a la renovació pavimentació periòdica dels carrers.

Art. 318

Previsió de serveis soterrats
En els projectes d’urbanització i millora de carrers i places es deixarà executada la part
possible del subministrament del gas.
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Annex 10 Regulació acústica
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Secció primera. Informació

Art. 1

Mapa acústic
Es dóna a conèixer el mapa acústic del municipi de Rubí per a que la ciutadania en tingui
coneixement i pugui obrar en conseqüència.
Aquest plànol és la base per a la redacció de la Ordenança municipal acústica.

Secció segona. Regulació

Art. 2

Ordenança acústica
L’ajuntament redactarà una Ordenança que reguli les mesures necessàries per a prevenir i
corregir la contaminació acústica d’acord amb la Llei 16/2002.
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Plànol. Mapa de capacitat acústica de Rubí.
Verd: zones de sensibilitat acústica alta (60 dB de dia i 50 dB de nit)
Groc: zones de sensibilitat acústica moderada (65 dB de dia i 55 dB de nit)
Vermell: zones de sensibilitat acústica baixa (70 dB de dia i 60 dB de nit)
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Annex 11 Procediments d’intervenció
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Projectes d’edificació.
Pel que fa a la sol·licitud, tramitació i autorització de llicències d’obres de qualsevol mena,
es determinen les següents tipologies, en funció de la seva complexitat i característiques
concretes:

1

Llicències d’obres majors:
Aquelles que comporten la construcció d’una edificació de nova planta, una ampliació d’una
edificació ja existent, un augment de volum, la creació de noves unitats residencials
(habitatges), la reforma i/o modificació d’elements estructurals que representin una
rehabilitació integral de l’edifici i els canvis d’ús, els enderrocs d’edificis o parts d’edificis ja
existents i les legalitzacions.
En els casos d’obres i treballs inclosos en el Règim de Llicències d’obres majors, el propietari
o promotor de les obres haurà, abans d’iniciar els treballs, posar-ho en coneixement de
l’Ajuntament a través d’una instància normalitzada en la que es farà esment dels treballs a
realitzar, així com també s’acompanyarà de la documentació detallada per a cada cas que
s’adjunta a continuació:
a.

Llicències d’obra nova en general, augments de volum i/o d’habitatges i modificació
d’elements estructurals que representin una rehabilitació integral de l’edifici:
-

Documents justificatius del pagament de les taxes i imposts corresponents

-

Documents justificatius de la constitució de Fiances en concepte de
residus de la construcció, enderrocs, excavacions i en concepte de
possibles desperfectes a la via pública.

-

Fitxa justificativa d’obtenció del Pressupost de Referència (PER) o
document equivalent.

-

Escriptura de constitució de la societat i poders del representant (si es
tracta d’una societat)

-

Autorització de la comunitat de propietaris, si s’escau (en el cas d’obres de
reforma i/o ampliació que afectin elements estructurals).

-

Fotografies de la finca, signades (per darrera) pel promotor.

-

Sol·licitud de construcció de clavegueram (o certificat de la seva existència
i de la seva suficiència per a l’ús a realitzar).

-

Sol·licitud d’ocupació de via pública i de gual, si és el cas.

-

Qüestionari estadístic (2 exemplars)

-

Nomenament de la Direcció Facultativa
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-

Nomenament de la Coordinació de Seguretat, si s’escau.

-

Projecte Tècnic convenientment signat i visat per tècnic competent.

-

Projecte Tècnic de Telecomunicacions (Decret 1/1998 sobre infrastructures
i serveis de Telecomunicacions), (si és necessari), (es podrà aportar
conjuntament amb el Projecte d’Execució previ a l’inici de les obres).

-

Estudi de Seguretat i Salut convenientment signat i visat (o Estudi Bàsic, si
és el cas)

-

Fitxa justificativa dels Residus de la Construcció i Enderroc i de l’Excavació i
Certificat d’acceptació dels Residus d’un abocador homologat (Decret
201/94 i Decret 161/2001).

-

Nomenament de Contractista (es podrà aportar conjuntament amb el
Projecte d’Execució previ a l’inici de les obres).

-

Programa de Control de Qualitat (si és necessari).

En el cas que l’edifici a intervenir es trobi inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Arqueològic de Rubí, s’haurà d’acomplir la normativa específica del mateix (i,
en especial, s’haurà de completar la documentació amb aquella detallada en els articles 17,
21, 22 i 23 de l’esmentat Pla Especial), així com també els extrems que corresponguin
respecte l’Ordenança Municipal per a tramitar llicències en parcel·les afectades pel Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí.
b.

Llicències d’enderroc total o parcial:
-

Documents

justificatius

del

pagament

de

les

taxes

i

imposts

corresponents.
-

Documents justificatius de la constitució de Fiances en concepte de
residus de la construcció, enderrocs, excavacions i en concepte de
possibles desperfectes a la via pública.

-

Fitxa justificativa d’obtenció del Pressupost de Referència (PER) o
document equivalent.

-

Escriptura de constitució de la societat i poders del representant (si es
tracta d’una societat)

-

Autorització de la comunitat de propietaris, si s’escau (en el cas d’obres
d’enderroc parcial que afectin elements estructurals).

-

Fotografies de la finca, signades (per darrera) pel promotor.

-

Sol·licitud d’ocupació de via pública i de gual, si és el cas.

-

Qüestionari estadístic (2 exemplars)
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-

Nomenament de la Direcció Facultativa i de permanència en obra, visat pel
Col·legi professional que correspongui.

-

Nomenament de la Coordinació de Seguretat, si s’escau.

-

Projecte Tècnic convenientment signat i visat per tècnic competent.

-

Estudi de Seguretat i Salut convenientment signat i visat (o Estudi Bàsic, si
és el cas)

-

Fitxa justificativa dels Residus de la Construcció i Enderroc i de l’Excavació i
Certificat d’acceptació dels Residus d’un abocador homologat (Decret
201/94 i Decret 161/2001).

-

Nomenament de Contractista (es podrà aportar conjuntament amb el
Projecte d’Execució previ a l’inici de les obres).

En el cas que l’edifici a intervenir es trobi inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Arqueològic de Rubí, s’haurà d’acomplir la normativa específica del mateix (i,
en especial, s’haurà de completar la documentació amb aquella detallada en els articles 17,
21, 22 i 23 de l’esmentat Pla Especial), així com també els extrems que corresponguin
respecte l’Ordenança Municipal per a tramitar llicències en parcel·les afectades pel Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí.
c.

Llicències de legalització d’obres majors:
-

Documents justificatius del pagament de les taxes i imposts corresponents

-

Fitxa justificativa d’obtenció del Pressupost de Referència (PER) o
document equivalent.

-

Escriptura de constitució de la societat i poders del representant (si es
tracta d’una societat)

-

Autorització de la comunitat de propietaris, si s’escau (en el cas d’obres de
reforma i/o ampliació que afectin elements estructurals).

-

Fotografies de la finca, signades (per darrera) pel promotor.

-

Sol·licitud de construcció de clavegueram (o certificat de la seva
existència).

-

Sol·licitud de gual, si és el cas.

-

Qüestionari estadístic (2 exemplars)

-

Certificat emès per facultatiu competent que acrediti que l’edifici o part del
mateix que es pretén legalitzar, és apte per al ús que es pretén utilitzar,
conforme a la normativa aplicable i amb especial referència a
l’acompliment de les condicions d’estabilitat, solidesa, aïllament tèrmic,
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acústic i normes sobre accessibilitat i prevenció d’incendis i condicions
d’habitabilitat.
-

Projecte Tècnic convenientment signat i visat per tècnic competent.

-

Projecte Tècnic de Telecomunicacions (Decret 1/1998 sobre infrastructures
i serveis de Telecomunicacions), (si és necessari)

En el cas que l’edifici a intervenir es trobi inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Arqueològic de Rubí, s’haurà d’acomplir la normativa específica del mateix (i,
en especial, s’haurà de completar la documentació amb aquella detallada en els articles 17,
21, 22 i 23 de l’esmentat Pla Especial), així com també els extrems que corresponguin
respecte l’Ordenança Municipal per a tramitar llicències en parcel·les afectades pel Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí.
d.

Llicències de canvi d’ús (en el cas de llicències de canvi d’ús que portin associades
obres, s’estarà al que es determina en l’apartat 1, llicències d’obra major):
-

Documents justificatius del pagament de les taxes i imposts corresponents

-

Escriptura de constitució de la societat i poders del representant (si es
tracta d’una societat)

-

Autorització de la comunitat de propietaris.

-

Fotografies de la finca, signades (per darrera) pel promotor.

-

Sol·licitud de construcció de clavegueram (o certificat de la seva existència
i de la seva suficiència per a l’ús concret a realitzar).

-

Sol·licitud de gual, si és el cas.

-

Qüestionari estadístic (2 exemplars)

-

Nomenament de la Direcció Facultativa

-

Certificat emès per facultatiu competent que acrediti que l’edifici o part del
mateix del qual es pretén canviar l’ús, és apte per al ús que es pretén
utilitzar, conforme a la normativa aplicable i amb especial referència a
l’acompliment de les condicions d’estabilitat, solidesa, aïllament tèrmic,
acústic i normes sobre accessibilitat i prevenció d’incendis

-

Projecte Tècnic convenientment signat i visat per tècnic competent.

-

Projecte

Tècnic

de

Telecomunicacions

(Decret

1/1998

sobre

infraestructures i serveis de Telecomunicacions), (si és necessari)

En el cas que l’edifici a intervenir es trobi inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Arqueològic de Rubí, s’haurà d’acomplir la normativa específica del mateix (i,
en especial, s’haurà de completar la documentació amb aquella detallada en els articles 21,
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22 i 23 de l’esmentat Pla Especial), així com també els extrems que corresponguin respecte
l’Ordenança Municipal per a tramitar llicències en parcel·les afectades pel Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí.

D’acord amb la legislació vigent, i, especialment pel que fa a la tramitació de la totalitat
d’expedients d’obres majors descrits anteriorment (trets dels d’enderroc), serà requisit
indispensable per al seu atorgament, que s’hagi acomplert prèviament la cessió gratuïta i
lliure de càrregues dels terrenys afectats per sistema viari.

Si existeix una afectació externa (línia elèctrica, carretera, autopista, etc) caldrà aportar la
documentació adient que sigui necessària per a continuar el tràmit d’autorització.
2

Llicències d’obres menors:
Aquelles que no s’inclouen en l’apartat anterior, que defineix les llicències d’obra major. Les
llicències d’obra menor, a la seva vegada, es poden classificar en dues sub-tipologies:
a.

Llicències d’obra menor amb intervenció necessària de tècnic:
-

Substitució/modificació d’elements estructurals que afectin únicament una
part d’un edifici i no signifiquin la seva rehabilitació integral.

-

Execució de prospeccions, pous i sondeigs en un terreny.

-

Modificació d’obertures en façana d’un edifici, incloses les reformes que
afectin balcons, ràfecs i elements sortints.

-

Enderroc i/o construcció d’envans en habitatges i locals, sense alterar
l’estructura i sense alterar el Programa funcional de la vivenda, d’acord
amb el Decret d’Habitabilitat vigent de la Generalitat de Catalunya.

-

Instal·lació de grues – pont a l’interior o exterior d’edificis industrials.

-

Formació/modificació de paviment interior o exterior en un edifici industrial
i/o local comercial.

-

Construcció i/o modificacions de piscines en substitució de terres.

-

Construcció i/o substitucions d’envans pluvials

-

Restauració, neteja i/o reparació de façanes i els seus elements en alçades
superiors a 6 m. o quan sigui necessari la utilització de bastida, pont
penjant o qualsevol altre element auxiliar.

-

Refonamentació, recalç i/o consolidació d’edificis, construcció de murs de
contenció i tancament.

-

Instal·lació d’ascensors i millora de l’accessibilitat d’edificis i locals.

-

Construcció i instal·lació de casetes prefabricades provisionals a l’interior
d’una obra.
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-

Reparació d’elements no estructurals de coberta que representin una
intervenció en una superfície més gran de 25 m2.

-

Instal.lació de xemeneies d’ús industrial i d’aparells d’aire condicionat.

-

Construcció i/o modificació i/o reparació de tanques de solars.

-

Instal.lació de xemeneies i altres elements tècnics d’ús domèstic
(antenes,etc), així com rètols publicitaris i elements similars.

Tot i no tractar-se estrictament d’obres, també s’inclouen en aquest apartat les llicències per
a tala d’arbres i reforma de jardins, que, a efectes de documentació, s’han inclòs en el
quadre que forma part d’aquesta ordenança (per a tramitar aquestes llicències caldrà, en
qualsevol cas, informe del Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament).
En els casos d’obres i treballs inclosos en el Règim de Llicències d’obra menor amb
intervenció necessària de tècnic, el propietari o promotor de les obres haurà, abans d’iniciar
els treballs, posar-ho en coneixement de l’Ajuntament a través d’una instància normalitzada
en la que es farà esment dels treballs a realitzar, així com també s’acompanyarà de la
documentació detallada per a cadascun dels casos en el quadre que s’adjunta a continuació
(en el cas d’obres que afectin elements estructurals i/o façanes i elements comuns, caldrà, a
més, aportar l’autorització de la comunitat de propietaris):
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Llicències d'obra menor
Documentació que s'ha de presentar
fotos
Projecte Est. bàsic
Tipus d'obra que se sol.licita
Substitució de forjats i coberts que no
suposi cap increment de superfície
construïda ni de volum
Execució de cates, pous i sondeigs quan
no s'hagués atorgat encara llicència
d'obres
Modificació d'obertures en façana,
incloses reformes de balcons, cornises o
elements sortints
Instal.lació de grues pont a l'interior
d'edificis industrials
Enderroc o construcció d'envans en

plànol

nomen.

nomen.

acceptació

direcció

croquis contract.

residus de

estat

pressup.

exe. mat. d'emplaç. facultat.

tècnic

segur.

actual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l'abocador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de la distribució actual de l'habitatge)
Formació/modificació de paviment interior

X

X

X

X

X

X

X

X

o exterior d'un edifici industrial
Construcció i/o instal.lacions de piscines
en substitució de terres
Construcció i/o substitucions d'envans
pluvials
Restauració, neteja i/o reparació de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pont penjant o altre element auxiliar.
Refonamentació, recalç i/o consolidació

X

X

X

X

X

X

X

X

d'edificis i murs de contenció
Instal.lació d'ascensors i millora de
l'accessibilitat d'edificis
Construcció i/o instal.lació de casetes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

provisionals a l'interior d'obra
Reparació d'elements no estructurals de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

habitatges o locals (sense alteració de
l'estructura i sense alteració substancial

façanes i dels seus elements quan la
seva alçada sigui superior a 6 m. O quan
sigui necessari la utilització de bastida,

coberta que representin una intervenció
en una superfície més gran de 25 m2.
Construcció i/o modificació de tanques

X

X

Instal.lació de xemeneis d'us industrial
Instal.lació de xemeneis, antenes i retols
publicitaris
Tala d'arbres

b.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Règim d’Assabentats
-

Obres interiors de poca entitat i canvis d’aparells sanitaris que no suposin
canvis en les obertures, murs, pilars i sostres, ni afectin el Programa
funcional de la vivenda, d’acord amb el Decret d’Habitabilitat vigent de la
Generalitat de Catalunya.

-

Obres d’instal·lacions de serveis (aigua, gas, electricitat, etc), sense que
afectin elements estructurals.
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-

Reparació d’elements no estructurals de coberta (impermeabilització,
acabats, etc) que no representin una intervenció en una superfície més
gran de 25 m2.

-

Restauració, neteja i/o reparació superficial de façanes i els seus elements
en alçades inferiors a 6 m. i, sempre i quan, no sigui necessari la utilització
de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar.

-

Treballs de neteja, esbrossada i jardineria en l’interior d’un solar, sempre i
quan no suposi moviment de terres de ± 50 cm. ni la tala d’arbres existents.

En els casos d’obres i treballs inclosos en el Règim d’Assabentats, el propietari o promotor
de les obres haurà, abans d’iniciar els treballs, posar-ho en coneixement de l’Ajuntament a
través d’una instància normalitzada en la que es farà esment dels treballs a realitzar, així
com també del pressupost estimatiu dels mateixos.
La presentació de la instància al Registre General de l’Ajuntament degudament
complimentada i comprovada, facultarà a l’interessat per executar les obres objecte de
comunicació i descrites en la instància.
3

Llicències d’instal·lació i ús de grues-torre:
Es tracta d’una llicència que, per les seves característiques singulars té un tractament
diferenciat de la resta de llicències.
El propietari o promotor de la instal·lació de la grua haurà, abans d’iniciar els treballs, posarho en coneixement de l’Ajuntament a través d’una instància normalitzada en la que es farà
esment de les característiques de la instal·lació i de l’adreça exacte on es proposa,
acompanyada dels següents documents:
a.

Projecte tècnic de la grua-torre convenientment signat i visat i que contingui, com a
mínim:
-

plànol de situació de la grua

-

plànol d’emplaçament on es grafiï clarament la zona d”escombrat” de la
ploma en planta i alçat, així com l’alçada de les edificacions i instal·lacions
existents a la zona.

-

marca, tipus i número de fabricació de la grua

-

certificat de construcció emès pel fabricant o importador, on s’especifiquin
les característiques principals de la instal·lació i dispositius de seguretat i
se n’acrediti el seu perfecte estat i funcionament. S’haurà de fer constar la
càrrega màxima a transportar en els diversos supòsits d’utilització.

b.

Nomenament del tècnic competent que garanteixi el correcte funcionament de la
instal·lació durant el transcurs de les obres.
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c.

Assegurança de responsabilitat civil obligatòria superior o igual a 600.000 €. per als
desperfectes que pugui produir el funcionament de la grua i la seva permanència a
l’obra.

d.

Certificat a efectes de la tramitació de la llicència municipal emès per l’entitat
d’inspecció i control (EIC) concessionària de la Generalitat de Catalunya (segons RD
836/2003 de 27 de juny).

Art. 2

Condicions particulars dels projectes d’edificació.
A més de les condicions generals, s’estableixen requisits específics per als següents
projectes d’edificació:

1

Projecte de reforma de l’edificació.
Es tracta de la reforma interior d’un edifici sense variacions importants en l’estructura, façana
i coberta. En la Memòria es posarà particular cura en la descripció de l’ús a què ha de
dedicar-se la construcció renovada. En cas de canvi d’ús s’exposarà la incidència del nou ús
en l’ordenació i en l’entorn, fent referència als aspectes de sonoritat i tràfic.
Els plànols s’han de redactar a escala 1/50.

2

Projecte de substitució.
Es tracta de l’enderroc i posterior construcció d’un edifici nou en la parcel·la que ocupava
l’edificació enderrocada.
En els plànols d’informació es reproduirà la construcció enderrocada i la situació de la nova
respecte de l’anterior a escala 1/100.

3

Projecte d’ampliació.
Es tracta de l’addició d’una nova construcció a una edificació existent.
En els plànols d’informació es reproduirà la construcció inicial i la situació de l’ampliació
respecte d’aquella de la parcel·la i de l’illa a escales entre 1/100 i 1/500.

L’equip redactor
Desembre de 2009
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