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TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 1. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DEL PLA 
 

Article 1.- Àmbit territorial i objecte del Pla d'ordenació urbanística municipal 

1. Aquest Pla d'ordenació urbanística constitueix l'instrument d'ordenació urbanística integral 
del territori del municipi de Montferrer i Castellbó, de conformitat amb allò que disposa 
l'actual legislació urbanística vigent. 

2. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal substitueix les Normes Subsidiàries. Les 
Normes Subsidiàries del planejament foren aprovades definitivament el 19 de juliol de 1990 
per la Comissió d’Urbanisme de Lleida i donat el vist-i-plau al text refós en data 15 de maig 
de 1991.   
Les Normes Subsidiàries van ser refoses l’any 2005. 

3. És un objectiu essencial del Pla d’ordenació, i de l’actuació urbanística, la garantia del 
desenvolupament sostenible del municipi de Montferrer i Castellbó. El desenvolupament 
urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient, i 
comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, amb la finalitat de 
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. El desenvolupament 
urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de 
models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, 
considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment 
eficient. 

Article 2.- Marc legal 

1. Aquest Pla d'ordenació urbanística està redactat d'acord amb: 
 El Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2008,  de 20 de 

juny, sobre règim del sòl i valoracions que regula els aspectes bàsics del règim de 
propietat i de competència exclusiva de l’Administració Central (LS).  

 El Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol. (LU)  

 La Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovada pel Decret legislatiu 
1/2007, de 16 d’octubre,  (LMU)  

 El Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol 
(RLU)  

 La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica, i local vigents.  

2. Qualsevol referència, en el present Pla, a la legislació urbanística vigent, s'ha d'entendre 
referida als anteriors textos. 

3. El Pla d'ordenació és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen 
caràcter prevalent sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu similar i la seva 
interpretació no podrà contradir, en cap cas, les determinacions que es derivin de la 
legislació urbanística vigent. 
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Article 3.- Documents del Pla, vinculació normativa i interpretació 

1. Aquest Pla d'ordenació urbanística està integrat pels següents documents: 
 1. Memòria descriptiva i justificativa  
 2. Plànols d'informació 
 3. Plànols d’ordenació 
 4. Normes urbanístiques 
 5. Catàleg de béns protegits 
 6. Agenda i avaluació econòmica i financera 
 7. Documentació ambiental 
 8. Memòria social 
 9. Avaluació de la mobilitat generada 

10. Catàleg de masies i cases rurals (realitzat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 
Montferrer i Castellbó) 
11.Resum de publicitat i participació de planejament de l'abast de les determinacions. 
12.Documentació complementària del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
 

Formen part de la documentació informativa: la Memòria i els plànols de la informació 
urbanística. 

2. La vinculació normativa dels documents del Pla és la següent: 
a) Memòria. El contingut de la Memòria té caràcter informatiu i justificatiu de l'ordenació 

proposada pel Pla d’ordenació. 
b) Plànols d'ordenació. Els continguts gràfics dels plànols d'ordenació tenen diferent força 

normativa vinculant atenent al seu grau de relació amb l'ordenació integral del territori o 
amb l'ordenació més detallada de les condicions d'edificació i d'usos. L'alteració dels 
continguts recollits ens els plànols del Pla d’ordenació, ja sigui per circumstàncies 
sobrevingudes o per l'aprovació d'un planejament territorial superior, és motiu de revisió o 
de modificació del Pla. 

c) Normes urbanístiques.  Són aquells preceptes que configuren el cos reglamentari essencial 
del Pla d’ordenació. Les Normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el 
cos normatiu específic en matèria urbanística del municipi i prevalen sobre la resta de 
documents del Pla d’ordenació. En els aspectes no previstos per les Normes, s'estarà a la 
legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable en cada cas. Les Normes 
urbanístiques poden ser acompanyades o desenvolupades per Ordenances urbanístiques. 
Els preceptes de les diferents Ordenances urbanístiques, pel seu grau d'especificitat o de 
regulació detallada, integren un cos autònom dins de l'esquema normatiu del Pla 
d’ordenació, completant els preceptes de les Normes urbanístiques, però sense contradir-
los. L'alteració o la variació d'aquests preceptes requereix la modificació de l'Ordenança 
reguladora corresponent, a través del procediment administratiu adient. 

d) Catàleg de béns protegits. Aquest document té caràcter normatiu. 
e) Agenda d’actuacions i avaluació econòmica i financera. El contingut d'aquest document té 

caràcter indicatiu, informatiu i justificatiu del Pla d’ordenació.  
f) Memòria ambiental. La memòria ambiental té caràcter informatiu i justificatiu. 
g) Memòria social. La memòria social té caràcter informatiu i justificatiu. 
h) Avaluació de la mobilitat generada. És un document de caràcter informatiu i justificatiu. 
i) Catàleg de masies i cases rurals. Aquest document té caràcter normatiu. 
j) Altres documents, plànols d'informació i estudis monogràfics i complementaris. Aquests 

documents tenen caràcter informatiu i justificatiu, en el seu cas. 

3. Els criteris d’interpretació dels documents del pla són els següents: 
a) En casos de contradicció entre els documents o d’imprecisió prevaldrà sempre la 

interpretació més favorable a la menor edificabilitat, major dotació per a espais públics, 
menor incidència paisatgística i major protecció ambiental.  

b) Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, prevalen aquells en 
què la definició sigui més acurada. En supòsits de conflicte irreductible entre diferents 
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documents del Pla preval el que estableixi la documentació escrita llevat que es tracti de 
quantificació de superfícies de sòl en que cal atenir-se a la superfície real.  

c) Quan en un mateix territori concorrin diverses proteccions, tant les derivades de la legislació 
sectorial o de llurs instruments específics de planejament com les de caràcter urbanístic, es 
ponderarà l’interès públic que hagi de prevaler tot cercant la utilització més racional 
possible del territori.  

d) La delimitació de sectors, polígons, zones i sistemes assenyalada pel Pla d’ordenació 
urbanística, tenint en compte les toleràncies necessàries en tot document topogràfic, podrà 
ser precisada o ajustada en els corresponents documents de planejament que se’n 
despleguin, sense que això suposi modificació d’aquest Pla d’ordenació urbanística, si es fa 
d’acord amb tots els criteris següents: 
 Una variació màxima de la superfície dels àmbits del cinc per cent (+-5%). 
 Només s’admeten alteracions de la forma per tal d’ajustar els corresponents àmbits a 

alineacions oficials, a característiques naturals del terreny, a límits físics i particions de 
propietat i, en general a elements naturals o artificials d’interès que així ho justifiquin. 

 No podrà alterar-se la delimitació d’un element del sistema d’espais lliures o 
d’equipaments comunitaris si això suposa la disminució de la seva superfície. 

e) Les indicacions del POUM que puguin referir-se a espais situats fora del terme municipal 
s'hauran d'entendre solament com propostes mancades de valor normatiu. 

Article 4.- Vigència 
Aquest Pla d'ordenació urbanística entrarà en vigor el dia següent de la publicació de la seva 
aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mantindrà la seva 
vigència de forma indefinida mentre no es produeixi la revisió. 

Article 5.- Revisió del Pla d'ordenació urbanística municipal 
1. Podrà portar-se a terme la revisió global del Pla d’ordenació urbanística municipal quan es 
produeixi algun dels supòsits següents: 
a) Quan s'hagin complert 12 anys de vigència. 
b) Quan es justifiqui l'existència de disfuncions entre les previsions d'aquest Pla i les 

necessitats reals de sòl per crear habitatge, per l'establiment d'activitats econòmiques, o bé 
la necessitat d’infraestructures d'interès general. 

c) Quan, per l'elecció d'un model territorial diferent o per circumstàncies de tipus econòmic o 
demogràfic, es plantegin nous criteris respecte a l'estructura general i orgànica del territori o 
de la classificació del sòl. 

2. Quan es produeixi el supòsit previst a l'apartat 1.b d'aquest mateix article, i sempre i quan 
es justifiqui degudament, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, previ informe 
de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, podrà ordenar la revisió del Pla d'Ordenació, 
prèvia audiència a l'ajuntament de Montferrer i Castellbó, o acordar-la a instància d'aquest. 

3. El projecte de revisió es tramitarà d'acord amb el procediment establert per a l'aprovació 
del Pla d’ordenació urbanística municipal, i incorporarà els estudis urbanístics que justifiquin 
l'exigència de la seva Revisió i de les propostes plantejades. 

Article 6.- Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 
1. En qualsevol moment es poden modificar els diferents elements i determinacions del Pla 
d’ordenació. 
2. La modificació de qualsevol d'aquests elements del Pla s'ha d’ajustar a allò que estableix 
la legislació urbanística vigent (article 94 LU) i aquestes Normes.  
3. L'alteració del contingut del Pla s’ha de fer mitjançant la modificació d'algun dels elements 
que el constitueixen, seguint el mateix procediment establert per a la seva formació. 
4. El projecte de modificació del Pla que es redacti ha de tenir sempre el grau de precisió 
propi del Pla d’ordenació, i ha de comprendre un estudi urbanístic que expliqui i justifiqui la 
incidència de les noves determinacions en l'ordenació establerta pel Pla d’ordenació. 
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5. La previsió mitjançant el planejament parcial o especial de superfícies més grans de sòl 
destinades a sistemes urbanístics respecte als estàndards o percentatges fixats en aquestes 
Normes no ha de comportar una modificació del Pla d’ordenació, atès que aquests 
estàndards tenen la consideració de mínims. 
6. Si la modificació canvia la zonificació o l’ús urbanístic de les zones verdes, espais lliures o 
equipaments esportius, i tret que es tracti únicament d’ajustos en la delimitació de zones o 
espais que no n’alterin la funcionalitat, la superfície ni la localització en el territori, es tramita 
d'acord amb el procediment establert en l'article 95 de la LU, i ha de ser aprovada pel 
Govern de la Generalitat, previ l'informe de la Comissió Jurídica Assessora. 
7. Els projectes de modificació del Pla d’ordenació es tramiten segons allò que estableix la 
legislació urbanística vigent (articles 94 i 83 de la LU). 

Article 7.- Previsió del Programa d'actuació urbanística municipal  
1. D’acord al previst als articles 60 i concordants de la LU es podran redactar programes 
d’actuació urbanística municipal. Els programes d’actuació urbanística municipal son 
l’expressió de les polítiques municipals de sòl i d’habitatge i contenen les previsions i els 
compromisos assumits per al desenvolupament d'aquest Pla d’ordenació urbanística 
municipal, pel que fa a la reforma i millora urbanes, als equipaments i dotacions, i a la 
generació d’activitat econòmica, dins del marc del desenvolupament sostenible. 
2. Els Programes d'actuació urbanística municipal hauran de contenir les determinacions de 
l’art.: 60 de la LU i els documents establerts a l’article 61 de la mateixa LU. 

Article 8.- Obligatorietat 
Tant les administracions públiques com les persones particulars estan obligades a complir 
les determinacions o disposicions del Pla d’ordenació, i especialment d'aquestes Normes. 
Per tant, qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, ja tingui caràcter definitiu o 
provisional, ja sigui d'iniciativa privada o pública, ha d'ajustar-se a les disposicions 
esmentades, segons allò que preveu la legislació urbanística vigent. 
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CAPÍTOL 2. DESPLEGAMENT DEL PLA 
 

Article 9.- Iniciativa i competències 
1. El desenvolupament d'aquest Pla correspon, en primer lloc a l'ajuntament. Tanmateix, els 
particulars podran proposar i realitzar la redacció de plans i projectes urbanístics dintre de 
les competències que estableixen la legislació urbanística vigent i aquest Pla. 
2. Correspon als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de 
l'Administració de l'Estat, Diputació Provincial, Consells Comarcals o altres òrgans 
d'administració que es puguin crear, el desenvolupament de les actuacions de la seva 
competència per a la progressiva execució de les determinacions del Pla. 

Article 10.- Planejament derivat 
1. Amb l’objecte de complementar les determinacions del Pla d’ordenació urbanística, 
s’elaboraran, d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent: Plans especials 
urbanístics, Plans de millora urbana, Plans parcials urbanístics i Plans parcials de 
delimitació. 
a) Les diferents finalitats dels plans especials urbanístics es detallen a l’article 67 de la LU, 

així com les corresponents determinacions. La seva tramitació es farà d'acord amb allò que 
senyalen els articles 83 a 90 de la LU. 

b) Les diferents finalitats dels plans de millora urbana es detallen a l’article 68 de la LU, així 
com les corresponents determinacions. La seva tramitació es farà d'acord amb allò que 
senyalen els articles 83 a 90 de la LU. 

c) L'objecte, les determinacions i la documentació dels plans parcials urbanístics es 
concreten als articles 65 i 66 de la LU. La seva tramitació es farà d'acord amb allò que 
senyalen els articles 83 a 90 de la LU. 

d) L'objecte, les determinacions i la documentació dels plans parcials de delimitació es 
concreten als articles 58.8, 65 i 66 de la LU. La seva tramitació es farà d'acord amb allò que 
senyalen els articles 73, i 83 a 90 de la LU. 

2. Els plans urbanístics derivats d’iniciativa privada a més d’incloure les determinacions 
establertes amb caràcter general han de complimentar les assenyalades en l’article 97 de la 
LU. 

Article 11.- Planejament derivat aprovat 
Aquest POUM incorpora els plans parcials i els estudis de detall elaborats en 
desenvolupament les Normes Subsidiàries de Montferrer i Castellbó i modificacions puntuals 
d’aquestes i que han estat aprovats definitivament amb anterioritat a l'entrada en vigor 
d'aquest Pla, els quals es relacionen seguidament, i mantenen la seva vigència amb 
l'aprovació d'aquest nou Pla d’ordenació urbanística municipal. Així mateix en el present Pla 
s'ha refós la normativa corresponent al planejament derivat aprovat abans de l'aprovació 
d'aquest Pla, de tal manera que la regulació de l'edificació en aquests àmbits, es realitza de 
forma directa per aquest mateix Pla. La relació de documents refosos es detalla 
seguidament: 

-Pla Parcial del Subsector A del Camp de Golf. 
-Estudi de Detall 1 d’Aravell. 
-Estudi de Detall 2 d’Aravell. 
-Estudi de Detall 3 d’Aravell. 
-Estudi de Detall 1 de Bellestar. 
-Estudi de Detall 2 de Bellestar. 
-Estudi de Detall 4 de Bellestar. 
-Estudi de Detall 6 de Bellestar. 
-Pla Parcial Sector Industrial de Montferrer. 
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-Unitat d’Actuació 3 de Montferrer. 
-Unitat d’Actuació 4 de Montferrer. 
-Unitat d’Actuació 7 de Montferrer. 
-Modificació puntual de Normes Subsidiàries a l’àmbit del Pla Parcial de la 
Urbanització del Balcó del Pirineu 
-Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament a l'àmbit dels estudis de 
detall ED-2, ED-3, ED-4 i ED-6, de Bellestar  
-Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en l'àmbit del polígon 
número 7 de la Trobada  
-Text refós articulat de les Normes subsidiàries de planejament  
-Revisió de les Normes subsidiàries de planejament referida al nucli d'Aravell  

Article 12.- Desplegament del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sòl 
urbà consolidat 
En sòl urbà consolidat i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors 
subjectes a un pla de millora urbana, atenent a l’article 58.3, 58.4 i 58.6 de la LU, i a l’article 
68.2 del RLU, el Pla d'ordenació urbanística municipal: 
a) Detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris per a 

l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions. Pel que fa a l'ordenació 
de volums, el Pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses d’alternatives. En 
aquest darrer supòsit, el Pla pot especificar gràficament aquestes alternatives, o bé 
concretar els paràmetres de l’edificació que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de la 
zona o de l’illa, admeten variació. L’opció de l’alternativa s’ha d’efectuar en el moment de 
l'atorgament de llicència d'edificació, d’acord amb la normativa de la zona, prèvia audiència 
dels propietaris afectats. 

b) Precisa les rasants i les característiques i el traçat de les obres d’urbanització. 
c) Estableix els elements d'urbanització que cal completar o acabar perquè els terrenys 

adquireixin la condició de solar. 

Article 13.- Concreció de les característiques de les obres d’urbanització 
bàsiques en sòl urbà consolidat. 
Per al l’assoliment de la condició de solar, segons l’article 29 de la LU, caldrà comptar amb 
un grau d’urbanització que compti amb els serveis urbanístics bàsics definits a l’article 27.1 
de la LU. 
Caldrà completar els serveis mínims assenyalats en pels articles 70.2 del RLU i 27.1 de la 
LU fixant-los en el projecte d’urbanització i tenint en compte els criteris que estableixin els 
SSTT municipals en cada cas, en funció del nucli i de les preexistències de l’entorn 
immediat. 
El citat projecte d’urbanització complirà amb la normativa tècnica i sectorial que li sigui 
d’aplicació en el moment de la seva redacció. 
 

Article 14.- Desplegament del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sòl 
urbà no consolidat 
1. El desenvolupament de les determinacions del Pla d'ordenació urbanística municipal en el 
sòl urbà no consolidat, es realitzarà mitjançant polígons d'actuació urbanística o plans de 
millora urbana, la delimitació dels quals ve fixada en els plànols d'ordenació. 
2. En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals es delimiten polígons d'actuació 
urbanística (PAU), atenent a l’article 58.3 i 58.4 de la LU, el Pla d'ordenació urbanística 
municipal: 
a) Detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris per a 

l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions. Pel que fa a l'ordenació 
de volums, el Pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses d’alternatives. En 
aquest darrer supòsit, el pla pot especificar gràficament aquestes alternatives, o bé 
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concretar els paràmetres de l’edificació que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de la 
zona o de l’illa, admeten variació. L’opció de l’alternativa s’ha d’efectuar per mitjà de la 
reparcel·lació o bé en el moment de l'atorgament de llicència d'edificació, d’acord amb la 
normativa de la zona, prèvia audiència dels propietaris afectats. 

b) La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants es durà a terme 
mitjançant un projecte d’urbanització, que comprendrà la totalitat de les obres 
d’urbanització i que s’haurà de tramitar simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o 
amb el de taxació conjunta.  

c) El POUM fa una estimació del cost d’urbanització segons les superfícies de vials i d’espais 
lliures a urbanitzar. 

3. En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals es delimiten sectors subjectes a un 
pla de millora urbana (PMU), atenent a l’article 58.5 de la LU, i a l’article 68.3 del RLU, el 
Pla d’ordenació urbanística municipal: 
a) Fixa l’índex d’edificabilitat brut, la densitat i els usos principals i els compatibles i els 

estàndards per a determinar les reserves pel sistema local d’espais lliures i equipaments. 
b) Amb caràcter indicatiu el Pla detalla l'ordenació urbanística del sòl en el plànol. 
c) Els plans de millora urbana contindran les determinacions previstes per la llei. 

Article 15.- Desplegament del Pla d'ordenació urbanística municipal en sòl 
urbanitzable delimitat 
1. En sòl urbanitzable delimitat el Pla es desplega necessàriament per mitjà de plans 
parcials urbanístics (Art. 33.4 de la LU). El seu àmbit territorial s'haurà de correspondre 
amb els sectors de planejament delimitats per aquest Pla en els plànols d'ordenació. 
2. En el sòl urbanitzable delimitat el Pla d’ordenació urbanística municipal, atenent a l’article 
58.7 de la LU, concreta la delimitació dels sectors, que poden ser físicament discontinus, i 
per a cadascun d'aquests, els índex d'edificabilitat bruta, la densitat màxima, que no pot 
superar en cap cas els cent habitatges per hectàrea, i els usos principals i els compatibles. 
3. El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme, si es fa, 
d'acord amb allò que estableix l'article 91 de la LU. 

Article 16.- Desplegament del Pla d'ordenació urbanística municipal en sòl 
urbanitzable no delimitat 
1. En sòl urbanitzable no delimitat el Pla es desplegarà necessàriament per mitjà de plans 
parcials de delimitació (Art. 33.4 de la LU). 
2. En el sòl urbanitzable no delimitat  atenent a l’article 58.8 de la LU, el Pla d’ordenació 
urbanística municipal estableix: 
a)  Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques permeses en funció 

dels diferents usos. 
b)  Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
c)  Les connexions amb les infraestructures exteriors. 
d)  Els percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 
3. En el Pla d’ordenació de Montferrer i Castellbó no es delimita cap sector de sòl 
urbanitzable no delimitat. 

Article 17.- Desplegament del Pla d'ordenació urbanística municipal en sòl no 
urbanitzable 
Les determinacions del Pla que regulen el sòl no urbanitzable són d'aplicació directa i 
immediata. No obstant això, es podran formular plans especials urbanístics que tinguin per 
objecte l’execució directa d’infraestructures del territori, la protecció del paisatge, de les vies 
de comunicació, dels conreus i dels espais forestals i la millora del medi rural. 
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Article 18.- Desplegament del Pla d'ordenació urbanística municipal respecte 
als sistemes generals 
Les previsions del Pla respecte als sistemes generals, en el sòl urbanitzable i en el sòl no 
urbanitzable, es desenvoluparan amb el desplegament d’un pla especial d’infraestructures, o 
bé mitjançant la seva execució directa prèvia l’expropiació dels terrenys afectats, o bé, en el 
sòl urbanitzable delimitat, mitjançant el desplegament del pla parcial corresponent. 

Article 19.- Supressió de barreres arquitectòniques 
Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament de les 
previsions d'aquest Pla d’ordenació han de garantir l'accessibilitat i la utilització amb caràcter 
general dels espais d'ús públic, i no poden ser aprovats si no observen les determinacions i 
els criteris establerts en la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
l, i en els corresponents reglaments de desenvolupament. 

Article 20.- Precisió de límits 
1. Els límits de les zones, polígons d’actuació, sectors o sistemes urbanístics, tenint en 
compte les toleràncies necessàries en tot document topogràfic, poden precisar-se en el 
corresponent planejament de desenvolupament, d'acord amb els criteris següents: 
a) Els ajustaments que es produeixin han de respondre a: 

 alineacions o línies d'edificació vigents, 
 característiques topogràfiques del terreny, 
 límits de la propietat rústica o urbana, 
 existència d'arbres o d'altres elements d’interès 

b) Els esmentats ajustaments no han de produir distorsions en la forma dels àmbits de les 
zones, polígons, sectors o sistemes, ni augments o disminucions de superfície de més del 
5% en relació amb les superfícies delimitades en els plànols d'ordenació a escala més gran 
que es fixin en aquest Pla . 

c) No pot alterar-se la delimitació d'un element del sistema urbanístic d'espais lliures o 
d'equipaments comunitaris, si això suposa la disminució de la seva superfície. 

2. Quan un dels límits hagués estat precisat per un pla parcial urbanístic o respongués a 
alineacions o límits de qualificació del sòl preestablerts i mantinguts per aquest Pla 
d’ordenació, aquell límit s'ha d’adaptar a allò que s'hagués definit pel pla parcial. 

Article 21.- Estudis de riscos. 
1.El Pla incorpora diversos estudis de riscos, per a donar compliment al que estableix 
l’article 9.2 de la LU. Concretament aporta un estudi de riscos geològics i un estudi 
d’inundabilitat. 
En el cas dels riscos geològics; en les zones afectades per algun dels riscos que figura a 
l’estudi, s’estarà al que disposi aquest i en els casos que sigui necessari caldrà l’elaboració 
d’un estudi de detall que determini el grau de perillositat i les mesures correctores que se’n 
derivin. 
En el cas de l’estudi d’inundabilitat; en les zones afectades per la inundabilitat caldrà 
realitzar les mesures correctores que indiqui l’estudi o altres que es proposin sempre que 
comptin amb l’aprovació de l’administració pertinent. En tot cas s’haurà de donar compliment 
al que estableix l’article 6.5 del RLU i al que disposa el Reglament del domini públic hidràulic 
RD 849/1986 i el RD 9/2008 que el modifica. 
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CAPÍTOL 3. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 
 

Article 22.- Concepte d’execució urbanística 
1. L’execució urbanística és el conjunt de procediments establerts per la  LU per a la 
transformació de l’ús del sòl, i especialment per a l’urbanització d’aquest, d’acord amb el 
planejament urbanístic i respectant el règim urbanístic aplicable a cada tipus de sòl. 
L’edificació dels solars resultants de les actuacions d’execució, tant integrades com aïllades, 
també es part integrant de la gestió urbanística, i constitueix la fase de culminació del 
procés, sens perjudici dels deures de conservació dels edificis i dels deures de rehabilitació. 
2. L’execució del planejament urbanístic requereix l’aprovació de l’instrument més detallat 
que sigui exigible segons la classe de sòl de què es tracti. 
3. L’execució dels sistemes urbanístics es pot dur a terme directament, sempre que les 
previsions contingudes en el Pla d’ordenació urbanística municipal siguin suficientment 
detallades, si no és així, cal haver aprovat un pla especial urbanístic. 
4. En sòl urbà, és suficient, per a l’execució urbanística, l’aprovació del planejament 
urbanístic general, si aquest en conté l’ordenació detallada, si no és així, cal haver aprovat 
un pla de millora urbana. 

Article 23.- Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada 
1. S’entén per gestió urbanística integrada el conjunt d’actuacions per a repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per a 
executar o completar les obres i els serveis urbanístics necessaris, d’acord amb l’article 111 
de la LU. La gestió urbanística integrada es duu a terme per sectors de planejament 
urbanístic o polígons d’actuació urbanística complets.  
2. En tots els supòsits en què no calgui o no sigui possible la delimitació d’un polígon per al 
repartiment equitatiu dels beneficis  i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, se’n 
pot fer l’execució de manera puntual o aïllada, especialment en sòl urbà.  

Article 24.- Polígons d'actuació urbanística   
1. Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme la 
gestió urbanística integrada. Els sectors de planejament urbanístic derivat poden constituir 
un únic polígon d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos o més polígons. Els polígons 
d’actuació poden ser físicament discontinus. 
2. Si un sector de planejament urbanístic es desenvolupa mitjançant més d’un polígon 
d’actuació, els sistema d’actuació, o bé la modalitat del sistema de reparcel·lació, pot ésser 
diferent per a cadascun dels polígons. 
3. La delimitació de polígons d’actuació urbanística es pot efectuar per mitjà de les figures 
del planejament urbanístic general o derivat, o bé subjectant-se als tràmits fixats per l’article 
113 de la LU.  
4. En sòl urbà el POUM delimita polígons d’actuació no inclosos en sectors subjectes a un 
pla de millora urbana. 

5. Els polígons d’actuació urbanística es delimiten tenint en compte els requisits següents: 
a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l’ordenació urbanística siguin 

susceptibles d’assumir les cessions de sòl regulades pel planejament. 
b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte els altres, pel que fa als 

beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu, a aquest efecte, s’ha 
d’aplicar, si escau, el que estableix l’article 91.b de la LU. 

c) Que tinguin entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmicament la seva autonomia. 
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Article 25.- Sistemes d'actuació urbanística 
1. L’execució o la gestió del POUM s’efectua mitjançant qualsevol dels sistemes d’actuació 
urbanística següents, d’acord amb l’article 115 de la LU i 121.1 del  RLU: 
De reparcel·lació. 
D’expropiació 
2. El sistema de reparcel·lació inclou les modalitats següents: 
De compensació bàsica. 
De compensació per concertació. 
De cooperació. 
Per sectors d’urbanització prioritària. 
3. L’administració competent, en ocasió de l’aprovació del planejament urbanístic o, si 
s’escau, de la delimitació del polígon d’actuació urbanística, ha de decidir el sistema 
d’actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans 
econòmico-financers, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies que 
hi concorrin. 
4. Els polígons d’actuació urbanística d’iniciativa particular han de determinar el sistema de 
reparcel·lació, en les modalitats de compensació bàsica o de compensació per concertació. 

Article 26.- Projecte de reparcel·lació 
1. Per a l'execució dels polígons d’actuació en què el sistema d'actuació sigui el de 
reparcel·lació, en qualsevol modalitat, cal aprovar el corresponent projecte de reparcel·lació, 
el qual ha de contenir les determinacions i els documents establerts en la legislació 
urbanística vigent (articles 120 i següents LU, i article 130 i següents del Reglament de la 
Llei d’urbanisme D 305/2006). 
2. El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, o regularitzar 
la configuració de les finques i situar-ne l’aprofitament en zones aptes per a l’edificació, 
d’acord amb el POUM. 
3. L’objecte de la reparcel·lació, d’acord amb l’article 130 del RLU, D 305/2006, es concreta 
en: 
a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de l’ordenació 

urbanística. 
b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències del 

planejament. 
c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació de 

l’aprofitament establert pel planejament urbanístic, tant l’adjudicat a les persones 
propietàries com el que correspon a l’administració actuant d’acord amb els deures de 
cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment. 

d) La cessió gratuïta, a favor de l’administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes 
urbanístics, d’acord amb el que estableix el planejament. 

e) La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i, si 
s’escau, de l’administració actuant, així com la seva forma de pagament, que pot ser en 
metàl·lic o mitjançant terrenys edificables. Les quotes d’urbanització inclouen tant el cost de 
l’obra urbanitzadora com les indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin 
necessàries per a fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues. 

Article 27.- Convenis urbanístics 
1. D'acord amb la legislació urbanística vigent l'administració actuant pot formalitzar 
convenis urbanístics amb la propietat del sòl. Aquests convenis estableixen el marc 
d'actuació per a l'ordenació, el desenvolupament i l'execució del planejament en qualsevol 
tipus de sòl, així com també l'adquisició de diferents compromisos i obligacions respecte a 
cessions de sòl, càrregues d'urbanització i qualsevol altre aspecte que les parts creguin 
convenient, sempre que no sigui contrari a la llei i als interessos públics. 
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2. Qualsevol conveni urbanístic ha de justificar la seva conveniència per a l’interès públic. 
En aquest sentit, són objectius prioritats dels convenis urbanístics la major obtenció d'espais 
públics per a la ciutat i el compliment del principi constitucional (article 47 de la Constitució) 
pel qual la comunitat ha de participar en les plusvàlues generades per l'acció urbanística. 
3. El contingut dels convenis urbanístics, atenent a l’article 98.4 de la LU, s’ha d’incorporar a 
les figures de planejament o d’execució urbanística més adients. Les obligacions que s'hagin 
establert i que afectin el domini o altres drets reals sobre finques han de ser objecte de la 
corresponent anotació o inscripció en el Registre de la Propietat. 
4. Els convenis urbanístics han de ser aprovats per l’òrgan de govern de la corporació 
municipal que tingui legalment atribuïda la facultat, per tal que despleguin els seus efectes 
de validesa. 

Article 28.- Execució del planejament en sòl urbà 
1. En sòl urbà, l'execució del Pla d’ordenació i del planejament que el desenvolupi s’ha de 
portar a terme quan s’escaigui per polígons d’actuació urbanística, entesos com a àmbits 
territorials mínims per a dur a terme la gestió urbanística integrada, en els quals és possible 
la distribució justa entre els propietaris dels beneficis i de les càrregues derivades de 
l'ordenació i assumir les cessions de sòl corresponents, amb inclusió de sistemes urbanístics 
tan locals com generals. No s’ha d’actuar per polígons quan es tracti d'executar directament 
sistemes urbanístics generals previstos en el planejament i no inclosos en cap àmbit, o 
algun dels seus elements mitjançant actuacions aïllades. 
2. Quan no sigui possible la delimitació de polígons d'actuació, o per a l'execució dels 
sistemes que no són de cessió obligatòria i gratuïta i en les actuacions aïllades en el sòl 
urbà, s'aplicarà el sistema d'expropiació. Si d'aquesta actuació se'n deriven beneficis 
especials per als sectors confrontants o propers, es podran repercutir les despeses 
mitjançant la imposició de contribucions especials, als propietaris beneficiats, segons l'article 
103.4 de la LU. 

Article 29.- Execució del planejament en sòl urbanitzable 
1. En sòl urbanitzable delimitat, l'execució del sector amb planejament parcial es realitza per 
polígons complets. La delimitació dels polígons per a l'execució del planejament al sòl 
urbanitzable delimitat es determinarà al pla parcial urbanístic que desenvolupi cada sector. 
Si el sòl urbanitzable té la condició de no delimitat, cal la tramitació d’un pla parcial de 
delimitació. 
2. Cada sector de pla parcial podrà coincidir amb un polígon o bé dividir-se en dos o més 
polígons d’actuació. Tots els terrenys inclosos dins d’un àmbit de planejament parcial 
estaran adscrits a algun polígon d’actuació. 
3. Els plans parcials d'iniciativa particular han d'ésser executats pel sistema de reparcel·lació 
en les modalitats de compensació bàsica o de compensació per concertació d'acord amb 
l'article 115.4 de la LU. 
4. Quan l'obtenció dels terrenys destinats a sistemes urbanístics hagi de ser realitzada 
abans del desenvolupament del sector, aquests sòls poden ser objecte d'expropiació, o bé 
quan escaigui el mecanisme de l’ocupació directa. 

Article 30.- Execució i gestió de sistemes 
1. Els terrenys qualificats de sistemes podran ser adquirits per l'administració actuant per 
qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la legislació 
urbanística vigent o per expropiació forçosa. 
2. El cost dels terrenys podrà repercutir-se entre els propietaris beneficiats per l’actuació en 
la part que s’estimi d’interès directe, d'acord amb el que disposa la legislació urbanística 
vigent, mitjançant contribucions especials. 
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Article 31.- Ús del subsòl 
1. El subsòl de les diferents classes de sòl, d’acord amb l’article 39 de la Llei d’Urbanisme 
resta sotmès a totes les servituds administratives  necessàries per a la prestació de serveis 
públics o d’interès públic. 
2. L’aprofitament del subsòl es condiciona a la preservació de riscos, a la protecció 
d’aqüífers classificats i de restes arqueològiques d’interès declarat. 
3. Es reconeix als propietaris de sòl urbà el dret a utilitzar el subsòl mitjançant construccions, 
sempre d’acord amb les prescripcions d’aquest POUM i fins a un màxim de dues plantes, 
que és fins on es considera que pot arribar potencialment d’interès de la propietat privada en 
el municipi. 
4. El que disposa l’apartat anterior es pot modificar mitjançant l’aprovació d’un pla especial 
urbanístic sempre que concorrin raons d’interès general i/o públic. 

Article 32.- Reserves per habitatges de protecció pública 
1. D’acord amb l’article 57.3 de la LU, modificat per l’article 9 del  DL 1/2007 de mesures 
urgents en matèria urbanística, aquest Pla reserva per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a 
l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del qual el 
20% s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial 
i el 10% restant a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. En aquest sentit, els 
plans parcials urbanístics en els sectors de sòl urbanitzable que admetin usos residencials 
han de contenir expressament aquesta reserva en qualificar el sòl i regular-ne els usos. 
També en els polígons d’actuació urbanística i en els sectors subjectes a Pla de millora 
urbana, en la mesura que prevegin sòl per a l’ús residencial de nova implantació, el 30% del 
sostre de nova implantació es reserva a habitatges de protecció pública. Aquesta reserva 
s’ha de concretar en el Pla de millora urbana o, en el supòsits de polígons d’actuació, en el 
projecte de reparcel·lació o d’expropiació.  
2. D’acord amb l’article 57.4 de la LU, modificat per l’article 9 del  DL 1/2007 de mesures 
urgents en matèria urbanística, als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries 
que estableix l’apartat 57.3 de la LU, es considera sostre residencial de nova implantació el 
sostre destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si s’admet indistintament amb 
altres usos per als sectors de sòl urbanitzable i per als polígons d’actuació urbanística en sòl 
urbà no consolidat i els sectors subjectes a plans de millora urbana que tinguin per objecte 
alguna de les finalitats a què es refereix l’article 68.2.a, incloses les actuacions aïllades de 
dotació. En tot cas, no es considera sostre residencial de nova implantació i no computa en 
el càlcul el sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els 
esmentats sectors o polígons. 
3.En tot cas, serà d'aplicació les estipulacions i especificitats que assigni la normativa vigent 
en el moment que s'hagi d'aplicar.  
4.En els sectors de planejament derivat previstos pel POUM, es té en compte, per als 
habitatges de protecció pública, en qualsevol dels diferents règims de protecció, un rati de 
90 m² construïts per a habitatge. Aquest rati és prou ampli per a acollir les diferents  
tipologies d’habitatge protegit, de 40 a 90 m² de superfície útil, i evitar també un excessiva 
densificació de les unitats de zona destinades a l’habitatge de protecció pública envers la 
resta d’unitats de zona, amb uns ratis més elevats. 
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CAPÍTOL 4. INTERVENCIÓ EN L'EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL 
 

Article 33.- Seguiment i vigilància del Pla d’ordenació 
1. L'ajuntament ha de mantenir els serveis d'informació i d’estudis necessaris per seguir el 
desenvolupament del Pla d’ordenació i detectar les possibles desviacions provocades per 
l'aparició de circumstàncies o dades noves. 
2. La vigilància del Pla atén: 
 a) A la defensa de l'ordre urbanístic, aplicant les sancions que corresponguin en casos 

d'infracció, d'acord amb allò que disposa la LU  i el RLU. 
 b) A l'adequació i direcció del planejament cap als objectius perseguits. 
3. Quan es donin les circumstàncies justificatives i els supòsits previstos en els articles 
corresponents d'aquestes Normes pel que fa a la revisió o a la modificació del Pla 
d’ordenació vigent, ha de ser l'ajuntament qui promogui la revisió o la modificació 
esmentades. 

Article 34.- Defensa del Pla d’ordenació 
L'ajuntament ha de vetllar pel compliment d'aquest Pla d’ordenació, del planejament derivat i 
de la legalitat urbanística, adoptant com a mesures defensives, restauradores i 
sancionadores pertinents, que s'estableixen en el Títol setè de la LU  i en el Títol vuitè 
("Protecció de la legalitat urbanística") del RLU. 

Article 35.- Certificats o informes urbanístics 
1. L'ajuntament ha d’expedir, a sol·licitud de les persones particulars, els certificats o 
informes d’aprofitament urbanístic, referits a una finca concreta o a una zona o sector, a què 
es refereix l’article 99 de la LU i l’article 20 del RLU. Aquests informes són aprovats per 
l’òrgan municipal competent. 
2. A la sol·licitud de certificats o informes urbanístics s'hi ha d’acompanyar la descripció 
detallada de la finca i la seva posició exacta, segons el model que disposi l'ajuntament, i un 
plànol de situació a escala 1:1.000. 
3. Els certificats o informes han de ser notificats en el termini d’un mes, i tenen una vigència 
de sis mesos a comptar des de la notificació als interessats. 

Article 36.- Actes subjectes a llicència 
1. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia,a sens perjudici de la intervenció en les 
activitats públiques i/o privades acollides dins del principi del lliure accés a les activitats de 
serveis, tots els actes referits a l’article 179 de la LU, i en general, qualsevol activitat que 
afecti les característiques naturals del terreny. 
2. La necessitat d'obtenir l'autorització d'altres administracions públiques, no exonera de 
l’obtenció de la llicència municipal. En cas d'urgència o d'excepcional interès es tindrà en 
compte el règim previst per l'execució d'actes promoguts directament per la Generalitat de 
Catalunya. i  el que disposa l'article 182.2 de la LU. Totes les obres que s'executin com a 
compliment d'una ordre municipal i sota la direcció dels serveis tècnics de l'ajuntament, 
estan exemptes de l'exigència de la llicència municipal. 
3. Les llicències tenen caràcter de document públic. Les llicències no impliquen l'autorització 
municipal per als actes d'ocupació de via pública o terrenys confrontants, ni per a altres usos 
o activitats relacionats amb l'obra autoritzada. 
4. Per a comprovar que les activitats existents en el municipi compleixen els requeriments 
ambientals necessaris per a garantir un suficient grau de protecció de l'entorn, caldrà 
tramitar les llicències municipals d'activitat d'acord amb el procediment previst a la norma de 
prevenció i control ambiental de les activitats o llei equivalent. La classificació de les 
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activitats, pel que fa a la tramitació administrativa i per a l'avaluació de la seva incidència 
ambiental, vindrà recollida per la normativa reglamentària ambiental. 

Article 37.- Actes sotmesos a comunicació prèvia 
1. Les actuacions relacionades en aquest article, atesa la seva entitat tècnica, únicament 
han de ser comunicades a l'ajuntament, abans d'iniciar-se la seva execució. Les actuacions 
afectades són les següents: 
a) Les obres que no suposin canvis en les obertures, les parets, els pilars i els forjats, ni en 

l'estructura ni en la distribució interior de l'edifici, sempre que no necessitin direcció tècnica 
d'obra ni modifiquin els usos existents. 

b) La reparació no estructural d'humitats en cobertes i terrats, sempre que sigui localitzada 
parcialment i en cap cas no afecti la seva totalitat. 

c) La instal·lació, obertura, funcionament, ampliació, transformació o canvi de titularitat de les 
activitats innòcues, tret que comportin la realització d’obres que requereixin projecte tècnic. 

2. La comunicació té lloc d’acord amb el procediment establert en el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i en el seu cas d’acord amb les Ordenances 
reguladores dels procediments per a l'atorgament de llicències d'obres i activitats. 

Article 38.- Innecessarietat de l'obtenció de llicència 
1. Les obres d'urbanització, construcció i demolició, quan s'executin d'acord amb un projecte 
d'urbanització aprovat per l'ajuntament, amb un projecte d'obres aprovat o amb una ordre 
d'execució o declaració formal de ruïna imminent, no requereixen llicència municipal. En tots 
els casos s’ha de fer, però, una comunicació d’inici segons el que disposa l’article anterior, a 
la qual s’acompanyarà la documentació o el projecte tècnic que pugui ser necessari. 
2. No estan tampoc subjectes a llicència les parcel·lacions o divisions de finques 
contemplades en un projecte de reparcel·lació aprovat. 

Article 39.- Responsabilitats 
1. 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. 
2. 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. 

Article 40.- Llicències d'edificació en sòl urbà 
1. Per atorgar llicència d'edificació en el sòl urbà consolidat, és necessari que la parcel·la, 
a més de complir amb les dimensions mínimes previstes pel planejament, tingui la 
consideració de solar, i per això haurà de reunir els requisits establerts normativament a 
l'article 29 de la LU. 
2. Quan es tracti de terrenys en sòl urbà consolidat als quals manqui completar o acabar la 
urbanització per assolir la condició de solars, es pot autoritzar l’execució simultània de les 
obres d’edificació i d’urbanització, si és possible l’execució aïllada de la urbanització 
pendent, amb els requisits següents, d’acord amb els articles 237.2 i 237.3 del RLU: 
a) Que s’hagi formalitzat la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys. 
b) Que la persona interessada es comprometi per escrit en el moment de demanar la llicència 

a no utilitzar l’edificació fins a l’acabament de les obres d’urbanització que atorguin als 
terrenys la condició de solars, d’acord amb el que estableix l’article 29a) de la LU, així com 
a fer constar aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les 
cessions de l’ús de tota l’edificació o de parts d’aquesta, condicionant-les a la subrogació 
per part de la persona adquirent o cessionària. 

c) Que la persona interessada presti fiança per a garantir l’execució simultània de les obres 
d’urbanització que li corresponguin i les d’edificació, en qualsevol de les formes admeses 
per la legislació de contractació de les administracions públiques i en una quantia mínima 
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del 12% del pressupost de les obres d’urbanització que correspongui a les finques objecte 
d’edificació. L’ajuntament pot exigir que es garanteixi fins al 100% del pressupost 
d’aquestes obres. Aquesta fiança no inclou la que pot ser exigida per garantir la reposició 
d’obres d’urbanització ja executades. 

d) Els compromisos assumits per la persona interessada en la simultaneïtat d’execució de les 
obres d’urbanització i d’edificació han de constar com a condicions de la llicència 
d’edificació que s’atorgui, referides a la finca registral que en sigui l’objecte. 

e) Les condicions imposades en la llicència d’edificació sobre finca registral determinada s’han 
de fer constar en el Registre de la propietat, d’acord amb la normativa aplicable.  
L’executivitat de la llicència d’edificació resta condicionada a que s’acrediti la constància 
d’aquestes condicions en el Registre de la propietat. 

3. En el sòl urbà no consolidat, no podran atorgar-se 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 complementari. 

Article 41.- Llicències d'edificació 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 de LU. 

Article 42.- Llicències en sòl no urbanitzable  
1. Qualsevol activitat, instal·lació o edificació en sòl no urbanitzable, s'haurà de subjectar a 
les condicions, documents i procediments establerts en la LU i en aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal 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 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 de la LU. 

Article 43.- Tipus de llicències i de permisos 
1. Les Ordenances reguladores dels procediments per a l'atorgament de llicència d'obres i 
d’activitats, si existeixen, han de contemplar i de regular detalladament, com a mínim, els 
tipus de llicències següents: 
a) Llicències d'edificació 
 Llicències d'obres majors 
 Llicències d'obres menors 
 Llicències d'enderroc 
b) Llicències d'ús del sòl i subsòl 
 Llicències d'ús i ocupació 
 Llicència d'obres en gual 
 Llicència de connexió a la xarxa de clavegueram 
 Llicència d'obertura de vies, camins, accessos rodats 
 Llicència de moviments de terres 
 Llicència d'obres d'urbanització quan procedeixi 
 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 i aparells elevadors per a la construcció 
 Llicència per a la instal·lació publicitària 
 Llicència de tala d'arbres 
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 Llicència de parcel·lació urbanística, divisions i segregacions, i d’agregació, agrupació o 
regularització de finques 

c) Llicències ambientals d'activitats. 
 Llicència, permís o comunicació prèvia d’instal·lacions de les activitats enumerades en els 

annexos II.1 i II.2 i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 

 Llicència, permís o comunicació prèvia d'obertura de les activitats enumerades als annexos 
II.1 i II.2 i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració 
ambiental. 

 Llicència d'obertura d'activitats innòcues, o comunicació prèvia. 
     Autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental 
     Declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva 
     Llicència ambiental  
     Règim de comunicació 
     Règim d'intervenció ambiental d'activitats temporals 
     Règim d'intervenció ambiental en activitats de competència sectorial 
 
2. Llicència amb caràcter de precarietat 
a) De conformitat amb l'article 53 de la LU, i seguint el procediment de l’article 54 de la 

mateixa Llei, es poden autoritzar obres i usos justificats de caràcter provisional en sòl 
urbanitzable delimitat o en altres terrenys afectats per a sistemes urbanístics generals o 
locals, prèvia informació pública convocada per l’ajuntament i previ informe favorable de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme. No s’admeten com a usos provisionals els residencials ni 
els industrials. 

b) Aquestes edificacions o instal·lacions han d'enderrocar-se quan ho acordi l'ajuntament, i ni 
les obres ni les activitats seran en cap cas indemnitzables. 

 
3. La normativa local pot modificar aquestes previsions, en el sentit de mutar el règim de 
llicències a autoritzacions o comunicacions prèvies, atenent les directrius del principi del lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
 

Article 44.- Classificació de les obres. Obres majors i obres menors 
1. Les obres es classifiquen en majors i menors d'acord amb la seva entitat tècnica, la seva 
importància econòmica i la seva transcendència urbanística. 
2. Es consideren obres majors les següents: 
- Les obres de construcció de tota classe d'edificis de nova planta. 
- Les obres d'ampliació de tota mena d'edificis. 
- Les obres de reforma que suposin modificació de l'estructura d'un edifici. 
- La col·locació d'anuncis situats a la coberta d'edificacions i que poden modificar l'estat de 

càrregues de l'edifici. 
- Les obres que augmentin o redueixin el volum de l’edifici. 
- Les obres de reforma que suposin modificació substancial de la distribució interior dels 

edificis. 
- Les obres d'urbanització que no configurin un projecte d'urbanització. 
- Les que es realitzin en façana i modifiquin l'aspecte exterior de les edificacions, qualsevol 

que sigui el grau d’intervenció sobre la composició, acabats, fusteria o elements nous. 
- Les d'urbanització i parcel·lació de terrenys. 
- En general totes les obres de moviments de terres, exceptuant aquelles que s'especifiquen 

en l'apartat de llicències d'obres menors. 
- Les de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d'aigua. 
- Les obres d'enderrocament d'edificis existents. 
- Les actuacions de tallada d'arbres que formin massa arbòria i que tinguin una superfície 

major a 1.000 m2 . 
- En general, totes aquelles obres que exigeixin la direcció d'un facultatiu titulat superior, 
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menys aquelles que s'especifiquen en l'article relatiu a la sol·licitud de llicències d'obres 
menors. 

3. La relació anterior no té caràcter exhaustiu, i per tant s'hi consideren incloses per analogia 
les actuacions que siguin similars quant a entitat tècnica, naturalesa econòmica i rellevància 
urbanística. 
4. La resta d'obres i actuacions es consideren obres menors. 
5. A efectes d’aquestes Normes, tenen la consideració d’obres de rehabilitació aquelles de 
qualsevol tipus que tinguin per objecte la recuperació i la millora de les edificacions 
existents, evitant la seva substitució, així com de les condicions d’habitabilitat pel que fa a 
l’ús a què estiguin destinades o a d’altres a què es puguin destinar. 

Article 45.- Contingut de les llicències 
1. El document administratiu corresponent a la concessió de la llicència ha de contenir les 
dades més rellevants de les obres autoritzades, l’acord de concessió, condicions, garanties i 
altres extrems identificadors. També s'hi ha d’adjuntar un exemplar diligenciat dels plànols, 
croquis o projecte tècnic, el qual constitueix la descripció gràfica autèntica de les obres 
autoritzades. 
2. El contingut de les llicències s’entén que incorpora tot allò que es disposa en aquestes 
Normes, en les Ordenances municipals i en la legislació general que sigui aplicable en cada 
cas respecte a condicions d'edificabilitat i d'ús i, si escau, respecte a les condicions 
estètiques, tècniques, higièniques, de seguretat o salubritat o d'una altra naturalesa. Els 
titulars de llicències han de respectar el contingut exprés de les seves clàusules, i a més, el 
contingut implícit que és el definit en aquesta Normativa, segons la classe i destinació del sòl 
i les condicions d'edificabilitat i d'ús. 
3. No poden justificar-se les vulneracions d'aquestes Normes en el silenci o la insuficiència 
del contingut de la llicència. 
4. Totes les llicències han d'explicitar els terminis màxims d'inici i acabament de les obres, i 
advertir al titular de la caducitat de la llicència en el supòsit d’incompliment dels terminis. 
5. El promotor/a, empresari/a o el tècnic/a director/a de les obres pot dirigir-se a 
l'Administració que hagi atorgat la llicència i sol·licitar la informació que consideri necessària. 

Article 46.- Documents per a la sol·licitud de la llicència d'obres majors 
1. Per a la sol·licitud de llicència d'obres majors cal presentar, adjunt al model de document 
previst per a aquest fi, dos exemplars del projecte tècnic, subscrit per facultatiu competent i 
pel sol·licitant i visat pel corresponent col·legi professional. 
2. Cal presentar, a més, el full d'assumpció de la direcció facultativa de les obres visat pel 
col·legi professional corresponent. 
3. En el supòsit d'obres de reforma, cal adjuntar, a més, plànols explicatius de l'estat actual 
de l'edificació i fotografies que mostrin des de diferents perspectives l'estat actual de 
l'element o edifici, així com la seva relació amb l'entorn. 
4. En els supòsits previstos en l'article 4 del R.D. 1627/97, el projecte ha d'acompanyar-se 
d’un estudi de seguretat i salut, o d’un estudi bàsic, segons els casos. En aquells supòsits en 
què sigui preceptiu es pot demanar que es presenti un justificant de la realització i aprovació 
del Pla de seguretat i de la designació del coordinador de seguretat, tot i que la manca de 
justificació no condiciona l'atorgament de la llicència. 
5. En els casos en què es produeixi requeriment de l’ajuntament, per causes objectives 
especials, s’ha d’aportar la documentació acreditativa de la propietat o dels drets que 
s’ostentin sobre l’immoble.  
6. Les sol·licituds de llicència es presenten en el registre general de l'ajuntament, o bé 
mitjançant els sistemes previstos en la legislació sobre procediment administratiu. 
7. A les sol·licituds de llicència s'han d’acompanyar els documents que segons la naturalesa 
de la llicència, i a més dels assenyalats amb caràcter general en aquest article, es 
determinen per als tipus de llicències següents: 
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A.- Llicència de parcel·lació, divisions i segregacions 
Amb la sol·licitud de llicència de parcel·lació, agregació, agrupació o regularització de 
finques s'acompanyen, com a mínim, els documents següents : 
a) Memòria en la qual es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la parcel·lació, 

es descrigui la finca a parcel·lar, es justifiqui jurídicament i tècnica l'operació de parcel·lació 
i es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i emplaçament. 

b) Certificat (o nota simple actualitzada) de domini i estat de càrregues de la finca o finques 
objecte de parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat. Si la finca o finques no 
constessin immatriculades, s'ha d’indicar aquesta circumstància, s'ha d’acompanyar el títol 
o títols que acreditin el domini i se n'ha d’assenyalar la descripció tècnica amb indicació de 
la seva naturalesa, situació, partions i superfície segons certificació cadastral. 

c) Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000. 
d) Plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 en el qual es situïn les partions de la finca i es 

representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels 
Plans d'ordenació vinculants. 

e) Plànol de parcel·lació, divisió i segregació, a la mateixa escala i, en el seu cas, signatura de 
l'empresa constructora. 

 
B- Llicència d'obres d'urbanització 
1. Amb la sol·licitud de llicència d'obres d'urbanització, quan sigui preceptiva, s'acompanyen 
els documents següents: 
a) Plànol de situació, a escala no inferior a 1:2000, en el qual es determini la localització de la 

finca o finques a què es refereix la llicència. 
b) Projecte tècnic 
c) Còpia del plànol oficial acreditatiu d'haver-se efectuat la senyalització d'alineacions i rasants 

sobre el terreny. 
d) Els que acreditin el compliment dels requeriments que la normativa vigent estableixi per als 

enderrocs, volum de runes i transport a un abocador autoritzat. 

1. Els conceptes als qual haurà de referir-se el projecte tècnic són els següents: 
a) Moviment de terres 
b) Obres de fàbrica 
c) Pavimentació 
d) Abastament i distribució d'aigua potable, de reg i contra incendis. 
e) Evacuació d'aigües i sanejament. 
f) Xarxes d'energia elèctrica, enllumenat, telèfons i telecomunicacions. 
g) Xarxa de distribució de gas. 
h) Plantacions d'arbrat i jardineria. 

2. El projecte tècnic ha d’estar integrat, com a mínim, pels documents següents: 
a) Memòria descriptiva de les característiques de l'obra o servei, amb detall dels càlculs 

justificatius de les dimensions i dels materials que es projectin, la seva disposició i 
condicions. 

b) Plànol de situació de les obres i instal·lacions, en relació amb el conjunt urbà i amb el Pla 
d'ordenació en el qual estiguin incloses. 

c) Plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb equidistància d'un metre, en el qual s'indiqui 
l'edificació i l’arbrat existents. 

d) Plànol de perfils dels terrenys. 
e) Plànols acotats i detallats de les obres i serveis projectats. 
f) Pressupostos separats de les obres de les instal·lacions, amb resum general. Aquests 

pressupostos es composen de mesures, quadre de preus i pressupostos generals de la 
contracta. 

g) Plec de condicions econòmico-facultatives que regiran en l'execució de les obres i 
instal·lacions, amb indicació de l'ordre d'execució, dels terminis de les diverses etapes i del 
termini total. 
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4. Si l'acte d'atorgament de la llicència introduís alguna modificació substancial en el 
projecte, l'interessat ha de presentar un nou projecte refós, el duplicat del qual li ha de ser 
retornat, degudament conformat, amb la llicència. Les modificacions no substancials del 
projecte s’introdueixen mitjançant esmena dels plànols originals, subscrita pel promotor i pel 
seu tècnic. 
 
C.- Llicència d'obres de nova construcció 
1. Amb la sol·licitud de llicència d'obres de nova planta, ampliació o reforma d'edificis 
existents, s’han d’acompanyar els documents següents: 
a) Còpia del plànol oficial acreditatiu d'haver-se efectuar l'assenyalament d’alineacions i 

rasants sobre el terreny, quan això sigui preceptiu. 
b) En el seu cas, fotocòpia del document oficial de resposta a les consultes efectuades 

prèviament. 
c) Projecte tècnic 
d) Acreditació del compliment dels requeriments que la normativa vigent estableixi per als 

enderrocs, volum de runes i transport a un abocador autoritzat. 
2. El projecte al qual fa esment l'apartat anterior ha de contenir les dades necessàries per a 
que amb el seu examen pugui comprovar-se si les obres per a les quals se sol·licita la 
llicència s'ajusten a la normativa vigent sobre ús i edificació del sòl, sense que calgui la 
inclusió dels detalls constructius o d’instal·lació, quan no siguin condicionants de la llicència 
sol·licitada. Com a mínim, el projecte ha d’estar integrat pels documents següents: 
a) Memòria en la qual es descriguin i s'indiquin les dades que no puguin representar-se 

numèricament i gràfica en els plànols. 
b) Plànol d'emplaçament, a escala 1:500, en el qual s'expressi clarament la situació de la finca 

en relació amb les vies públiques o particulars que limitin la totalitat de l'illa en la que estigui 
situada. En aquest plànol s'han d’acotar les distàncies de les obres respecte de l'eix de la 
via pública i l'amplada d'aquesta, així com la seva relació amb el carrer més proper i s' ha 
d’indicar l'orientació, les alineacions i rasants oficials i el perímetre del pati central de l'illa, 
en el cas que estigui previst. 

c) Plànol topogràfic, a la mateixa escala, amb corbes de nivell amb equidistància d'un metre, 
en el qual s'indiqui l'edificació i l’arbrat existent. No és necessària la presentació d'aquest 
plànol sempre que els solars de què es tracti siguin edificables en illa tancada i no existeixi 
un desnivell superior a 2m. entre la rasant del carrer a què tinguin front i la corresponent 
línia de profunditat edificable. 

d) Plànol a escala 1:500, de les construccions existents en les finques confrontants, situades a 
una distància inferior a 5m. 

e) Plànols de plantes i façanes, amb les seccions necessàries per a la seva completa 
intel·ligència. Aquests plànols es dibuixen a escala 1:50 o 1:100, segons la menor o major 
capacitat de l'edifici; han d’estar acotats i en ells s'anotarà i detallarà minuciosament, en 
forma gràfica i també numèricament, si fos possible, tot el que sigui necessari o convenient 
per a facilitar-ne l'examen i comprovació, en relació amb el compliment de les ordenances 
que li siguin aplicables; i en especial, amb referència a les façanes i a totes les parts de les 
obres visibles des de la via pública. En la planta i seccions es dibuixarà o pintarà, en traç 
continuat negre, el que es conservi o mantingui; en traç discontinu, groc, el que hagi de 
desaparèixer, i en traços discontinus, separats per punts, de color vermell, la nova obra. 

f) Fotografies de la finca i de les confrontants. 
g) Indicació dels canals d’accés i de les connexions, de caràcter obligatori, amb les xarxes de 

distribució existents, i expressió de les potències i cabals necessaris en cadascun dels 
serveis; 

h) Adscripció, en el seu cas, de les galeries subterrànies, mines d'aigua o pous que existeixin 
a la finca, encara que estiguin abandonats, juntament amb un croquis acotat en el qual 
s'expressi la situació, configuració i mides dels esmentats accidents del subsòl. 

i) Justificació específica de que el projecte compleix, en el seu cas, les prescripcions 
establertes en matèria de prevenció d’incendis, espais per aparcaments, antenes i 
instal·lacions de telecomunicacions i normes i ordenances de compliment obligat. 
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3. Quan les obres projectades siguin d'ampliació o de reforma, que afectin l'estructura de 
l'edifici, a més dels documents assenyalats en aquest article, cal que s'aporti documentació 
sobre els estudis de càrregues existents i resultants i dels apuntalaments que hagin 
d’efectuar-se arran de l'execució de les obres. 
 
D- Llicència de modificacions d'ús 
1. Amb la sol·licitud de llicència per a la modificació objectiva de l'ús de l'edifici, sempre que 
aquesta no requereixi la realització d'obres d'ampliació o reforma, s'acompanyen els 
documents següents: 
a) Memòria justificativa i detallada del nou ús, amb indicació de si està autoritzat pel 

plantejament vigent. Quan l'ús pretès comporti l'exercici d'activitats industrials, cal que s'hi 
consignin, a més, la categoria i situació de les esmentades activitats. 

b) Plànol d'emplaçament, a escala 1:500, en el qual s'expressi clarament la situació de la finca 
amb referència a les vies públiques i particulars que limitin la totalitat de l'illa en què estigui 
situada. En aquest plànol s'indicarà l'orientació, les alineacions i rasants oficials i el 
perímetre del pati central d'illa si n’hi ha. 

c) Plànol de plantes i façanes amb les seccions que calgui per a la seva completa 
comprensió. 

d) Indicació dels canals d'accés als serveis i de les connexions de caràcter obligatori amb les 
xarxes de distribució existents, i expressió de les potències i cabals establerts en el cas de 
que aquests siguin substancialment modificats. 

e) Justificació específica de que el projecte compleix, en el seu cas, les prescripcions de 
l'apartat i) del paràgraf C-2 d’aquest article. 

f) Certificació expedida per facultatiu competent, acreditativa de que l'edifici és apte per al nou 
ús, conforme a la normativa aplicable i amb especial referència al compliment de les 
condicions d'estabilitat i aïllament tèrmic i acústic, així com de les normes sobre prevenció 
d'incendis, necessàries per a l'ús pretès. 

2. Quan la sol·licitud de llicència per a modificar objectivament l'ús d'un edifici porti 
aparellada la realització d'obres d'ampliació o reforma cal que, a més, es compleixin les 
prescripcions establertes per a la mena d'obres de què es tracti. 
 
E.- Llicència d'enderrocament 
1. Les sol·licituds de llicència per a demolicions i enderrocaments de construccions i 
instal·lacions s’han de presentar subscrites per l'interessat o per la persona que el representi 
i pel facultatiu designat per dirigir aquestes actuacions. 
2. Amb la sol·licitud de llicència s'acompanyen els documents següents: 
a) Plànol d'emplaçament a escala 1:500. 
b) Croquis de plantes, alçats i seccions que permetin apreciar les característiques de 

l'enderrocament o demolició a efectuar. 
c) Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l'obligació de que les obres les 

executarà una empresa constructora competent i que al front de les esmentades obres hi 
haurà un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta 
execució dels treballs, d'acord amb els documents presentats. 

d) Fotografies en les qual es pugui apreciar si en l'obra a enderrocar o a demolir existeix algun 
element d'interès especial per a l'ajuntament, des del punt de vista històric, artístic o 
tradicional. Aquestes fotografies han d'anar subscrites al dors pel propietari i pel facultatiu 
designat per a dirigir les obres. 

e) Comunicació de l'acceptació del facultatiu designat com a director de les obres, visat per 
corresponent col·legi oficial. 

f) Complimentar els requeriments que la normativa vigent estableixi per als enderrocs, volum 
de runes i transport a un abocador autoritzat. 
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Article 47.- Llicències d'obres menors 
1. Les sol·licituds de llicència d'obres menors van acompanyades, en tot cas, d'un document 
en el qual es descriguin, de manera escrita i/o gràfica, les obres, amb indicació de la seva 
extensió i situació. 
2. En els supòsits regulats en el paràgraf 3 es requereix a més, quan així s'indica, 
respectivament amb les lletres P i D, el següent: 
a) Presentació de plànols signats per facultatiu competent i visats pel col·legi professional 

respectiu (P). 
b) Direcció facultativa justificada mitjançant full d'assumpció de direcció visada pel 

corresponent col·legi professional (D). 
3. Tenen la consideració d'obres menors les següents: 
 
A. Les següents realitzades a la via pública, relacionades amb l'edificació confrontant: 
a) Construcció o reparació de guals a les voravies, així com la seva supressió. 
b) Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada en una llicència 

d'obres majors. 
c) Construcció de barraques o quioscs superiors a 5 m². de superfície per a l'exposició i 

venda.(D). 
d) Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos. 
e) Col·locació d'anuncis, excepte els situats sobre la coberta dels edificis, subjectes a llicència 

d'obres majors. 
f) Col·locació de pals. 
g) Col·locació de veles a les plantes baixes de façana a la via pública i patis d’illa. 
h) Instal·lació de marquesines per a comerços de fondària superior a 1 metre. (D). 
i) Instal·lació de marquesines per a comerços de fondària inferior a un metre, que estiguin 

situats dins del perímetre del casc antic. 
j) Execució de cales, pous i sondejos d'explotació sempre que no s'hagués atorgat llicència 

d'obres de nova construcció. (D). 
k) Construcció de ponts, bastides i similars, superiors a 7 metres d'alçada, sempre que 

s'hagués atorgat llicència d'obres de nova construcció. (D). 
l) Apuntalament de façanes, sempre que no s'hagués atorgat llicència d'obres de nova 

construcció. (D). 
m) Col·locació de grues-torre, ascensor, sínies o d'altres aparells elevadors per a la 

construcció. (P i D). 
 
B. Les petites obres de reparació, modificació o millora d'edificis següents: 
a) Execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva 

estructura i millorin les condicions d'higiene i estètica i d'una superfície superior a 30 m². 
(D).  

b) Reparació de coberta i terrats en cas que modifiquin el sistema anterior de coberta o terrat 
(D). 

c) Pintura, estucat i reparació de façanes d'edificis no inclosos en Catàlegs d'interès 
historicoartístic. 

d) Col·locació de portes i persianes en obertures. 
e) Col·locació de reixes. 
f) Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguàs i claveguerons. 
g) Construcció de pous i fosses sèptiques (D) 
h) Modificació de balcons, llosanes o elements sortints (D) 
i) Canvi o reparació d'elements estructurals (D). 
j) Execució o modificació d'obertures que afectin elements estructurals (D) sense perjudici 

d'acompanyar-hi, a més, els documents exigits per aquestes Normes. 
k) Execució o modificació d'obertures que no afectin elements estructurals (D). 
l) Formació de cambres de bany en locals comercials i magatzems. 
m) Construcció i modificació d'aparadors. 
n) Col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats en edificis, que 
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no estiguin emparats per llicència d'obres majors (D). 
o) Reposició d'elements alterats per accident o deteriorament de façanes. 
p) Coberts lleugers oberts o tancats lateralment per envans de superfície no major de 50 m² i 

l'alçada total dels quals no excedeixi de 5m. (D). 
q) La col·locació o instal·lació de bastides (P i D). 
 
C. Les obres en solars o patis que a continuació es relacionen: 
a) Establiment de barreres i tanques definitives. 
b) Construcció o enderroc de coberts provisionals d'una planta i de menys de cinquanta 

metres quadrats (50 m²) de superfície total. 
c) Treballs d’anivellament a l'entorn de l'edifici construït, sempre que no s'hi produeixin 

variacions de més d'un metre cinquanta centímetres (1,50 m), sobre el nivell natural del 
terreny i menys de dos metres vint centímetres (2,20 m), per sota d'aquest, en algun punt 
(D). 

d) Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris a l'edificació de la 
parcel·la, els quals estan exempts de llicència. 

e) Col·locació de sitges, grues-torre, ascensors o d'altres aparells elevadors per a la 
construcció 

Article 48.- Requisits del projecte tècnic 

1. En totes les sol·licituds de llicència que exigeixin la presentació d'un projecte tècnic, 
aquest ha d’anar signat per l'interessat i pel tècnic facultatiu competent i visat pel 
corresponent col·legi professional, figurant-hi, juntament amb la signatura, el nom i cognoms 
del tècnic. 
2. El projecte tècnic ha de detallar les obres i les instal·lacions amb la correcció de dibuix, 
exactitud i presentació indispensables. 
3. En tots els supòsits, els plànols dels projectes es presentaran doblegats a la mida DIN-A4.  

Article 49.- Terminis i tràmits 
1. Totes les llicències han de preveure un termini per a començar les obres i les activitats 
projectades i un altre per acabar-les. Les condicions de caducitat i de pròrroga de les 
llicències d’obres es concreten en l'article 181 de la LU. La caducitat de la llicència es 
produeix pel transcurs de qualsevol d’aquests terminis i, si s'escau, de les pròrrogues 
atorgades, sense haver començat les obres o activitats, o bé sense haver-les acabat. El 
document de la llicència ha d’incorporar el corresponent advertiment. 
2. La caducitat de la llicència ha de ser declarada per l'organisme competent per al seu 
atorgament i determina l'arxiu de les actuacions, prèvia audiència del titular. 
3. En els casos d’obres majors, els terminis per a començar i acabar les obres podran ser 
proposats pel sol.licitant, en atenció a la naturalesa i les característiques de l'obra a executar 
sense que pugui superar els 3 anys per comerçar-les i els 5 per acabar-les.  En la resta de 
llicències d'obres, els terminis per començar les obres i per acabar-les també podran ser es 
que proposi el sol.licitant sempre que no superin el d'un any per començar-les i el de tres 
anys per acabar-les.El termini per al començament i finiment de l'obra es comptarà a partir 
del dia següent a la notificació de l'atorgament de la llicència.   
4. El titular de la llicència té dret a una pròrroga d’aquests terminis per la meitat del termini 
de què es tracti, sempre que ho sol·liciti de forma justificada abans del seu exhauriment. 
Aquests terminis es redueixen a la meitat en actuacions de caràcter menor. 
5.Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan les 
obres no s'haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats a la llicència, prèvia resolució 
dictada a l'efecte.  
5. Pel que fa a les llicències d’activitat atorgades, i a les llicències i permisos ambientals que 
es requereixen per a l’exercici d’activitats econòmiques, caduquen pel transcurs del període 
de sis mesos de tancament al públic de l’establiment o de manca d’exercici real i efectiu de 
l’activitat autoritzada, llevat de causa justificada degudament comunicada a l’ajuntament i 
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constatada per aquest. La declaració de caducitat de la llicència o permís requereix 
l’advertiment previ al seu titular pel període de quinze dies, transcorregut el qual sense que 
es produeixi l’obertura o reobertura de l’activitat s’entén caducada de ple dret la llicència o el 
permís. 
7. En els casos en què l'aplicació d'aquests terminis suposi una paralització temporal de 
l'obra, el promotor estarà obligat a adoptar les mesures necessàries i suficients per garantir 
la seguretat de l'obra i la impossibilitat d'accés a la mateixa de persones alienes. En 
particular, el promotor estarà obligat a presentar a l'Ajuntament un projecte on es detallin les 
mesures adoptades per evitar qualsevol risc cap a la via pública i a les finques veïnes.  

Article 50.- Condicions d'atorgament de llicències 
1. Les llicències s'atorguen amb subjecció a allò que es disposa en aquestes Normes, en el 
planejament de desenvolupament i en la normativa vigent respecte de la classe de sòl i el 
seu destí i a les condicions d'aprofitament, edificabilitat i ús previstes en les mateixes 
Normes. 
2.  Abans d’iniciar-se una nova construcció autoritzada amb llicència urbanística, cal que es 
presenti a l’ajuntament el corresponent projecte tècnic executiu, la garantia establerta 
reglamentàriament per assegurar que les runes, les terres i els enderrocs es lliuren a un 
gestor autoritzat i la garantia exigible per assegurar que els serveis públics que puguin 
resultar afectats seran degudament restaurats per la promotora. L’import d’aquesta darrera 
garantia s’ha de fixar en l’acord de concessió de la llicència, en funció de la magnitud de les 
obres, de les seves característiques i dels danys que es puguin ocasionar. Sense el 
compliment d’aquestes exigències no es pot iniciar en cap cas la construcció. 
3. Quan l'obra o edificació requereixi la prèvia urbanització, i no s’hagin lliurat encara a 
l'Administració els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es pot atorgar la llicència 
d'edificació fins que no s'hagin complert els deures de cessió de terrenys i d’execució i 
costejament de la urbanització. 
4. No obstant això, i d'acord amb la legislació urbanística vigent, pot atorgar-se la llicència 
condicionada a l'execució de les obres d'urbanització, quan s'asseguri l'execució simultània 
de la urbanització, d’acord amb l’article 237 del RLU, mitjançant la constitució de caució en 
metàl·lic o fons públic, dipositats a la Tresoreria municipal, aval bancari o hipoteca o altres 
garanties. La garantia no pot ser d’una quantitat 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, els Serveis Tècnics Municipals informaran sobre aquests 
extrems. 
5. Mentre la garantia no estigui constituïda i acreditada en el procediment municipal, no 
procedeix la concessió de la llicència. 
6. En qualsevol cas, i d'acord amb la legislació vigent (Art. 237.4 del RLU), no es permet 
l'ocupació dels edificis fins que no estigui completament acabada l'obra urbanitzadora. 
7. Per tal d'autoritzar la facultat d'edificar en terrenys que no tinguin la condició de solar, cal 
ajustar-se al que disposa l’article 237 del RLU. 

Article 51.- Deficiències 
1. Quan dels informes dels Serveis Tècnics Municipals, o d’organismes que hagin informat la 
petició de llicència, en resultin deficiències, es distingeix entre les esmenables i les no 
esmenables. 
2. S'entén per deficiències esmenables o no esmenables aquelles que s'estableixin en les 
ordenances reguladores dels procediments per a l'atorgament de llicències d'obres i 
activitats, si existeixen, o en la normativa vigent. 
3. El còmput dels terminis per a l'atorgament de llicències queda suspès durant el període 
concedit a l'interessat per esmenar deficiències del projecte. 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

34 

Article 52.- Infraccions urbanístiques 
1. Els actes d’edificació i ús del sòl, sense llicència o sense ajustar-se a les seves 
condicions, legalment tipificats com infracció urbanística pel Títol setè de la LU i pel Títol 
vuitè del RLU comportaran les actuacions de protecció de la legalitat urbanística, 
disciplinàries i sancionadores establertes als articles 197 i següents del mateix text legal i 
desenvolupades pel seu reglament 
2. Les infraccions en els Béns Culturals d'Interès Nacional - Monuments històrics es regiran 
per la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. 
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TÍTOL 2.PARÀMETRES COMUNS D'ORDENACIÓ I D'ÚS 
 

CAPÍTOL 1. PARÀMETRES GENERALS QUE REGULEN 
L'ORDENACIÓ 
 

Article 53. Regulació de l’edificació  
L’edificació es regula en la normativa mitjançant els paràmetres urbanístics, les condicions 
de l’edificació, els usos i activitats, les disposicions d’aplicació general i les específiques de 
cada zona.  
 

Article 54. Tipus d’ordenació de l’edificació i posició de l’edificació  
El tipus d’ordenació de l’edificació i la seva posició relativa d’ocupació respecte el carrer o la 
parcel·la és la següent:  
1. Edificació alineada a vial (carrer)  
Correspon a una edificació entre mitgeres, on l’alineació del pla de façana és coincident o 
paral·lel amb els límits dels carrers, places i espais lliures, ja siguin públics o privats i amb 
les parcel·les privades.   
L’edificació alineada a vial es regula mitjançant els paràmetres bàsics següents: fondària 
edificable, front mínim de parcel·la (façana), nombre màxim de plantes, alçària reguladora 
màxima que és referida a la rasant del carrer i l’espai lliure interior. La concreció numèrica 
d’aquests paràmetres s’estableix en la regulació especifica de cada zona.  
2. Habitatge rural amb era, tipus casa de pagès 
Correspon a l’edificació tradicional rural de muntanya que consta d’habitatge, pallers i era, 
formant una única unitat funcional. L’habitatge i els pallers (entesos com els coberts que 
originàriament eren destinats a l'explotació agro-ramadera) es configuren normalment en 
forma de L o d’U envoltant l’era.   
Queda definida com a era l’espai lliure d’ús privat vinculat a la casa i voltat per una tanca 
opaca de pedra, que s’alinea a vial, segons el model i la tipologia d’habitatge rural amb era.  
3. Edificació aïllada  
Correspon a una edificació aïllada en relació amb la forma i la superfície de la parcel·la. Es 
regula fonamentalment per l’índex d’edificabilitat, nombre màxim de plantes, l’alçària 
reguladora màxima, l’ocupació màxima de la parcel·la i les distàncies de separació mínimes 
als límits de parcel·la, paràmetres que, en conjunt, determinen les condicions que ha de 
complir l'edificació a l'interior de la parcel·la.  
La concreció numèrica d’aquests paràmetres s'estableix en la regulació especifica de cada 
zona.  

Article 55. Nombre de plantes  
El nombre de plantes és la quantitat de plantes que es permet construir dins de l’alçària 
reguladora màxima de cada zona; que inclou la planta baixa i les plantes pis.   
L’alçària reguladora de l’edificació i el nombre màxim de plantes s’estableix particularment 
en la normativa de cada zona.  
 
En les zones de nucli vell en les que es permet edificar en planta baixa i dues plantes pis, es 
podran formular noves ordenacions de volum, per reordenar l'edificació i aconseguir un 
model compacte, similar a la forma de construcció tradicional dels nuclis, amb un nombre 
màxim de planta baixa i un pis, sempre que es mantingui l'edificabilitat assenyalada pel 
planejament vigent. 
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L’existència d’una topografia accidentada no podrà donar origen a l’aparició de més de 4 
plantes, sota cap concepte. Quan una edificació doni front a 2 o més vials, l’alçada de PB+2 
plantes s’haurà de complir a tots els vials. 

Article 56. Planta soterrani   
1. S’entén per planta soterrada la que té tots els paraments verticals exteriors coberts pel 
terreny que l'envolta.  
2. S’entén per planta semi soterrada quan, globalment, els seus paraments verticals 
exteriors estan coberts, almenys, en un 50% pel terreny que l'envolta. 
3. S’entén per planta baixa la que té el seu paviment situat al nivell més inferior de l'edifici, i 
si fos el cas, es troba immediatament per sobre de la planta semi soterrada o soterrada. 
4. Per sota de la planta baixa s'admet una planta soterrada, amb una ocupació màxima 
coincident amb la de la resta de l'edifici.  
S'admet l'ampliació d'aquestes plantes, quan sigui destinada a l'aparcament de vehicles i la 
part que sobresurti de la resta de l'edificació resti totalment enterrada dins el solar.  
Es permet una segona planta soterrada només quan els dos soterranis es dediquin 
exclusivament a aparcament de vehicles. 
5. En els soterranis no es permeten els usos residencials i sanitari ni els que suposin 
permanència continuada de les persones. Només podran ser destinats a aparcaments, 
trasters, instal·lacions tècniques de l'edifici, magatzem, cambres cuirassades i similars.   
6. A les plantes que restin semisoterrades i es compleixin amb els paràmetres del decret 
d’habitabilitat s’hi autoritzaran els usos residencials. 
L'alçada lliure mínima de les plantes soterrades i o semisoterrades serà de 2,20 metres i la 
màxima serà de 3,00m. Per a majors alçades, caldrà una justificació específica. 
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Article 57. Planta baixa d’un edifici   

1. Consideració de planta baixa d’un edifici segons les diferents tipologies:  
a) En edificació alineada a vial:  
La planta baixa d’un edifici és aquella planta en la qual el seu paviment està situat entre 0,60 
metres per sobre i 0,60 metres per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor 
cota respectivament que correspongui a la parcel·la. 
  

 
 
 
Quan a conseqüència del pendent, hi hagi més d’una planta que se situï dintre dels límits 
establerts al punt anterior, s’entendrà com a planta baixa, a cada tram, la de posició inferior.  
En els casos de parcel·les que donin front simultàniament a dos vials oposats, la cota de 
planta baixa es referirà a cada front, com si es tractés de dues parcel·les de fronts fins al 
punt mig de l’illa. 
Els edificis amb una longitud de façana igual o inferior a 10,00 m, en carrers amb pendents 
superiors al 12%, es permet una planta baixa única. 
b) En edificació aïllada:  
S’entén per planta baixa la primera planta per sobre de la planta soterrani.  
En cap cas les cotes de referència de les plantes baixes podran establir-se amb una variació 
absoluta per sota o per sobre d’1 metre en relació a la cota natural del terreny, ja que la 
planta soterrani passaria a tindre la consideració de planta baixa.  
c) En habitatge rural amb era:  
Es defineix la planta baixa com aquella que té el paviment entre 0,60 metres per sobre i 0,60 
metres per sota del punt més baix de la rasant natural del terreny on es situa el pla de l’era.  
 
2. De forma general no es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, 
segons les modalitats de semisoterrani i entresolat.  

Article 58. Planta pis  
Són les plantes superiors a la planta baixa. Les plantes pis hauran de tenir una alçada lliure 
segons especifiqui el vigent decret d’habitabilitat en cada moment, llevat les dedicades a ús 
d’aparcament, les quals poden tenir una alçada mínima útil de 2,20 metres, que no es podrà 
reduir amb canalitzacions i/o instal·lacions en les zones de circulació.  

Article 59. Alçària reguladora màxima d’un edifici   
1. S’entén per alçada reguladora la mesura vertical màxima que poden assolir les 
edificacions fins a l’arrencada de la coberta.    
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L’alçada reguladora es mesura verticalment sobre el pla exterior de la façana al pla 
horitzontal que serveix de referència a l’arrencada de la coberta. Aquest paràmetre queda 
diferenciat en els diferents tipus d’ordenació ja sigui en edificació d’alineació a vial, edificació 
aïllada i edificació rural amb era.  
Per sobre de l’alçària reguladora només es permet la planta coberta.   
 
2. L’alçària reguladora màxima s’amida segons el tipus d’ordenació de l’edificació:  

-Alineació a vial:  
L’alçària reguladora, de forma general, s’amida en el centre de la façana principal, i d’acord 
al nombre de vials o carrers als que doni l’edificació:  
a) Edificis amb façana a un sol vial:  

 1- Si la rasant del carrer, considerat el front de parcel·la, presenta una diferència de 
nivells entre l'extrem de cota més alta i el de cota més baixa, menor de 1,20 metres, 
l'alçada reguladora s'amidarà al centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia 
en aquest punt. 

 2- Si la diferència de nivells entre l'extrem de cota més alta i el de cota més baixa, és 
més gran de 1,20 metres, l'alçada màxima de l'edifici s'amidarà a partir del nivell situat 
a 0,60 metres per sobre de la cota més baixa de la línia de façana. 

 3- Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc a que, en determinats punts de la façana, 
la rasant de la voravia se situï a més de 1,50 metres per sobre del punt d'aplicació de 
l'alçada reguladora, la façana es podrà dividir en els trams que calguin perquè això no 
passi. A cadascun dels trams resultants, l'alçada reguladora s'haurà d'amidar d'acord 
amb les regles anteriors. Cada tram tindrà al menys la longitud indicada per a la 
parcel·la mínima. 

 

 
 
b) Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà:  

1- Si fan cantonada o xamfrà, s'establiran les regles del paràgraf anterior aplicades a 
la façana del front principal. En el cas que el tipus de parcel·la no tingui aquesta 
condició diferenciada respecte del front de carrer, s'operarà amb el conjunt de les 
façanes desenvolupades com si fossin una sola. 
2- A més si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es podran portar 
cap als carrers adjacents més estrets, fins una longitud igual a la fondària edificable 
corresponent al carrer de més alçària. Aquesta longitud arribarà com a màxim fins la 
meitat del tram de carrer de menor amplària. L’aplicació d’aquest retorn sols afectarà 
la primera parcel·la que fa cantonada.  

 
c) Edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà:  

1- L’alçada reguladora es determinarà per a cada vial. Aquesta alçada s’aplicarà fins 
al punt mig de la parcel·la. En cas de diferències de nivell dels vials, la diferència no 
serà superior a una planta. 

 
d) Edificis amb front a un carrer situats sobre parcel·les amb fort desnivell: 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

41 

En les edificacions alineades a carrer que despengen per la façana posterior, es 
regulen aquests despenjaments de la següent forma: 

  L’alçada es mesurarà en la façana de muntanya (carrer). 
 L’aplicació d’aquesta alçada no ha de produir mai despenjaments de més d’una planta 
(2,80 m) en la façana de la vall. 
 En el cas que el desnivell fos tal que provoqués en la façana de la vall el despenjament 
de més d’una planta, es reduirà en la façana de muntanya el mateix nombre de plantes 
que despenja la façana a la vall a partir de la primera. No obstant, es permetrà que la 
façana de muntanya tingui sempre com a mínim planta baixa. 
 

 
 
En casos excepcionals amb major desnivell, es formularà un estudi volumètric que 
minimitzi l’impacte de les edificacions i que haurà de comptar amb el vist-i-plau de 
l’ajuntament. 

 

-Edificació aïllada:  
a) De forma general, l’alçada màxima es determinarà a cada punt a partir de la cota del pis 
de la planta que, segons el relleu del terreny, tingui la consideració de planta baixa.  
 
b) L’alçada màxima de l’edificació i el nombre màxim de plantes queda establerta a les 
normes aplicables a cada zona.  
 
c) En els casos en què, per raons del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi 
esgraonadament, els volums d’edificació construïts sobre cadascuna de les plantes o parts 
de plantes considerades com a planta baixa, es subjectaran a l’alçada màxima que 
correspongui en raó de cadascuna de les parts esmentades i l’edificabilitat total no superarà 
aquella que resultaria d’edificar un terreny horitzontal.  
 
d) En cap cas les cotes del paviment de les plantes baixes podran establir-se amb una 
variació absoluta per sota o per sobre d’1 metre en relació a la cota natural del terreny, ja 
que aquesta passaria a tindre consideració de planta soterrani o planta primera 
respectivament.  
 

-Habitatge rural amb era:  
a) L’alçada reguladora de les edificacions que formen part de la unitat tipològica, junt amb 
l’era o espai comunitari i la tanca, queda establerta a les normes aplicables a cada zona.  
b) De forma general s’estableix que l’alçada reguladora sobre els edificis que únicament 
afronten a l’espai de l’era, s’ha de mesurar des de la cota situada a 0,60 metres per sobre 
del nivell més baix del pla de l’era.  
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3. Per sobre de l'alçada reguladora construïda només s'admeten el elements següents:  
Els elements terminals de la coberta i no estructurals.  
Els elements de ventilació i il·luminació de l'espai sota coberta.  
Els elements tècnics de les instal·lacions.  
 
4. La limitació de l'alçada es determina en funció i amb la finalitat de mantenir una relació i 
proporcions dels volums potencials ajustats a les preexistències de les edificacions dels 
nuclis consolidats dels diferents municipis. L’alçària reguladora màxima s’estableix en la 
normativa aplicable per a cada zona.   
 
5. A l'objecte del càlcul de l'edificabilitat resultant: 

Es computaran totes les plantes, inclosa la planta sotacoberta amb una alçària lliure 
superior a 1,90 metres.  
Les plantes soterrades s'exclouen del càlcul de l'edificabilitat.  
La planta semisoterrada computa al 50% a nivell d'edificabilitat. en funció del 
percentatge de tancament vist. 

Article 60.- Cobertes 
1. La planta coberta és la planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció dels 
elements, i que se situa immediatament per sobre del pla horitzontal dels elements del 
darrer forjat.   
2. La forma de les cobertes es regula principalment pel seu pendent i per la tipologia 
constructiva, a una aigua, dues aigües, quatre vessants, complexes, etc.  
Les cobertes seran inclinades i de pissarra negra del país, preferentment a dues aigües.  
Els edificis amb cobertes a una aigua s’han de  justificar sempre des d'una crugia menor de 
5 metres o bé de la seva intersecció a un pla vertical d'una altra edificació.  
Fora dels nuclis urbans, en les construccions destinades a usos no residencials ni hotelers, 
que per les seves característiques, dimensions, disposició i color, ho requereixin, es 
permetrà la coberta inclinada amb xapa metàl·lica de color fosc. 
3. El pendent de la coberta de pissarra estarà comprès entre el 35% i el 45%.  
4. En totes les cobertes que s'aboquin a un espai públic caldrà instal·lar les proteccions 
metàl·liques tradicionals per tal d'evitar la caiguda de la neu i les canals de recollida d’aigua 
corresponents. 
5. El carener de coberta es situarà paral·lel a l'alineació de vial i segons la façana de major 
dimensió quan l'edifici faci front a dos o més vials. Altrament, també es poden disposar en la 
direcció predominant al nucli. 
Per a totes les zones, l'alçada màxima des del pla superior de l’últim forjat al pla inferior del 
carener és de 4.50 metres. 
En qualsevol cas, i si es creu oportú una posició diferent del carener, cal elaborar un estudi 
volumètric del conjunt de les cobertes que abasti com a mínim la totalitat de l’illa o longitud 
de carrer.  
Quant es tracti de la substitució d'edificis situats en la zona de nucli vell, es podrà disposar el 
carener de l'edifici d'acord amb el model preexistent  
En edificació aïllada, amb independència de la zona, el carener es situarà paral·lel o 
perpendicular a les corbes de nivell del terreny natural segons la tipologia dominant del nucli. 
 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

43 

 
 

 

5. Les obertures, hauran de ser paral·leles als plans de teulada, tipus VELUX.  Respecte de 
les mitgeres, les obertures s’han de separar com a mínim 1,00 metres.  
6. Es pemeten les terrasses que restin integrades en un buit de la teulada, sempre que 
compleixin amb les condicions següents: 

- Les seves dimensions no poden superar el 45 % de l'ample ni del fons total del 
vessant de teulada corresponent. El fons màxim serà de 3,00 metres. 
- No podran interrompre el ràfec ni el carener, i el coronament de la coberta anterior i 
posterior haurà de situar-se a 0,80 m per sobre del paviment i a 0,50 m per sota del 
carener, respectivament. 
La separació respecte de les mitgeres i entre terrasses no pot ser inferior, en cap 
dels seus punts, a 1,00 m. 

Article 61.- Elements sobre la coberta 
1. No s’admet la construcció de llucanes en les noves edificacions. 
2. S'admet la construcció de finestres dins del pla de la coberta.  
3. En cap cas s'interromprà la continuïtat del ràfec de la coberta. 
4. Per sobre dels plans definits per a la teulada podran sobresortir elements de ventilació, 
antenes i parallamps, claraboies dels celoberts i plaques de captació d’energia solar sempre 
i quan el projecte d’edificació ho justifiqui adequadament, no podent sobresortir més de 15 
centímetres dels esmentats plans. 
Quan aquests elements no siguin de pedra, hauran de ser del mateix color de la coberta.  
Les xemeneies compliran les condicions tècniques que permetin una correcta evacuació 
dels fums i un nivell alt de seguretat, però buscant una bona integració dins la coberta i amb 
solucions similars a les xemeneies tradicionals del municipi.   

Article 62.- Tractament dels paraments exteriors 
1. En la zona del Nucli Vell, clau 1, els paraments de façana seran:  

Nuclis Baixos (Montferrer Aravell i Bellestar):  pedra del país com a mínim un 70% de 
la part opaca amb especejament, col·locació i material de rejuntat de característiques 
semblants a les parets de pedra de les cases velles. El 30% restant es podrà realitzar 
amb fusta natural amb tonalitats fosques o arrebossat i pintat. Es permet el 
manteniment dels arrebossats existents, amb acabat pintat dels colors i tonalitats 
tradicionals segons carta de colors del municipi.  
Nuclis d’alta muntanya i Castellbó: pedra del país al 100% de la part opaca amb 
especejament, col·locació i material de rejuntat de característiques semblants a les 
parets de pedra de les cases velles. Es permet el manteniment dels arrebossats 
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existents, amb acabat pintat dels colors i tonalitats tradicionals segons carta de colors 
del municipi.  

2. A la resta de zones es permet la utilització i combinació de pedra i arrebossats en 
qualsevol proporció. 
El revestiment de fusta queda limitat al 30% de les parts opaques de façana. 
3. Resta expressament prohibida la utilització de l'obra de fàbrica de totxana en l'acabat de 
façanes. 
4. Les fusteries seran de tonalitats fosques. En cas de disposar porticons exteriors, aquests 
seran de fusta. 
5. Les parets mitgeres que restin a la vista, encara que sigui provisionalment, tindran el 
tractament de façana en el seu acabat.  
En els nuclis d’alta muntanya i Castellbó serà perceptiu l’acabat amb pedra del país.  
En la resta de nuclis es podrà combinar la pedra del país o l’arrebossat i pintat.  
Queden prohibits els envans pluvials a les parets mitgeres. 
6. Es podran construir balcons amb les següents condicions: 

 L'alçada lliure mínima del vol a vial serà:  
o 3,50 m a vial rodat 
o 3.00 m a la resta de casos 

 La volada màxima a vial i a la resta de façanes serà de: 
* Carrer de menys de 4,00 m No son permesos els balcons 
* Carrer de 4,00 a 6,00 m  1/10 amplada carrer fins un màxim de 50 cm 
* Carrer de 6.00 a 8.00 m  1/10 amplada carrer 
* Carrer de més de 8.0 m   1/10 amplada carrer fins a un màxim de 150 cm 

 La longitud màxima dels balcons la  longitud del pla de façana menys la separació 
d’1.00 m del veí.  

 En la zona del Nucli Vell, clau 1 les baranes seran de ferro (barrons verticals prims) o 
de fusta, segons les solucions pròpies del municipi. 

7. En la zona del Nucli Vell, clau 1 no es permetrà cap tipus de tribuna, ni cossos sortints 
semitancats. 
8. En la zona del Nucli Vell, clau 1, en les a façanes a vial, pel que fa a la relació buit/ple es 
recomana de mantenir la que ofereixen les cases antigues, on domina poderosament el ple 
damunt del buit. L'atenció a aquesta recomanació es tindrà en compte a l'hora de donar els 
permisos d'obra. 
9. No es permet el baixant de desguàs dels serveis, vist en façana. Es permeten els baixants 
de desguàs de coberta vistos sempre i quan siguin metàl·lics i pintats de color fosc quasi 
negre. En qualsevol cas es connectaran a les respectives xarxes interiors de desguàs, per la 
conducció de les aigües a la xarxa general de desguàs.  
10. Les tanques dels patis que donen al carrer a les zones del nuclis vells, tindran la 
consideració de façana per tot el que fa a tractament i materials. 
11. Les tanques entre veïns tindran una alçària màxima de 2,00 metres. 
12. No es permet la instal·lació d'antenes a les façanes al carrer o parcs i jardins. 
13. Els tancs o dipòsits de líquids o gasos s'enterraran, no permetent-se que la seva 
implantació modifiqui el paisatge. 

Article 63.- Condicions higièniques 
Les construccions hauran d'ajustar-se a les condicions higièniques mínimes assenyalades a 
la normativa d'habitabilitat de la Generalitat. 

Article 64. Adaptació topogràfica del terreny  
Com a norma general s’aplicaran els criteris establerts en aquest article excepte que la 
regulació específica de cada zona expliciti una altra cosa. 
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Segons el tipus d’ordenació de l’edificació:  
- En alineació a vial:  

a) La separació de carrer o espai públic s’adaptarà a les definicions i regulacions de les 
plantes baixes i soterrani.  
 
b) Es defineix com a línia teòrica de pendent homogeni aquella que uneix les rasants dels 
dos carrers oposats, traçada des del punt exterior de la façana. Aquesta línia es prendrà 
com a mesura dels possibles murs i plataformes d’anivellament.  
 
c) Les plataformes d’anivellament, situades entre parcel·les o a l’interior d’una parcel·la, que 
presentin diferències de cota es podran situar com a màxim a 1,50m per damunt, o a 2,20m 
per sota de la línia teòrica de pendent homogeni.  
 
d) Els talussos d’anivellament no superaran en cap cas el pendent resultant de la proporció 
2/3, entenent com a 2 la dimensió vertical i 3 la dimensió horitzontal.  

 
- En l’edificació aïllada:  

a) De forma general no es pot alterar el nivell natural del terreny als límits de la parcel·la, si 
no s’autoritza expressament i atenent a condicionants topogràfics determinants.  
 
b) Les parcel·les que presentin desnivells en relació al carrer o altres espais públics 
superiors a 1,5 metres, hauran d’anivellar el sòl de la parcel·la a fi de que no se superi 
aquesta diferència.  
 
c) En l’interior de la parcel·la podran disposar-se plataformes d’anivellament, amb una 
diferència de cotes màxima d’1,5 metres per sobre de la rasant del terreny i un màxim de 
2,20 metres per sota de la mateixa rasant, o be amb talussos amb vegetació que no superin 
un pendent màxim definit per la proporció 2/3, sent 2 la dimensió vertical i 3 l’horitzontal.  
 
d) En els límits de parcel·les no es podran superar en cap cas la línia de pendent homogènia 
del nivell del terreny existent no modificat. En tot cas, el perfil transversal haurà d’estar 
comprès dins d’un talús màxim de proporció 2/3 amb el veí, sent 2 la seva dimensió vertical i 
3 l’horitzontal.  
 
e) Els murs de contenció i les pantalles vistes no podran superar en cap cas l’alçada màxima 
de 3 metres sobre la rasant natural del terreny i es prohibeixen els frontons.  
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CAPÍTOL 2. PARÀMETRES REGULADORS D'USOS I ACTIVITATS 
 

Article 65.- Bases de la regulació d’ usos 
1. El Pla d’ordenació regula de forma detallada els usos a què poden ser afectats els 
terrenys classificats com a sòl urbà. 
2. En el sòl urbanitzable, el Pla d’ordenació assenyala l'ús principal de cada sector i, si és el 
cas, els usos complementaris. A més a més, pot fixar la proporció admissible d'usos 
compatibles. 
3. En el sòl no urbanitzable, el Pla d’ordenació regula els usos admissibles, i s'entenen 
prohibits els no admesos expressament. 
4. En la regulació de les zones i sectors, les condicions d'ús fan referència a les classes 
d'usos previstos en l’annex B1, esmentant els números d'aquesta relació.  
5. Atesa la seva significació, en els annexes es regulen de forma específica els usos 
extractiu (B2) i d'aparcament (B3). 

Article 66.- Desenvolupament de la regulació d’usos 
1. En sòl urbà, mitjançant una ordenança específica, poden establir-se limitacions o 
condicions a les establertes amb caràcter general per aquest Pla. 
2. Els plans de millora urbana poden: 

a) Restringir localitzacions i característiques dels usos. 
b) Prohibir usos admesos pel planejament general. 
c) Admetre usos no previstos per aquest Pla, sempre que siguin compatibles amb els 

proposats, que caldrà mantenir en el Pla de millora. 
3. Els plans parcials urbanístics, que desenvolupin sectors de sòl urbanitzable delimitat, 
regularan detalladament els usos del sector. 
4. En el sòl no urbanitzable, els plans especials de millora del medi rural poden limitar o 
prohibir usos que resultin perjudicials per al medi rural o pel paisatge. 
5. En general, els plans especials de protecció del patrimoni històric i cultural poden limitar 
els usos admesos en un àmbit. 

Article 67.- Disposició d’activitats sotmeses al règim  d’intervenció 
En les disposicions addicionals B5 i B6 es regulen la classificació, la qualificació i la 
disposició  de les activitats sotmeses al règim d’intervenció tenint en compte els annexos 
d’activitats que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental. 

Article 68.- Usos provisionals 
1. Es consideren usos provisionals els que no estant prohibits per aquestes Normes 
s'estableixen de manera temporal, no requereixen obres o instal·lacions permanents i no 
dificulten l'execució del planejament. 
2. Aquests usos poden autoritzar-se, d'acord amb el que estableix l'article 53 de la LU, a 
precari. Els usos i obres han de cessar o d’ enderrocar-se sense dret a indemnització quan 
el municipi acordi la revocació de l'autorització. No poden iniciar-se les obres o els usos 
sense que l'autorització, acceptada pel propietari, s'inscrigui en les condicions esmentades 
en el Registre de la Propietat.  
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TÍTOL 3. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 69.- Règim urbanístic del sòl 
El règim urbanístic del sòl i, per tant, les facultats urbanístiques que confereix la seva 
propietat, d'acord amb allò que preveuen l'article 7 i següents de la LS i els articles 24 a 33 i 
57-58 de la LU, i els articles 30 a 32 del RLU, es defineix a través de la classificació, la 
qualificació del sòl en zones i sistemes, i en el seu cas, per la inclusió en un sector de 
planejament urbanístic derivat o en sòl urbà, també per la inclusió en un polígon d’actuació 
urbanística. 

Article 70.- Classificació del sòl 
1. El Pla d'ordenació urbanística municipal classifica el sòl del terme municipal de Montferrer 
i Castellbó, d’acord amb l'article 7 i següents de la LS, amb l'article 24 i següents de la LU, i 
amb els articles 30 i següents del RLU, en sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no 
urbanitzable. 
2. Dins del sòl urbà, atenent a les condicions establertes en els articles 30 i 31 de la LU, i en 
l’article 31 del RLU, el Pla estableix una diferenciació entre el sòl urbà consolidat i el sòl 
urbà no consolidat. 
3. Dins del sòl urbanitzable el Pla preveu sòl urbanitzable delimitat (SUD). 
4. La delimitació d'aquestes classes i categories de sòl es grafia en el plànol d’ordenació de 
la sèrie - Règim del sòl -, i en els plànols d’ordenació i zonificació del sòl urbà i urbanitzable.  
5. La regulació de cadascuna de les classes de sòl abans esmentades i de les seves 
respectives categories, es determina als Capítols II, III i IV d'aquest Títol. 

Article 71.- Qualificació del sòl 
1. La qualificació urbanística del sòl té per objecte, mitjançant la definició de zones i 
sistemes, assignar per a cada part del territori usos i, en el seu cas, intensitats i condicions 
d'edificació, tot desenvolupant i concretant els drets i deures genèrics establerts pel Pla 
mitjançant la classificació del sòl, tal i com precisa l'article 58.2 i els articles 38 a 54 de la LU. 
2. La delimitació concreta de les zones i sistemes s'especifiquen en les diferents sèries de 
plànols d’ordenació inclosos en el Pla. 
3. La regulació detallada de cadascuna de les zones i dels sistemes s'estableix en els 
capítols següents d'aquest Títol. 

Article 72.- Els sistemes  
Els sòls qualificats com a sistemes representen l’assenyalament de terrenys destinats a 
l'interès col·lectiu perquè estructuren el territori i asseguren el desenvolupament i 
funcionament dels assentaments urbans, tal com precisa l'article 34 de la LU. 

Article 73.- Les zones 
Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l'ordenació a ser susceptibles 
d'aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la classe de sòl i es 
determina amb la definició dels paràmetres que regulen les condicions de parcel·lació, 
d'edificació i d'ús que s'exigeix de forma específica a cadascuna. 
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CAPÍTOL 2. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES 
 

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 74.- Definició dels sistemes urbanístics generals i locals 
1. Integren els sistemes urbanístics generals, atenent a l’article 34.1 de la LU, els terrenys 
que el planejament urbanístic reserva per a les comunicacions, per als equipaments 
comunitaris, i per als espais lliures públics, si llur nivell de servei és d’abast municipal o 
superior. Els sistemes urbanístics generals configuren l'estructura general del territori i 
determinen el desenvolupament urbà. 
Els sistemes urbanístics generals del municipi són els següents: 
 Carretera N-260 
 Carretera de Sant Joan de l’Erm 
 Aeroport 

Depuradora d’aigües residuals de Montferrer 
Dipòsit controlat de residus de Benavarre 

2. El Pla pot preveure com a sistemes urbanístics generals reserves de terrenys amb destí a 
habitatges dotacionals públics 
3. Integren els sistemes urbanístics locals, atenent a l’article 34.2 de la LU,  els terrenys que 
el planejament urbanístic reserva per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i 
per als espais lliures públics, si llur nivell de servei és un àmbit d’actuació de sòl urbà o de 
sòl urbanitzable delimitat o al conjunt de sòl urbà del municipi. 
4. La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de les obres i la 
necessitat d'ocupació dels terrenys als efectes d'allò que disposa l'article 103 de la LU. Això 
no obstant, pel que fa al sistema d'equipaments, si el Pla d'ordenació urbanística no en 
determinen l'ús, caldrà prèviament concretar-lo mitjançant la tramitació d'un pla especial 
urbanístic on es justificarà la necessitat de la titularitat pública. També s'haurà de tramitar un 
pla especial urbanístic per tal de canviar l'ús assignat pel Pla d'ordenació urbanística a un 
equipament concret. 

Article 75.- Tipus de sistemes 
Els sòls destinats a sistemes per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal es 
classifiquen de la forma següent:  

Sistema hidràulic 
Sistema hidràulic, clau H  

Sistema urbanístic de comunicacions  
Sistema viari, clau A  
Sistema de protecció de sistemes, clau P  

Sistema urbanístic d’espais lliures públics 
Sistema de parcs i jardins, clau V 

Sistema urbanístic d’equipaments comunitaris  
Sistema d’equipaments, clau E  
Sistema de serveis tècnics, clau T  
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Sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics  
Sistema d’habitatges dotacionals públics, clau HD  

Article 76.- Desenvolupament dels sistemes  
1. El règim urbanístic dels sòls afectats per sistemes es concreta als articles 34-35 i 40-45 
de la LU, i als articles 33 a 35 i 37 a 42 del RLU. 
2. En el sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d'actuació urbanística la cessió de 
terrenys per a carrers i vies és obligatòria, gratuïta i prèvia a l’edificació, segons l'article 44.2 
de la LU i l’article 40.3 del RLU, i s’ha de realitzar en les condicions fixades en l’article 124 
del RLU.  
3. En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable delimitat tots les terrenys reservats pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals i pels sistemes urbanístics 
generals són de cessió obligatòria i gratuïta quan estiguin inclosos en el marc d’un polígon 
d'actuació urbanística, d'un sector de millora urbana o d'un sector de pla parcial assenyalats 
pel planejament, segons l'article 44.1 de la LU i l’article 40.1 del RLU, i amb les condicions 
assenyalades en l'article 35 de la mateixa Llei. 
4. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics, si són compresos en un àmbit 
d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, passen a titularitat pública 
mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix l’article 150 de la LU i 
els articles 215 a 219 del RLU. Si cal avançar l’obtenció de la titularitat pública, i l’ocupació 
directa regulada per l’esmentat article no és suficient, es pot també efectuar una actuació 
aïllada expropiatòria, en el qual cas l’Administració adquirent se subroga en els drets i els 
deures de la persona que n’era propietària. 
5. Els sòls reservats pel Pla per a sistemes urbanístics que no estiguin compresos en un 
àmbit d'actuació urbanística, s'obtindran mitjançant el sistema d'expropiació.  

Article 77.- Titularitat i afectació del sòl 
Els sòls què el Pla afecta com a sistemes generals queden vinculats a aquesta destinació. 
La titularitat pública per al servei públic opera una vegada adquirit el sòl per l'Administració. 
Mentre que no es faci efectiva aquesta adquisició, continuarà la propietat privada però 
vinculada a la destinació assenyalada. 
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SECCIÓ 2. SISTEMA HIDRÀULIC 
 

Article 78.- Sistema hidràulic, clau H 
1. Definició 
Constitueix el sistema hidràulic el conjunt de rius, canals, rieres, torrents, fonts naturals i el 
subsòl de les diverses capes freàtiques. Aquest sistema inclou com a domini públic hidràulic 
tot l’àmbit fluvial que abasta l’aigua en l’avinguda de 2,3 anys de període de retorn. Es pretén 
protegir les comunitats vegetals faunístiques que formen part dels cursos fluvials. 
 
2. Condicions d’ordenació i protecció del sistema hidràulic  
 En cap cas, la zona de domini públic hidràulic (dph) computarà a efectes de repartiment de 
càrregues i beneficis. 
 Els marges que llinden amb les lleres públiques estan subjectes en tota la seva extensió 
longitudinal: 
  a) a una zona de servitud de 5m d’amplada per a ús públic. 
  b) a una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i les 
activitats que en ell es desenvolupin (punt 3 del RD 9/2008, d’11 de gener que modifica el 
RDPH) 
 
 La zona de servitud resta sotmesa al punt 4 del RD 9/2008. Les finalitats d’aquesta zona 
són la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic peatonal i per al desenvolupament 
dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc. Ha de quedar lliure de qualsevol 
construcció, edificació, mur, moviment de terres, etc., que impedeixin aquestes finalitats i ser 
apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona podran lliurement 
sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin l’ecosistema fluvial o impedeixin 
el pas assenyalat anteriorment. Aquesta zona té les mateixes restriccions independentment 
del tipus de sòl (urbà, urbanitzable o no urbanitzable). 
 
 En la zona de policia de 100 m d’amplada mesurats horitzontalment a partir de la llera, 
resten sotmesos al disposat al Reglament del domini públic hidràulic (RDPH) (RD 849/1986, 
d’11 d’abril) les següents activitats i usos del sòl (punt 5 del RD 9/2008) 
  a) les alteracions substancials del relleu del terreny 
  b) les extraccions d’àrids 
  c) les construccions de tot tipus, tinguin caràcter definitiu o provisional 
  d) qualsevol altre ús o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim 
d’avingudes o que pugui ser causa de degradació o deteriorament de l’estat de la massa 
d’aigua, de l’ecosistema aquàtic i, en general, del domini públic hidràulic. 
 
 Qualsevol altra actuació en zona de policia de lleres (que es pot ampliar per encabir zones 
de flux preferent, o via d’intens desguàs) resta condicionada al punt 5 del RD 9/2008. 
 Per realitzar qualsevol tipus de construcció en zona de policia de lleres s’exigirà 
l’autorització prèvia de l’organisme de conca, a menys que el corresponent POUM, d’altres 
figures d’ordenament urbanístic, o plans d’obres de l’administració, hagueren estat informats 
per aquell i hagueren recollit les oportunes previsions formulades a l’efecte (art. 78.1 del 
RDPH). Qualsevol obra, treball, actuació o figura de planejament en aquesta zona haurà de 
contenir, entre altres documents, plànol de planta amb diversos perfils transversals que 
incloguin l’obra o actuació i els marges de la llera (art. 78.2 del RDPH). 
 Les obres i actuacions a l’espai fluvial (llera i/o zona d’influència d’aquesta) hauran 
d’adequar-se als “Criteris d’intervenció en espais fluvials” (ACA, març-2002) i, especialment, a 
les “Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial” (ACA, set-2007). 
 Les obres de pas (ponts, passarel·les etç.), encreuament de serveis (canonades, etc.) sota 
lleres, etc. Hauran de seguir l’establert a la publicació “Recomanacions tècniques per al 
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disseny d’infraestructures que interfereixin a l’espai fluvial” (ACA, juny-2006). 
 Qualsevol obra, treball o actuació a realitzar en zona de domini públic hidràulic requerirà 
autorització expressa i prèvia de l’organisme de conca (CHE). En general, no es gens 
recomanable la modificació de les lleres (desviament, eixamplament, estretament, 
enfonsament, etc.) ni la seva canalització i/o entubament (esdevindrien simples clavegueres) 
 
 En tot cas, qualsevol ús, activitat, obres, treballs, actuacions o planejaments que pugui 
preveure el POUM, en qualsevol tipus de sòl i/o sistema, hauran de ser compatibles amb 
l’establert al punt 5è del RD 9/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del 
domini públic hidràulic, aprovat pel RD 849/1986, d’11 d’abril; i a l’article 6 i DT 1a i 2a del 
RLU. 
 
 La perforació de pous (s’ubiquin o no en zona de policia de lleres) requerirà autorització 
expressa i prèvia de la CHE sempre que siguin aprofitaments d’aigües a l’empara de l’art. 54.2 
del TRLLA (també ho requerirà el seu aprofitament, en expedient a part). Si es tractés d’un 
aprofitament mitjançant concessions d’aigües, no es podrà perforar el pou mentre no es 
disposi de la corresponent autorització d’investigació d’aigües subterrànies, a atorgar també 
per la CHE, tenint en compte les dotacions establertes pel PHCE i els cabals de manteniment, 
tot d’acord amb l’establert als articles 177 i següents del RDPH.  
 
 Qualsevol aprofitament d’aigües requerirà la disposició prèvia de la corresponent 
autorització d’aprofitament d’aigües subterrànies (art. 54.2 TRLLA) o be de la concessió 
d’aigües, a atorgar per la CHE, on es tindrà en compte les dotacions establertes pel PHCE i 
els cabals de manteniment. 
 
 En relació a la reutilització d’aigües depurades, s’acompliran els articles 272 i 273 del 
RDPH, 109 del TRLLA i RD 1620/2007, així com els “Criteris de reutilització d’aigües 
regenerades” de l’ACA.  
 En relació a l’aprofitament d’aigües pluvials s’estarà al que estableixen els articles 84 i 86 
del RDPH. 
  
 El planejament derivat en sòl urbà no consolidat, en sòl urbanitzable (delimitat o no) o en 
sòl no urbanitzable (Plans Especials), quan es sol·liciti informe a l’ACA haurà de contenir i 
justificar el següent: 
  1.- Avaluació de la demanda d’aigua (m³/dia, m³/any). 

2.- Origen dels recursos (connexió a la xarxa municipal, pous, captacions superficials, 
etc). 
3.- Disponibilitat de recursos: si el sector connectés a la xarxa municipal d’aigua 
potable, cal aportar informe tècnic de l’ajuntament o de l’ens subministrador conforme 
aquest es capaç de subministrar el cabal necessari per a satisfer la demanda d’aigua 
del sector, i copia de la/les concessió/ns d’aigües de què disposa o, en el seu cas, 
copia segellada de la seva sol·licitud davant la CHE. Si el sector es subministrés 
mitjançant fonts pròpies (pous, captacions superficials, etç.), caldrà aportar còpia de 
la concessió d’aigües d’aquests aprofitaments o be còpia segellada de la seva 
sol·licitud a la CHE. 
4.- Dotacions d’aigua segons les previsions del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
(PHCE). 
5.- Internalització del cost global de l’abastament d’aigua del sector. 

 
 Tal com estableix el TRLLA i el RDPH, per realitzar qualsevol abocament, directe o 
indirecte, a la llera pública, cal disposar prèviament de la corresponent autorització 
d’abocament d’aigües residuals, a atorgar per l’administració hidràulica competent, essent 
tramitat l’expedient per l’ACA. En relació als abocaments efectuats a qualsevol punt de la 
xarxa de clavegueram o de col·lectors gestionats per les administracions autonòmiques o 
locals o per entitats dependents de les mateixes, l’autorització correspondrà a l’òrgan 
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autonòmic o local competent, d’acord amb el RD-Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es 
modifica el TRLLA. En relació a les aigües residuals industrials, caldrà acomplir l’article 260 del 
RD 606/2003. 
 
 El planejament derivat en sòl urbà no consolidat, en sòl urbanitzable (delimitat o no) o en 
sòl no urbanitzable (Plans Especials), quan es sol·liciti informe a l’ACA haurà de contenir i 
justificar el següent: 

1.- producció prevista d’aigües residuals, tant en quantitat (m³/dia, m³/any) com en 
qualitat. 
2.- Previsió d’evacuació de les aigües residuals, amb expressió de cadascuna de les 
xarxes (residuals i pluvials) i dels col·lectors, indicant materials i diàmetres de les 
canonades i direcció de les aigües, així com la seva depuració (EDAR existent o 
nova). 
3.- Adopció de xarxa separativa (pluvials i residuals). 
4.- Adequació al PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSPS. 
5.- Internalització del cost global del sanejament del sector. 
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SECCIÓ 3. SISTEMA URBANÍSTIC DE COMUNICACIONS 
 

Article 79.- Sistema urbanístic de comunicacions 
1. El sistema urbanístic de comunicacions, atenent a l’article 34.4 de la LU, comprèn totes 
les infraestructures necessàries per a la mobilitat de les persones i de les mercaderies, per 
transport terrestre, fluvial o aeri, i comprèn també les àrees de protecció i les àrees 
d’aparcament de vehicles. 
2. El Pla d'ordenació urbanística estableix les determinacions dels sistemes generals de 
comunicacions i dels corresponents entorns que necessiten una regulació especial, sense 
perjudici del seu ulterior desenvolupament. 
3. El sistema urbanístic de comunicacions comprèn els següents sistemes: 

 Sistema viari, clau A 
 Sistema de protecció de sistemes, clau P  

Article 80.- Sistema viari, clau A 
1. Definició 
Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària, destinats a la 
vialitat i l'aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i 
garantir un nivell d'accessibilitat i de mobilitat adequat dins el terme municipal. S'identifica en 
els plànols d'ordenació amb la clau A. 
2. Tipus de vies 
S’estableixen les següents categories de vies: 
V1. Xarxa viària territorial constituïda per carreteres i autovies o vies segregades, subjectes 

a la seva legislació específica.  
V2. Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurants assenyalats en el sòl urbà i en el 

sòl urbanitzable, i els camins estructurants assenyalats en el sòl no urbanitzable, destinats 
a comunicar les diferents àrees urbanitzades del municipi, a dotar-lo d’espais d’aparcament 
i a comunicar-lo amb els municipis veïns.  

V3. Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà no principals i els 
camins del sòl no urbanitzable que tenen com a funció donar accés als solars i a les 
parcel·les. En el sòl urbanitzable és determinaran mitjançant la redacció del Pla parcial 
corresponent.  

3. Titularitat i règim urbanístic 
a) Els sòls qualificats de sistema viari seran de titularitat pública. 
b) Pel que fa a la projectació, construcció, conservació, ús i explotació de les carreteres, es 

tindrà en compte allò que disposen les Lleis 25/1988 de 29 de juliol reguladora de les 
carreteres estatals i la Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de Catalunya. 

c) En l'obtenció, la projecció, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació 
de la xarxa viària s'ha d’observar allò que disposen aquestes Normes i la legislació sectorial 
vigent, segons que es tracti de vies estatals, autonòmiques, provincials o municipals (Llei 
25/1988, de 29 de juliol, de carreteres de l'Estat i el seu Reglament; Llei 7/1993, de 20 de 
setembre, de carreteres de Catalunya; Decret 236/1996, de 5 de juliol, d'adaptació del Pla 
de carreteres a la Llei 7/93 i la resta de legislació especial sobre la matèria). 

d) Quan el que es projecti sigui una nova via de la xarxa viària territorial que discorri per sòl no 
urbanitzable, és preceptiva la redacció i l'aprovació d'un pla especial d'ordenació viària. 
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4. Condicions d’ordenació i protecció de la xarxa viària territorial  
a) Zones de protecció: Les vies segregades i carreteres fora del sòl urbà que formen la xarxa 

viària territorial hauran de respectar, d’acord amb la legislació sectorial vigent el règim de 
protecció consistent en: 

 1.-Zona de domini públic. Comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista en el 
projecte constructiu per a la carretera i els seus elements funcionals, i una franja a cada 
costat de la via mesurada des de l’aresta exterior de l’explanació, de: 

 8 metres en les autopistes i les vies preferents 
 3 metres en les carreteres convencionals. 
 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions directament 

relacionades amb la construcció i l’explotació de la via i els seus elements funcionals. 
 2.-Zona de servitud. Consisteix en dues franges de terreny a banda i banda de la carretera 

delimitades interiorment per la zona de domini públic  i exteriorment per dues línies 
paral·leles a les arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de: 
 25 metres en les autopistes i vies preferents 
 8 metres en la resta de carreteres. 

 En la zona de servitud només es poden realitzar els usos i les activitats prèviament 
autoritzats que siguin compatibles amb la seguretat de la via i amb la finalitat pròpia 
d’aquesta zona. Es poden autoritzar tancaments diàfans o arbustius, sempre que no afectin 
les condicions de visibilitat i seguretat de la carretera. 

 3.-Zona d’afecció. Consisteix en dues franges de terreny a banda i banda de la carretera 
delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a 
les arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de: 
 100 metres en les autopistes i vies preferents 
 50 metres en les carreteres convencionals de la xarxa bàsica 
 30 metres en la resta de carreteres. 

 En la zona d’afecció, l’execució de qualsevol tipus d’activitat, la realització d’obres o 
instal·lacions, fixes o provisionals, el canvi d’ús o de destinació i la plantació o la tala 
d’arbres requereixen l’autorització prèvia de l’administració titular de la via. Només es 
poden realitzar sense autorització prèvia els treballs propis dels conreus agrícoles, sempre 
que no en resultin afectades de cap manera la zona de domini públic ni la seguretat viària. 

 4.-Línia límit d’edificació. Per a la xarxa viària territorial, s’estableix una servitud de 
protecció que determina la línia d’edificació, grafiada als plànols d’ordenació d’acord amb el 
que disposa la legislació de carreteres: Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres i la Llei 
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Aquests sòls poden ser de domini privat amb els 
usos que estableix el Pla però ajustant-se sempre a les limitacions que estableix la 
legislació de Carreteres abans esmentada.  

 La línia límit d’edificació s’estableix a banda i banda de la carretera. La línia d’edificació s’ha 
de situar, respecte a la línia blanca exterior de la calçada, a: 
 100 metres en les variants de les carreteres estatals que es construeixin amb l’objecte 

de suprimir les travesseres de població 
 50 metres en les autopistes, les vies preferents i les variants de les carreteres no 

estatals que es construeixin amb l’objecte de suprimir les travesseres de població 
 25 metres en la resta de les carreteres.  

 En la zona compresa entre la línia límit d’edificació i la carretera es prohibeix qualsevol 
tipus de construcció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per 
a la conservació i el manteniment de les construccions existents. 
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Autopistes, autovies, vies ràpides 
 

 

Carreteres convencionals 
 
b) Trams urbans i travesseres: D’acord amb la llei 7/1993 de 30 de setembre, de carreteres, 

té consideració de tram urbà la part de carretera que transcorre per sòl classificat com a 
urbà pel planejament urbanístic. Es considera travessera la part de tram urbà en la qual hi 
ha edificacions consolidades almenys en dues terceres parts de la seva longitud i que tingui 
un entramat de carrers almenys en un costat. En aquests trams, el règim d’autoritzacions 
seguirà les disposicions establertes en l’article 37 de la llei 7/1993.  

 En els trams urbans de les diferents carreteres la línia límit d’edificació s’estableix en els 
plànols d’ordenació a escala 1/1000. 

 En els trams urbans corresponents als sectors de sòl urbà no consolidat a ordenar 
mitjançant un pla de millora urbana, la línia límit d’edificació es fixarà en el pla de millora 
urbana.  
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5. Condicions d’ordenació i protecció de la xarxa de carrers 
a) Respecte a la xarxa bàsica urbana, tant en sòl urbanitzable com urbà, les vies existents i les 

vies noves projectades es grafien fent coincidir la zona de domini públic amb la qualificació 
viària. 

b) Les determinacions gràfiques dels intercanvis i interseccions de vies a nivell distint no 
vinculen la forma concreta dels enllaços, i les seves alineacions i rasants es fixen en els 
plans especials o en els projectes d’obres. Aquests documents poden variar justificadament 
la forma dels enllaços, però no reduir-ne les reserves de sòl, la capacitat d'intercanvi i 
d'entrades i sortides de les vies ni els nivells de servei. En el supòsit que els projectes 
definitius determinin la necessitat de menys sòl que el previst inicialment, el sòl restant 
conserva la qualificació com a reserva per a futures ampliacions. 

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

d) Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són edificables ni 
amb caràcter provisional 

e) Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària es podran completar mitjançant la 
redacció dels plans especials urbanístics o parcials, segons correspongui, i podrà ajustar-
se el seu traçat mitjançant Plans de millora urbana en el sòl urbà.  

f) En sòl urbà i urbanitzable les xarxes de distribució elèctrica i de telecomunicacions es 
soterraran. 

6. Condicions de protecció dels camins rurals  
a) Els camins rurals formen part del sistema viari i comprenen les pistes, els camins ramaders 

i els recorreguts paisatgístics. S’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa.  
b) Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, a tot tipus d’elements 

fixes i construccions, amidats respecte l’eix del camí,  són de: 
  10 metres en els camins de la xarxa viària bàsica 
    8 metres en els camins de la xarxa viària secundària  
c) Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, a elements fixes 

tipus tanca, amidats els marges del camí,  són de: 
  3 metres en els camins de la xarxa viària bàsica 
  2 metres en els camins de la xarxa viària secundària  
d) Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, s’indiquen en el plànol d’estructura 

general del territori (O.1) els camins rurals que s’integren a la xarxa viària bàsica. També es 
consideraran incorporats com a xarxa viària bàsica els determinats, per a la prevenció 
d’incendis o qualsevol altra contingència d'interès general, en el pla elaborat per 
l’administració competent en la matèria.  

e) No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de 
vialitat que no estigui prevista en aquest POUM i/o en els plans especials que el 
desenvolupin. Altrament, no es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels 
camins ni el seu traçat sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no 
podran suposar en cap cas alteracions negatives de l’entorn natural.  

7. Condicions d'ús 
a) Ús dominant: Viari 
b) Usos compatibles: Unitats de subministrament. 
 Poden instal·lar-se unitats de subministrament en sòls de titularitat pública qualificats com a 

sistema viari, sempre que compleixin les condicions següents: 
  Tenir accés per un carrer d'amplada superior a quinze metres (15 m). 

 Tenir unes dimensions que permetin la col·locació en fila de quatre cotxes com a 
mínim. 

  L'ús dels assortidors no es pot fer directament des de la calçada de cap vial. 
  No poden subministrar carburant a vehicles de més de dues tones (2,00 Tn). 

 Les condicions tècniques de les unitats de subministrament, així com la regulació del 
grau d'incidència sobre l'entorn, es regeix específicament per les corresponents 
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ordenances reguladores, així com també per allò que estableixi la legislació sectorial 
vigent. 
La titularitat pública dels sòls on s'emplacin les unitats de subministrament no 
impedeix que la seva explotació pugui ser privada, mitjançant concessió 
administrativa, d'acord amb la legislació sectorial vigent. 

 També poden instal·lar-se unitats o estacions de subministrament de carburants i 
altres serveis de carretera en sòl no urbanitzable de titularitat privada, seguint el 
procediment previst en l’article 48 de la LU. 

c) En qualsevol permís vinculat a la xarxa de general de carreteres, s’ha de complir allò que 
determini en el seu cas la normativa sectorial corresponent. 

d) Espais destinats a la recollida de residus: El planejament derivat i de detall ha de preveure a 
la xarxa viària urbana i camins veïnals, reserves d’espai suficient per a la col·locació i 
integració en el paisatge d’un sistema de contenidors o altres equipaments per a optimitzar 
les operacions de recollida i transport dels residus, d’acord amb les previsions municipals 
de foment de la recollida selectiva i valorització de residus. 

e) Publicitat i senyalització: La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles 
des de la via pública estarà sotmesa a les determinacions de la legislació vigent, Llei 
25/1988 de carreteres de l’Estat (art. 24), RD1812/1994 (art. 90), Llei 7/93 de carreteres 
(art. 32), a la prèvia autorització de l’organisme competent i a la llicència municipal. S’admet 
situar indicadors en les cruïlles dels camins per tal de facilitar la localització de masies, 
jaciments arqueològics o altres elements del patrimoni cultural i natural i, en altres casos, 
prèvia autorització de l’ajuntament. 

Article 81.- Sistema de protecció de sistemes, clau P 
1. Tenen la consideració de sistema de protecció de sistemes aquells sòls afectats per una 
servitud derivada de la corresponent legislació sectorial. 
2. El sistema de protecció de sistemes pot ser utilitzat per al pas d’infraestructures i vials, 
sempre i quan no estigui en contradicció amb les condicions de l'espai que protegeix. 
3. No s'hi pot autoritzar cap edificació que no estigui directament relacionada amb el 
respectiu sistema que el defineix. 

Article 82.- 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 de 3 m a 
comptar des del límit exterior de la calçada. 
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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SECCIÓ 4. SISTEMA URBANÍSTIC D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS 
 

Article 83.- Sistema urbanístic d’espais lliures públics 
1. El sistema urbanístic d’espais lliures públics, atenent a l’article 34.6 de la LU, comprèn els 
parcs, els jardins, les zones verdes i els espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport. 
2. El sistema urbanístic d'espais lliures públics està integrat pels següents sistemes: 

 Sistema de parcs i jardins, clau V 

Article 84.- Sistema de parcs i jardins públics, clau V 
1. Formen el sistema de parcs i jardins públics tots els parcs, jardins, places, rambles, àrees 
de jocs d’infants i tot espai lliure destinat a zona esportiva pública i a l’esbarjo i expansió de 
les persones, situats en sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable. 
2. L'ús fonamental dels parcs i jardins públics és el descans i el lleure de la població. Tan 
sols s'hi admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. 
Temporalment s'hi admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin els espais 
enjardinats. 
3. En cap cas s'admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d'aquests espais. No 
obstant això, al subsòl d'aquests sistemes s'admet que s'hi situïn serveis públics, mantenint 
la titularitat pública, sempre que es garanteixi l'enjardinament de la superfície. 
S’admet la situació de serveis públics, en el subsòl, sòl i vol, sempre que permeti l’ús al qual 
es destina. 
4.  En la gestió d’aquests parcs i jardins cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon 
ús dels recursos naturals, d’entre els que cal destacar: el consum racional de l’aigua per al 
reg, la selecció de les espècies vegetals i alhora ornamentals més ben adaptades al sòl i al 
clima d’aquest territori, el control integrat de plagues i la protecció del sòl per evitar-ne la 
pèrdua de la fertilitat i la impermeabilització.  
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SECCIÓ 5. SISTEMA URBANÍSTIC D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS 
 

Article 85.- Sistema urbanístic d’equipaments comunitaris 
1. El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, atenent a l’article 34.5 de la LU, 
comprèn els centre públics, els equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, 
sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de transport i els altres equipaments que siguin 
d’interès públic o d’interès social. 
2. El sistema urbanístic d'equipaments comunitaris està integrat pels següents sistemes: 

 Sistema d’equipaments, clau E 
 Sistema de serveis tècnics, clau T 

Article 86.-  Sistema d'equipaments, clau E 
1. Formen el sistema d'equipaments els terrenys assenyalats pel Pla amb aquesta 
qualificació i que es destinen a la titularitat i ús públic, d’acord amb les categories següents: 
E1 Cultural: Casal de cultura, museus, arxius, biblioteques, fonoteques, videoteques, 
ludoteques, entre d’altres amb fins anàlegs. 
E2  Docent: Centres maternals i preescolars, de primària, de secundària, de batxillerat, de 
formació professional, universitaris, entre d’altres amb fins anàlegs. 
E3 Sanitari-assistencial: Centres d’assistència primària, hospitals, centres extrahospitalaris 
i residències. 
E4  Religiós: Temples i centres religiosos. 
E5  Social: Centres socials, casals per a la gent gran, centres d'esplai, entre d’altres amb 
fins anàlegs. 
E6  Administratiu: Administració pública, serveis de seguretat pública, entre d’altres amb 
fins anàlegs. 
E7  Mercats: Escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 
E8  Cementiri. 
E9  Esportiu: Instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes. 
2. L'edificació s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, 
a l'organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambiental del lloc. 
3. La tipologia de l’edificació serà similar a la de l'entorn pròxim, adaptant-se a la forma 
d’ordenació de les zones confrontants. 
4. L'edificabilitat neta per als nous equipaments es regularà per la major que resulta de 
considerar les possibilitats edificatòries de les zones confrontants. 

Article 87.- Sistema de serveis tècnics, clau T 
1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la dotació 
d’infraestructures, d'abastament d'aigües potables, d'aigües residuals, pluvials i de rec, 
depuradores, centrals i xarxes d'energia elèctrica, de gas, de comunicacions i de telefonia, 
parcs mòbils de maquinària, instal·lacions relacionades amb la valorització del residus 
(planta de compostatge) i altres possibles serveis de caràcter ambiental, com les 
instal·lacions vinculades a l’estalvi energètic. També s’inclouen tots els elements necessaris 
pel correcte funcionament d’aquestes instal·lacions.  
2. Són sòls preferentment de titularitat pública encara que poden ser gestionats per 
empreses privades.  
3. Tanmateix, quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d'algun 
dels serveis abans assenyalats i no existeixi una reserva específica de sòl en aquest Pla es 
podran situar en sòl no urbanitzable, d'acord amb l'article 47.4 de la LU i seguint el 
procediment previst en l'article 48 de la mateixa Llei. 
4. Només s’admetran les construccions i edificacions directament vinculades al servei. 
Excepcionalment, per a instal·lacions d'extensió superior a 1.000 m2, s’admet la construcció 
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d’un habitatge destinat al guarda de les instal·lacions. La resta de l’espai no ocupat per les 
instal·lacions rebrà un tractament de vegetació, adequada a l’entorn. 
5. Totes les façanes a carrers i espais públics queden afectades per la possibilitat que 
l'administració situï en les mateixes les xarxes de serveis  de la seva titularitat, com son la 
xarxa elèctrica i l'enllumenat públic, així com les que en un futur es creguin necessàries per 
la població. Els titulars dels paraments afectats per la servitud podran preveure i realitzar la 
canalització d'aquests serveis en la seva façana, prèvia autorització municipal. Igualment 
s'afecten les façanes per la col·locació dels rètols dels carrers i places. 
6. Amb caràcter general, les instal·lacions de les companyies de serveis son soterrades en 
tot el terme municipal. Només poden transcórrer en superfície amb l'autorització prèvia 
expressa de l'ajuntament. Les companyies de serveis, les instal·lacions de les quals estiguin 
emplaçades totalment o parcialment en el terme, han d'elaborar i lliurar a l'ajuntament un 
plànol de situació de les esmentades instal·lacions, actualitzant-se regularment. 
7. El Pla recull l’emplaçament de les estacions depuradores d’aigües residuals existents i 
futures. 
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SECCIÓ 6. SISTEMA URBANÍSTIC D'HABITATGES DOTACIONALS 
PÚBLICS 
 

Article 88.- Sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics 
1. El sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, atenent a l’article 34.3 de la LU, 
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.  
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CAPÍTOL 3. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ 
(SU) 
 

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 89.- Definició del sòl urbà i delimitació 
1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, atenent a l’article 25 de la LU,  classifica 
com a sòl urbà els terrenys que ja ho eren en el planejament anterior que es revisa, així 
com: 
a) Els que havent estat sotmesos al procés d'integració en el teixit urbà, compten amb tots els 

serveis urbanístics bàsics. 
b) Els compresos en àrees consolidades per l'edificació d’almenys dues terceres parts de llur 

superfície edificable. 
c) Aquells altres terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau 

d’urbanització que aquest determina. 
2. Els límits del sòl urbà estan determinats als plànols d’ordenació. 

Article 90.- Definició del sòl urbà consolidat i delimitació 
1. Constitueixen el sòl urbà consolidat, atenent a l’article 30 de la LU i a l’article 31.1 del 
RLU: 
a) Els terrenys que tenen la condició de solar, d'acord amb l'article 93. 
b) Els terrenys als quals només manca, per a assolir la condició de solar, l’assenyalament 

d’alineacions o rasants, o bé completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats 
per l'article 92, tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d'actuació 
urbanística o en un pla de millora urbana com si no ho han estat. 

2. Els límits del sòl urbà consolidat estan determinats als plànols d’ordenació. 

Article 91.- Definició del sòl urbà no consolidat i delimitació 
1. Constitueixen el sòl urbà no consolidat, atenent a l’article 31 de la LU i a l’article 31.2 del 
RLU: 
a) El sòl urbà altre que el consolidat, consistent en els terrenys urbans, no inclosos en sectors 

ni en polígons d’actuació urbanística, que estan destinats en part a vialitat objecte de cessió 
obligatòria i gratuïta pel fet que aquesta cessió es necessària per a que la resta del sòl 
adquireixi la condició de solar i es pugui construir d’acord amb les determinacions del Pla. 

b) El sòl urbà consolidat que esdevé no consolidat quan el POUM el sotmet a actuacions de 
transformació urbanística incorporant-lo en sectors de millora urbana o polígons d’actuació 
urbanística, o deixa de reunir les condicions de l’article 93 b) i d), per efectes de la nova 
ordenació. 

2. Els límits del sòl urbà no consolidat estan determinats als plànols d’ordenació. 

Article 92.- Serveis urbanístics bàsics 
1. Són serveis urbanístics bàsics, atenent a l’article 26 de la LU: 
a) La xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per a permetre la connectivitat 

amb la trama viària bàsica municipal. 
b) Les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament. 
c) El subministrament d'energia elèctrica 
2. Els serveis urbanístics bàsics han de tenir les característiques adequades per a l'ús del 
sòl previst pel pla. 
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Article 93.- Concepte de solar 
Tenen la consideració de solar, atenent a l’article 29 de la LU, els terrenys classificats com a 
sòl urbà que siguin aptes per a l'edificació, segons llur qualificació urbanística, i que 
compleixin els requisits següents: 
a) Que estiguin urbanitzats d'acord amb les determinacions establertes pel pla, o en tot cas si 

aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics bàsics assenyalats per 
l'article anterior, i afrontin amb una via que compti amb enllumenat públic i estigui 
íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants. Aquest precepte no s'aplica 
al sòl classificat pel pla com urbanitzable o com a no urbanitzable que confronti amb 
carreteres i vies de connexió local i amb vials que delimitin el sòl urbà. 

b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix. 
c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un pla de 

millora urbana ni en un polígon d'actuació urbanística pendents de desenvolupament. 
d) Que, per a edificar-los, no s'hagin de cedir altres terrenys per a destinar-los a carrers o a 

vies amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària. 

Article 94.- Ordenació del sòl urbà 
1. Els límits de les zones i sistemes, així com els àmbits de desenvolupament urbanístic dels 
polígons d’actuació urbanística, i els àmbits de planejament derivat dels sectors de millora 
urbana, per al posterior desenvolupament del Pla, es delimiten en els plànols d'ordenació. 
Tot junt constitueix l'ordenació detallada d'aquest sòl. 
2. Cada unitat de zona porta l'indicador alfanumèric, anomenat clau de la zona, que d'acord 
amb les categories que s'estableixen, determina les condicions de parcel·lació, edificació i 
ús. 
3. Els terrenys reservats per a sistemes també s’indiquen amb el corresponent codi 
alfanumèric. 
4. Pel desenvolupament de l’ordenació del Pla d'ordenació urbanística, en sòl urbà no 
consolidat, s'assenyalen i delimiten plans de millora urbana, per als que es defineixen 
l’àmbit, els objectius, les condicions d’ordenació, d’aprofitament urbanístic, les reserves per 
sistemes i les condicions de gestió.  
5. Pel desenvolupament de la gestió del Pla d'ordenació urbanística, en sòl urbà, no 
consolidat s'assenyalen i delimiten polígons d'actuació urbanística, per als que s'estableix 
l'ordenació detallada mitjançant la qualificació urbanística dels terrenys i es determinen les 
condicions d’ordenació,  d’urbanització i de gestió. 

Article 95.- Deures dels propietaris de sòl urbà consolidat 
Els propietaris de sòl urbà consolidat, atenent a l’article 42.2 de la LU i a l’article 38 del RLU, 
estan obligats a: 
a) Acabar o completar a llur càrrec la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la 

condició de solar, sota el principi del repartiment equitatiu de les càrregues i els beneficis 
urbanístics. 

b) Edificar els solars en les condicions i els terminis que estableix la LU i el planejament 
urbanístic. 

c) les condicions que estableixi l’autorització municipal es podran fer constar en el Registre de 
la propietat, segons s’estableix en la legislació hipotecària. 

Article 96.- Deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en 
àmbits d'actuació urbanística 
Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d'actuació urbanística, atenent a 
l’article 44.2 de la LU i a l’article 40.3,  estan obligats a: 
a) Cedir gratuïtament a l'ajuntament, de manera prèvia a l'edificació, la part dels terrenys 

destinada a carrers o a qualsevol altre tipus de via del sistema urbanístic de 
comunicacions, o a llurs ampliacions, sempre que aquesta cessió sigui necessària per a 
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que la resta del sòl adquireixi la condició de solar i es pugui construir d’acord amb les 
determinacions del planejament urbanístic general. 

b) Costejar i executar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de 
solars. 

c) Edificar els solars en les condicions i els terminis que estableix la LU i el planejament 
urbanístic. 

d) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge 
protegit que eventualment els correspongui. 

Article 97.- Deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat 
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat, atenent a l’article 44.1 de la LU i a l’article 40.1 
del RLU, tenen els deures següents: 
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 
b) Cedir a l'ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament  

urbanístic per als sistemes urbanístics locals de titularitat pública al servei de l’àmbit de 
desenvolupament. 

c) Cedir a l'ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l'execució dels 
sistemes urbanístics generals de titularitat pública que el Pla d’ordenació urbanística inclou 
dins l'àmbit d'actuació en què siguin compresos els terrenys. 

d) Costejar i, si s'escau, executar la urbanització. 
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 
f)  Executar en els terminis establerts pel planejament la construcció de l’habitatge protegit que 

eventualment els hi correspongui. 
g) Conservar les obres d'urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els 

supòsits en què s'hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi 
justificadament el pla, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la 
insuficiència de la urbanització. 

2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat, atenent a l’article 44.3  de la LU i a l’article 
40.2.f) del RLU, han de participar també en els costos d’implantació de les infraestructures 
de transport públic, en els termes que estableixi la legislació sectorial, en aquells casos en 
que la promoció urbanística hagi de donar lloc a una actuació de magnitud tal que obligui a 
redefinir o ampliar les esmentades infraestructures i les seves connexions, com a 
conseqüència de la nova mobilitat generada. 

Article 98.- Cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat 
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat, atenent a l’article 43.1 de la LU i a l’article 40.2 
del RLU, han de cedir a l'ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de 
l'aprofitament urbanístic dels àmbits d’actuació inclosos en sectors de millora urbana o en 
polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats previstes a 
l’article 68.2 de la mateixa Llei, com la reforma interior, la remodelació urbana, la 
transformació d’usos, la reurbanització o completar el teixit urbà. 
2. En les fitxes dels polígons d’actuació urbanística i dels plans de millora urbans de nous 
sectors de sòl urbà s’assenyala l’obligació de cessió d’aquest tipus de sòl amb aprofitament. 
3. L’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic es fixarà per part de 
l’administració actuant en el procés de reparcel·lació i ha d’atendre proporcionalment les 
diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació. 
4. La cessió de sòl a que es refereix l’apartat 1, atenent a l’article 43.3 de la LU, pot ésser 
substituïda pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon en els supòsits 
que es tracti de millorar la política d’habitatge o que l’ordenació urbanística doni lloc a una 
parcel·la única i indivisible. En aquest darrer supòsit la cessió pot ésser també substituïda  
pel seu equivalent econòmic. En tots els casos l’equivalent s’ha de destinar a conservar o 
ampliar el patrimoni públic del sòl. 
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SECCIÓ 2. ZONES EN SÒL URBÀ 
 

Article 99.- Classes de zones 
Aquest Pla d'ordenació urbanística estableix les zones següents: 
 
Clau 1a  Zona del nucli vell, subzona de volums a conservar     
Clau 1b  Zona del nucli vell, subzona de nova edificació 
 
Clau 2a  Zona d'edificació lineal, subzona alineació contínua, volum existent (Edificis 

plurifamiliars existents a Aravell fora del nucli vell) 
Clau 2b  Zona d'edificació lineal, subzona alineació discontínua (Zona D del PP Camp de 

Golf ) 
 
Clau 3a  Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar 
Clau 3a_1 Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar (Zona semi-intensiva de la 

Urbanització Balcó del Pirineu) 
Clau 3a_2 Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar (Zonificació de les Unitat s 

d’Actuació 3 i 5 de Montferrer) 
Clau 3a_3 Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar (Zonificació de l’Estudi de Detall 1 

d’Aravell) 
Clau 3a_4 Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar (Zonificació de l’Estudi de Detall 2 

d’Aravell) 
Clau 3a_5 Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar (Zona AB del PP Camp de Golf) 
    
Clau 3a_6 Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar (Zonificació dels Estudis de Detall 

1, 2 i 4 de Bellestar)   
Clau 3a_7 Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar (Zonificació de l’Estudis de detall 6 

Bellestar) 
 
Clau 3b  Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar 
Clau 3b_1 Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar (Zona intensiva de la 

Urbanització Balcó del Pirineu) 
Clau 3b_2 Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar (Zonificació del PAU 7 de 

Montferrer) 
Clau 3b_3 Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar (Zona E del PP Camp de Golf ) 
Clau 3b_4 Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar 2 (Nova zona plurifamiliar del PP 

Camp de Golf Zona) 
 
Clau 3c  Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar i plurifamiliar (Zonificació de 

l’Estudi de Detall 3 d’Aravell) 
Clau 3c_1  Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar i plurifamiliar (Edificis existents 

anteriors a les NNSS a la plana de Montferrer i Bellestar) 
 
Clau 4a  Zona de magatzems i industries, subzona aïllada  
Clau 4a_1 Zona de magatzems i industries, subzona aïllada (Polígon Industrial de 

Montferrer) 
Clau 4b  Zona de magatzems i industries, subzona entre mitgeres 
Clau 4b_1 Zona de magatzems i industries, subzona entre mitgeres (Polígon Industrial de 

Montferrer) 
 
Clau 5a  Zona d'espais lliures privats, subzona de jardins i horts 
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Clau 6a  Zona de serveis i dotacions privats 
Clau 6a_1 Zona de serveis i dotacions privats (Antiga Zona Administrativa-Comercial 

Urbanització Balcó del Pirineu) 
Clau 6a_2 Zona de serveis i dotacions privats (Antiga Zona Esportiva Urbanització Balcó 

del Pirineu) 
Clau 6a_3 Zona de serveis i dotacions privats (Zona H del PP Camp de Golf) 
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Article 100.- Zona de nucli vell, subzona de volums a conservar, clau 1a 

1. Definició 
Aquesta subzona comprèn els nuclis vells del municipi de Montferrer i Castellbó, edificats amb 
dues tipologies d'edificis característics: 

 casa entre mitgeres 
 casa de pagès 

El tipus d'edificació és, en general, entre mitgeres, amb una majoria dels edificis situats en 
l'alineació del carrer i amb altres enretirats. Els trets més notoris dels edificis són: 

 planta de geometria regular de paral·lelograms amb costats entre 10m i 20m 
 volums simples formats per planta baixa, un o dos pisos i coberta, generalment a dues 

aigües i sense llucana. 
 murs paredats de pedra vista o arrebossats i pintats. 
 no hi ha, en general, volades. Si n'hi ha són elements adossats al mur i construïts amb 

altra tecnologia, generalment fusta o ferro. 
 buits verticals. Relació buit/massís, menor que la unitat. 
 finestram de fusta. 
 cobertes de llosa de pissarra. 
 xemeneies construïdes de pedra. 

El tipus de casa de pagès formada per diferents edificis, la casa, la quadra i el paller, 
disposats al voltant de l’era d'accés i relació. Els edificis solen ser semblants en volumetria, 
però les façanes del paller són sovint pràcticament obertes, contrastant amb els murs 
totalment tancats de la quadra i amb els murs amb petites obertures de la casa. 
El pla té com objectiu principal el manteniment i protecció d'aquesta tipologia de nucli, facilitant 
la seva renovació i higienització. 
Es regulen tant les obres de conservació i millora de l'edificació com les obres de substitució 
de l'edificació existent, mantenint en tot cas les característiques específiques dels edificis del 
nucli vell.  

2. Condicions de la parcel·lació 

Es consideren parcel·les edificables les parcel·les existents fins al moment de l'aprovació del 
pla, encara que incompleixin les condicions que es fixen seguidament. Aquestes condicions 
són d'aplicació a les noves parcel·les resultants de les segregacions posteriors a l'aprovació 
del Pla. 
a) Superfície de parcel·la mínima: 200,00 m² 
b) Front mínim de parcel·la:      5,00 m  
c) Fondària mínima de parcel·la:     5,00 m 

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: L’objectiu principal es conservar els volums edificats existents en el 
seu emplaçament actual sempre i quan ho permeti la solidesa de l’edifici. L'edificació a 
conservar està assenyalada en el plànol d'ordenació, diferenciant-se entre edificis existents, 
en els que s'han grafiat les cobertes, i els espais no edificats. Els edificis enrunats en els 
que no s'han grafiat les cobertes es tractaran com els edificis existents sempre que es 
documenti la seva existència davant l'Ajuntament, segons els procediments jurídics 
establerts. 

 Cal mantenir el volum de manera que la nova edificació no sobrepassi cap dels plans que 
definien el volum anteriorment edificat, sempre i quan la ocupació de parcel·la sigui 
superior al 60%. En cas contrari es permetrà un increment de la ocupació fins arribar a 
aquesta ocupació del 60% en funció de la superfície de la parcel·la. 

 L'augment de la volumetria complementària de sobreelevació de la coberta només podrà 
aplicar-se quan l'edifici existent no hagi esgotat l'edificabilitat permesa per les normes. 
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b) Reculades de l'edificació: Es permeten les reculades de l'edificació existents i les 
assenyalades en el plànol d'ordenació per necessitats del pas de vehicles. 

 Quan per l’interès general es consideri necessari, l’ajuntament tindrà la facultat per ajustar i 
modificar les alineacions actuals respecte els edificis de nova planta, o be en els que es 
realitzin reformes importants, quan es demostri que l’actuació és necessària per a una 
millora substancial de la circulació viària del nucli o per tal de garantir una amplada mínima 
de vialitat de 3.00 m. Aquestes afectacions seran de cessió obligatòria i gratuïta, sense les 
quals no hi haurà dret a edificar. 

c) Tipologia: Unifamiliar o plurifamiliar 
d) Alçada reguladora màxima:   
 Nuclis baixos (Montferrer, Aravell, Bellestar i Castellbó): 8.70 m  
 Nuclis d’alta muntanya: (resta de nuclis):             7.00 m  
e) Nombre màxim de plantes:  
    Nuclis baixos (Montferrer, Aravell, Bellestar i Castellbó): P. Baixa + 2P.Pis 
    Nuclis d’alta muntanya: (resta de nuclis):       P. Baixa + 1P.Pis + P. Sotacoberta  
 Els edificis que actualment tenen P.Baixa + 2P.Pis + golfes poden mantenir el volum 

existent (en tots els nuclis del municipi).  
f) Densitat màxima d'habitatges:   
 Nuclis baixos (Montferrer, Aravell, Bellestar i Castellbó): 1 hab. cada 125,00m² construïts 
 Nuclis d’alta muntanya: (resta de nuclis):             1 hab. cada 150,00m²construïts 
 El quocient s’arrodonirà a la baixa garantint el mínim d’1,00 (p.e.: 1,51 = 2 ó 1,49 = 1). En el 

còmput del sostre construït s’inclouen els espais comuns de caixes d’escales i vestíbuls 
d’accés de les plantes residencials. 

g) Ocupació:  Quan l'edificació o parcel·la existent estigui afectada per una ampliació del 
carrer, es compensarà el sostre afectat en l'interior del solar en el còmput d’ocupació i 
sostre edificable. 

 En els solars consolidats per l’edificació, es mantindrà l’ocupació existent, només 
permetent-se augments en les parcel·les amb ocupació inferior al 60%, fins arribar a 
aquesta ocupació del 60%. Aquest increment d’edificació es situarà dins els 16,00 m. de la 
fondària edificable en planta baixa, i 16,00 en planta pis i en el lloc que menys tanqui 
visualment els carrers, places i camins, l’assolejament dels mateixos, mantenint l’estructura 
urbana de l’espai buit, especialment dels espais de batedors i horts. 

 En solars no edificats, en el moment de l’aprovació del pla, es permet ocupar : 
 El 100% del solar en parcel·les i guals inferiors a 100,00 m² 
 120,00 m² en parcel·les superiors 100,00 m² i inferiors a 200,00m² 
 El 60% del solar en parcel·les superiors a 200,00 m² 

 Aquesta nova edificació es situarà dins els 16,00 m de la fondària edificable en planta baixa 
i 16,00 m en planta pis, i en el lloc que menys tanqui visualment els carrers, places i 
camins, l’assolejament dels mateixos, mantenint l’estructura urbana de l’espai buit, 
especialment dels espais de batedors i horts. 

h) Cobertes: Es respectaran les vessants existents. Altrament s’estarà a la regulació general 
per a les cobertes. 

 Com a material de coberta s’admetrà excepcionalment i transitòriament la rehabilitació de 
cobertes d’edificis agrícoles (pallers en desús..) amb planxa metàl·lica de color negre. Quan 
aquestes edificis demanin un canvi d’ús, serà obligat refer la coberta segons la regulació 
general. 

i) Tanques: Es mantindran les tanques existents. Les tanques noves seran de pedra, 
preferentment opaques amb una alçària màxima de 2,00 m, amb tractament de façana. 

j) Tractament de les façanes: Com criteri general es mantindran els paraments de pedra del 
país, que són visibles des del carrer. 

 En la rehabilitació i en la substitució dels edificis es compliran les següents 
determinacions: 

 Façanes Tancades (a carrer) 
1. La superfície total màxima de les obertures de la plantes pis serà d'un 1/3 del total de 
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la superfície de la façana corresponent a cada planta i alçat.  
2. La disposició i les proporcions de les obertures s'adequaran a les habituals de 

l'entorn. 
3. S'admeten els cossos amb la regulació de l’article 69. 

 Façanes Obertes (interior de parcel·la) 

 Correspon a la façana dels pallers oberts que no tenen elements de tancament i que 
ensenyen l'estructura de fusta de la coberta i forjat. 

 En les rehabilitacions dels pallers oberts, s'haurà de mantenir la forma dels elements 
constructius principals com son els plans de coberta, els embigats i cavalls principals. En el 
cas de que la coberta fos de teula o altres materials i es substitueixi per llosa de pissarra, 
es permet augmentar el pendent de la coberta fins un màxim del 45%. 

 L'espai interior es pot tancar amb: 
 un tancament lleuger, amb estructura de fusta i superfície vidriada, enfustada o altres 

lleugers, que s'enrasarà amb el pla interior del cavall. 
 un tancament opac, sempre que s'enretiri un mínim de 1,50 m. del pla exterior de la 

façana. L'acabat del tancament serà fosc. 
 Les baranes seran senzilles, de fusta o ferro, permetent la màxima transparència. 

k) Materials de la façana: Els materials permesos en la construcció de les façanes són: 
 Pedra del país:  Utilitzar la mamposteria tradicional de barreja de tipus, tamany i forma 

de les pedres, amb junta refosa fent molt poc visible el morter. 
 Arrebossats: Es poden mantenir les façanes arrebossades existents. 

l) Edificabilitat: L’edificació de nova planta serà el resultat de multiplicar la superfície 
d’ocupació permesa pel nombre màxim de plantes permeses. 

 Els edificis existents anteriors a l’aprovació del POUM que superin l’edificabilitat/volumetria 
màxima permesa pel POUM no resten fora d’ordenació i s’hi poden autoritzar obres de 
rehabilitació i canvi d’ús, sempre i quan compleixin amb la resta de normatives sectorials 
que siguin d’aplicació. 

 En cas d’enderroc de l’edificació s’estarà a les disposicions aplicables a solars no edificats.  

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar i plurifamiliar. 
b) Usos compatibles: Hoteler, turisme rural, bar, restaurant, comercial (el creixement de 

l’oferta comercial al detall s’adequarà a allò que determina el PTSEC), petits tallers 
artesanals, oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural, religiós i recreatiu. 

c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 
sostre. 

d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 
sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament:  
 - No són d'obligat compliment les normes sobre previsió de places de garatges en 

actuacions de rehabilitació o reforma que no comportin l’enderrocament de l’edifici, en cas 
d’edificis d’habitatges existents.  

 - En promocions d’obra nova:una plaça d’aparcament per a cada habitatge construït, amb 
unes mides mínimes de 2,30 x 4,50 metres. 

 - Excepcionalment es permet que els aparcaments no es situïn en el mateix edifici sempre i 
quan els aparcaments estiguin situats a menys de 100,00 m dels nous habitatges, situats 
en l’interior d’un edifici inscrivint-se la vinculació al registre de la propietat. 

 - El nombre d’habitatges quedarà supeditat al nombre de places d’aparcament de la 
promoció. 

 - Només en casos plenament justificats no serà d’aplicació l’apartat anterior. 
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4. Subzona 1a_1 Zona d’edificacions existents a la cruïlla de Montferrer, la zona de 
“Cal Bringué  i a la zona de “Cal Roqueta” 
 
- Edificacions Cruïlla de Montferrer i “Cal Bringué”:  
Es permet la rehabilitació de les edificacions no residencials mantenint les distàncies a 
carreteres. 
Per a les noves edificacions en substitució de les existents, es fixen els següents 
paràmetres: 
a) Superfície de parcel·la mínima: 250,00 m² 
b) Front mínim de parcel·la:      5,00 m  
c) Fondària mínima de parcel·la:      5,00 m 
d) Índex d’edificabilitat net:               1,50 m² st / m² sl 
e) Separacions mínimes a veïns:     3,00 m 
f) Longitud màxima de façana:       20,00 m 
g) Fondària màxima edificable: segons clau 1a 
h) Densitat d’habitatges:  segons clau 1a 
i) Regulació aparcament:  segons clau 1a 
 
- Edificacions zona de “Cal Roqueta”   
Es permet la transformació de les edificacions existents mantenint els volums i formes de les 
edificacions actuals, sense possibilitat d’ampliació (s’exceptua el fet de la rehabilitació de les 
cobertes per adequar-ne els pendents). Per a la resta de paràmetres complementaris 
s’estarà al que diu la clau 1a. 
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 Article 101.- Zona de nucli vell, subzona de nova edificació, clau 1b 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn els solars buits situats dins dels nuclis vells, o immediats als 
mateixos, identificats en els plànols d’ordenació. La nova edificació es fa possible seguint les 
característiques dels edificis de la subzona 1a.  
El tipus d'edificació és aïllada o entre mitgeres, amb els nous edificis situats en l'alineació del 
carrer o formant una agrupació entorn el  l’espai lliure de parcel·la. 
El pla regula les obres de nova edificació, mantenint en tot cas les característiques 
específiques dels edificis del nucli vell del municipi.  

2. Condicions de la parcel·lació 

Es consideren parcel·les edificables les parcel·les existents fins al moment de l'aprovació del 
Pla, encara que incompleixin les condicions que es fixen seguidament. Aquestes condicions 
són d'aplicació a les noves parcel·les resultants de les segregacions posteriors a l'aprovació 
del Pla. 
a) Superfície de parcel·la mínima: 100,00 m² 
b) Front mínim de parcel·la:      5,00 m  
c) Fondària mínima de parcel·la:      5,00 m 
d) Índex d’edificabilitat net:   1,00 m² st / m² sl 

 En parcel·les amb el nombre de plantes normatiu, no és 
d’aplicació aquest índex d’edificabilitat 

e) L’edificació es podrà situar  lliurement dins del solar aïllada o entre mitgeres 

3. Condicions de l'edificació 

a) Tipus d'ordenació: Segons ordenació indicativa o segons índex d’edificabilitat. En alguns 
casos es grafia la ordenació obligatòria, el nombre de plantes i el punt d’amidament de 
l’alçada reguladora (amb un triangle de color vermell). 

b) Reculades de l'edificació: Són permeses les reculades de l'edificació, en les mateixes 
condicions de l'edificació de la zona 1 dels carrers de l'entorn en el que es troba el solar. 
Totes les parets tant pròpies o veïnes que apareixin a la vista, tindran el mateix tractament 
que les façanes. 

c) Tipologia: Unifamiliar o plurifamiliar 
d) Fondària edificable màxima: L'assenyalada en el plànol d'ordenació o 15,00 m com a 

màxim 
e) Alçada reguladora màxima:  
 En general: 
 Nuclis baixos (Montferrer, Aravell, Bellestar i Castellbó):   8.70 m  
 Nuclis d’alta muntanya: (resta de nuclis):             7.00 m  
 En alguns casos es grafia la ordenació obligatòria, el nombre de plantes i el punt 

d’amidament de l’alçada reguladora (amb un triangle de color vermell). 
 L'alçària reguladora de l'edificació s'amidarà al punt mig de la façana, des de la cota de l'eix 

del paviment del carrer, fins al punt d’intersecció del pla vertical de façana amb el pla 
superior de la coberta.  

f) Nombre màxim de plantes:  
 Nuclis baixos (Montferrer, Aravell, Bellestar i Castellbó): P. Baixa + 2P.Pis 
    Nuclis d’alta muntanya: (resta de nuclis):       P. Baixa + 1P.Pis + P. Sotacoberta  
 En alguns casos es grafia la ordenació obligatòria, el nombre de plantes i el punt 

d’amidament de l’alçada reguladora (amb un triangle de color vermell). 
g) Densitat màxima d'habitatges: es seguirà el criteri de l’apartat f) del punt 3 de l’article 100. 
h) Ocupació:  

L'assenyalada en el plànol d'ordenació quan es grafia la ordenació normativa, Dibuiixada 
en línia contínua. 
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El 100% del solar en parcel·les inferiors a 100 m². 
El 75% del solar en parcel·les entre 100 i 200 m². 
El 60% del solar en parcel·les superiors a 200,00 m². 
Quan l'edificació o parcel·la existent estigui afectada per una ampliació del carrer, es 
compensarà el sostre afectat en l'interior del solar en el còmput d’ocupació i sostre 
edificable. 

i) Cobertes: Les vessants assenyalades en els plànols d'ordenació són indicatives. 
j) Tanques: Les tanques noves seran de pedra, preferentment opaques amb una alçària 

màxima de 2,00 m, amb tractament de façana. 
k) Tractament de les façanes: Serà el mateix que per la subzona 1a. 
l) Materials de la façana: Seran els mateixos que per la subzona 1a. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar i plurifamiliar. 
b) Usos compatibles: Hoteler, bar, restaurant, comercial (el creixement de l’oferta comercial 

al detall s’adequarà a allò que determina el PTSEC), petits tallers artesanals, oficina, 
sanitari, assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural, religiós i recreatiu. 

c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 
sostre. 

d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 
sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament:  
 - Una plaça d’aparcament per a cada habitatge construït, amb unes mides mínimes de 2,30 

x 4,30 metres. 
 - Excepcionalment es permet que els aparcaments no es situïn en el mateix edifici sempre i 

quan els aparcaments estiguin situats a menys de 100,00 m dels nous habitatges, situats 
en l’interior d’un edifici inscrivint-se la vinculació al registre de la propietat. 

 - El nombre d’habitatges quedarà supeditat al nombre de places d’aparcament de la 
promoció. 

 - Només en casos plenament justificats no serà d’aplicació l’apartat anterior. 

5. Subzona 1b_hpp 
Correspon a la subzona destinada exclusivament a la construcció d’habitatge de protecció 
pública. 
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 Article 102.- Zona d'edificació en línia, subzona d'alineació contínua, volum existent, 
clau 2a (Edificis plurifamiliars existents a Aravell fora del nucli vell) 

1. Definició  

Aquesta subzona correspon als creixements materialitzats edificacions plurifamiliars fora del 
cas antic d’Aravell.  

2. Condicions de la parcel·lació 

Les parcel·les d’aquesta zona són les existents ja edificades. 
La parcel·la mínima és la existent. 

3. Condicions de l'edificació 
c) Tipologia: plurifamiliar 
d) Fondària edificable màxima: 15,00 m. 
e) Alçada reguladora màxima:   9,75 metres (mesurada des del punt mig de façana fins al 

punt d’intersecció façana-coberta) 
f) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 2P.Pis + P.Sotacoberta  
g) Densitat màxima d'habitatges: 1 habitatge cada 100,00 m² sostre residencial construït. 
i) Tractament de les façanes: Es permet la mamposteria tradicional de pedra, els 

arrebossats i pintats segons carta de colors de l’ajuntament, o aplacats de fusta en un 30% 
de la superfície opaca de façana com a màxim. 

j) Tanques: En els edificis reculats de l'alineació del carrer, l'espai restant entre el carrer i la 
línia d'edificació caldrà que tingui tractament de jardí o d'exterior pavimentat. 

 Les tanques al carrer seran de pedra, absolutament opaques amb una alçària màxima de 
1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària màxima de 1,80 metres serà 
amb reixa o vegetal. 

k) Edificabilitat: És el resultat de multiplicat la ocupació màxima, en base a la fondària 
màxima, pel nombre màxim de plantes permeses. 

4. Condicions d'ús 
a) Ús principal: Residencial unifamiliar i plurifamiliar. 
b) Usos compatibles: Hoteler, bar, restaurant, comercial (el creixement de l’oferta comercial 

al detall s’adequarà a allò que determina el PTSEC), turisme rural, oficina, sanitari, 
assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural, religiós i recreatiu. 

c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 
sostre. 

d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 
sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: una plaça d’aparcament per a habitatge. 
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Article 103.- Zona d'edificació en línia, subzona d'alineació discontínua, volum 
proposat , clau 2b (Zona D del PP Camp de Golf ) 

1. Definició  

- Aquesta subzona correspon a la zona delimitada com a zona d’ordenació en edificació 
aïllada, residencial unifamiliar, zona D, que es va definir en el Pla Parcial del Subsector A de 
la urbanització annexa del camp de golf d’Aravell. 
- Zona formada per parcel·les en què és edificable un habitatge unifamiliar aparellat, adossat 
o en filera, en parcel·la mínima per habitatge de 200,00 m². La part no ocupada per 
l’edificació es destinarà a jardí privat de cada habitatge. Es permetrà agrupar una part 
d’aquest jardí privat, de cada habitatge, per formar una zona comunitària d’ús exclusiu dels 
habitatges del conjunt, sempre deixant un mínim de 50,00 m² de zona verda privada per a 
cada un dels habitatges. El règim de propietat d’aquest espai comú podrà ser de  proindivís. 
- Els habitatges del conjunt podran construir-se en règim de comunitat de propietaris, la 
qual gestionarà el possible espai comú privat. 
- El tipus de propietat dels habitatges serà vertical, no podent-se superposar les plantes de 
dos o més habitatges diferents. 

2. Condicions de parcel·lació 
 
a) Superfície de parcel·la mínima: 200,00 m² 

- S’admeten agregacions de parcel·les quan totes elles siguin d’una mateixa zona 
d’ordenació. En aquest cas el sostre edificable serà la suma del corresponent a les 
parcel·les que s’agreguen. 
- No es permetran subdivisions de parcel·les, ni encara en el cas que la possible posterior 
agregació a una altra parcel·la o part d’ella tingui una superfície igual o superior a la parcel·la 
mínima 
En els plànols d’ordenació s’indica per a cada parcel·la o grup de parcel·les el nombre 
màxim d’habitatges que es poden edificar.   

b) Front mínim de parcel·la:  
 - No es defineix cap front mínim. En els plànols d’ordenació s’indica per a cada parcel·la o 

grup de parcel·les el nombre màxim d’habitatges que es poden edificar.   
c) Definició de parcel·les: 

Es defineixen tres tipus de parcel·la en funció de la seva situació respecte el(s) vial(s) que 
li donin accés: 

Tipus “i”: Parcel·la que té la seva rasant a cota igual o inferior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “s”: Parcel·la que té la seva rasant a cota superior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “d”: Parcel·la que té accés rodat per dos vials i de manera que la cota mitjana 
de la parcel·la està entre la cota mitjana dels dos vials en el tram que confronta amb 
la parcel·la. 

3. Condicions de l'edificació 
 
a) Forma d'ordenació: No es fixa 
b)Separació de l’edificació a límits: 3,00 metres a límit amb altres parcel·les i 4,00 metres 
a vials 

- Excepcions: 
- Com a excepció de les separacions podran edificar-se a tres (3,00) metres de 
distància del límit de la parcel·la amb veïns i a sis (6,00) del límit del camp de golf 
quan es tracti d’edificacions totalment enterrades respecte de la rasant resultant de la 
parcel·la. 
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- Es podran alinear amb el límit amb vial les edificacions totalment enterrades en 
parcel·les tipus “s” o en les parcialment semisoterrades en parcel·les tipus “i” però 
quan la cota superior d’aquesta planta sigui igual o inferior a la cota  mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. En aquest , i per parcel·les tipus “s”, en el mur de 
contenció no podran obrir-se altres forats que la porta del garatge. 
- Els elements auxiliars adossats a l’edifici com escales, terrasses, pèrgoles, murets 
barbacoes, etc. que sobresurtin més d’un metre de la rasant de la parcel·la en aquell 
indret, hauran de respectar les separacions mínimes indicades. 

- A més de les separacions mínimes de les edificacions als límits de la parcel·la, per a una 
millor disposició dels habitatges  a l’orografia de la zona i la voluntat d’evitar ubicacions 
perjudicials en assolellament i camp de visió entre ells, en el plànol d’ordenació es limita, 
en alguns casos, la zona de la parcel·la on es pot edificar la planta baixa i superiors. 
Aquesta zona respecta, com a mínim les distàncies anteriorment definides. 
- Les dimensions de l’edificació en planta seran aquelles que no provoquin la formació de 
cap façana o part d’ella, amb més d’una planta sota el forjat de la considerada planta 
baixa. Per a la comprovació adequada d’aquesta limitació, el projecte arquitectònic haurà 
d’incloure un plànol topogràfic de la parcel·la a una escala mínima de 1/100 i perfils en la 
direcció del màxim pendent del terreny cada 10,00 m com a mínim, i dos perfils per a les 
façanes laterals de l’edificació projectada on el pendent del terreny sigui màxim. 
- No podrà ser ocupada per cap element edificatori la part de la parcel·la que, en el cas 
d’estar propera a un riu o torrent, estigués dins de la zona inundable amb el cabal 
corresponent a l’avinguda amb 500 anys de període de retorn (segons plànol d’informació 
núm. 6 del Pla Parcial del subsector A) 

c) Tipologia: Edificació adossada o entre mitgeres, en un màxim de vuit habitatges agrupats 
per parcel·la. No es permet l’edificació unifamiliar aïllada  

d) Edificabilitat neta:  180,00 m² per habitatge de sostre net. 
- Seran considerats m² de sostre edificat el total de la superfície edificada i sotacoberta 
edificada amb les següents puntualitzacions: 

a) En els volums habitables permesos directament sota coberta la superfície a 
comptabilitzar serà aquella que tingui una alçada lliure interior superior a 1,50 metres. 
b) No seran comptabilitzades les plantes totalment soterrades. Les plantes 
parcialment soterrades comptabilitzaran en la mateixa proporció que la part vista de 
les seves façanes. 
c) Els cossos sortints tancats lateralment seran comptabilitzades al 100 % de la 
superfície. 

- Els balcons i cossos sortints coberts i oberts per tres costats com a mínim (porxos)  
comptabilitzaran el 50 % de la superfície. 
- Els balcons i cossos sortints no coberts i oberts per tres costats com a mínim (balcons i 
terrasses) no comptabilitzaran. 
- Serà permesa la construcció d'una planta totalment soterrada, com a màxim, la seva 
alçada interior serà com a mínim de 2,25 metres i no podrà ser utilitzada com a habitatge. 
- La considerada planta baixa tindrà una alçada lliure de 3,50 m com a màxim i totes les 
plantes tindran una alçada lliure igual o superior als 2,70 m. 
- L’última planta tindrà una alçada lliure interior, entre el paviment i l’element més elevat de 
la corberta, de 4,50 m i en l’intersecció de la cara inferior del forjat de coberta amb la cara 
interior de la paret de façana l’alçada màxima serà de 40 cm. 

e) Alçada reguladora màxima:  
- 6,75 M (corresponent a PB + PP) 
- Es defineix l'alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici com la diferència de cota del 
terra de la planta definible com a planta baixa i la cota del punt més alt d'intersecció de 
coberta amb façana d’aquesta planta. 
- En el cas que a causa de la pendent de parcel·la l'edificació es desenvolupi 
graonadament en diferents volums i que diversos d'aquests puguin considerar-se planta 
baixa, l'ARM s'aplicarà a cada un d'aquests seguint el criteri definit anteriorment a la zona 
de coberta en la seva projecció horitzontal. 
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- En cap cas podrà prendre's la cota de referència de la planta baixa (cara superior del seu 
forjat) amb una variació absoluta de +/- 1,00 metre en relació a la cota del terreny natural 
de la parcel·la. En el cas que hi hagi més d’un nivell edificatori que pugui prendre’s com a 
planta baixa (que estigui a +/- 1,00 metre en relació de la cota del terreny), tindrà la 
consideració de planta baixa aquell que tingui la cota més baixa. 

 
f)  Nombre màxim de plantes:  4 (SO+PB+PP+SC) sotacoberta lligada a PP 
g) Densitat  màxima d’habitatges: un habitatge per parcel·la de, mínim, 200,00 m2. En el 

cas d’agrupació d’habitatges en parcel·la  conjunta, màxim de vuit habitatges. Segons 
plànol d’ordenació 

h) Ocupació màxima:   60% màxim.  
Veure plànol d’ordenació 
Subsòl : edificable una planta soterrània per a instal·lacions i 
aparcaments d’ús particular 

La superfície de parcel·la no ocupada per l'edificació s'haurà d'enjardinar i aprofitar-se per 
a ús exclusiu de l'edificació de la parcel·la, no s'hi permet cap tipus d'edificació aïllada de 
l’edifici principal, encara que sí la construcció d’instal·lacions lúdiques i esportives d'ús 
particular dels propietaris de la parcel·la. No es permeten horts. 

i) Moviment de terres a l’interior de la parcel·la:  
- Els moviments de terres a l’interior de cada parcel·la respectaran que: 

- en parcel·les "s" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior a les 
del vial que hi afronta.  
- en parcel·les "i" cap punt de la rasant resultant estigui a cota superior a les del vial  
que hi afronta. 
- en parcel·les "d" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior del vial  
de cota més baixa ni estigui a cota superior del vial de cota més alta. 

- En els límits de les parcel·les amb el camp de golf es construirà un mur d’alçada vista 
compresa entre els 50 cm i els 200 cm d’alçària, de manera que la rasant del cap del mur 
no tingui un pendent longitudinal superior al 20%.  En el límit entre parcel·les, pot produir-
se un salt en la rasant del cap del mur, però aquest es limitarà a un màxim de 75 cm. El 
mur es formarà amb escullera de pedra calcària del país, en sec, amb talús vist 
d’inclinació màxima H/V=1/5. Es podrà deixar un talús per sobre d’aquest amb un pendent 
màxim H/V = 1/1 mesurat perpendicularment al límit de parcel·la.  
- Al peu del mur d’escullera, cada propietari construirà al seu càrrec o assumirà el cost si 
l’executa directament Aravell Golf SL, a tot el llarg de la façana amb el camp de golf, una 
cuneta formigonada amb les dimensions, gruix i qualitats indicats en el gràfic adjunt. 
Aquesta cuneta està en terrenys de propietat del camp de golf i el peu del mur s’alinearà 
amb el límit de propietat camp de golf-parcel·la. 
- Els murs en els límits amb altres veïns no podran tenir una alçada vista superior als dos 
(2,0 metres) i en el cas de voler terrassar l’interior de la parcel·la a base de murs 
esgraonats, la separació mínima entre ells en planta serà de tres (3,00 metres). 
- En els límits amb vials podran construir-se murs d'un màxim de quatre (4,00) metres 
vistos per sobre de la rasant (parcel·les “s”) o de tres (3,00) metres vistos per sota de la 
rasant (parcel·les tipus “i”). La seva directriu serà paral·lela a l'eix del vial i no es permetrà 
que cap element del mur envaeixi parcialment o total l’espai públic del vial que dona accés 
a la parcel·la. 
- Es permet, la construcció de murs interiors de parcel·la d’un màxim d’alçada vista de 
quatre (4,00) metres. 

j) Espais lliures privats amb parcel·les amb més d’un habitatge: podrà ser de propietat 
en règim proindivís entre els propietaris; es permeten instal·lacions lúdiques i esportives 
d’ús privat per als propietaris. 

k)Tanques: No serà permès cap tipus de tancat de parcel·la en el límit a altres parcel·les o 
al sector urbanitzable, a excepció del format amb vegetació, la qual podrà estar 
complementada amb un filat metàl·lic plastificat en verd, i d'alçària màxima de 1,80 metres 
i de la façana a vial. 
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En la façana a camp de golf la tanca pot ser del mateix tipus que l’indicat anteriorment, 
però l’alçada màxima serà d’1,00 m. Les tanques laterals que morin en aquesta façana, 
en una longitud mínima de 5,00 metres també tindran una alçada màxima d’1,00 m. 
En la façana a vial podran a construir-se elements de tancament opacs d'un màxim de 
1,20 metres sobre la rasant de vorera. Per sobre aquests, i en un màxim d'1,80 metres 
sobre la vorera, podrà complementar-se amb vegetació i, complementàriament a aquesta, 
amb filat metàl·lic plastificat en verd. 
En el cas de murs en façana a vial, parcel·les tipus "s", el material a emprar serà escullera 
de pedra calcària del país en sec o formigó en massa o armat i revestit amb pedra del 
país i de gruix mínim de 15 cm. 

l) Aparcament particular: 
Cada parcel·la disposarà d'un mínim d'una plaça d'aparcament de dimensions mínimes de 
3,00 x 5,00 m per cada 100 m² d’edificació dintre de l’edificació o parcel·la sota el porxo.  

m) Materials de coberta i façanes. Criteris estètics: 
- Les edificacions es projectaran i realitzaran amb cura i respecte a l’entorn, dominant els 
materials naturals de la zona. No s'admetran construccions que per la seva composició o 
forma suposin una variació i/o impacte visual sobre el paisatge o sobre l'ordenació 
homogènia del sector. 
- Els materials a emprar en el tractament de façanes quedarà limitat en relació al color. 
Caldrà buscar en tot cas la integració colorista amb els materials tradicionals de la zona 
(colors terrosos i grisos principalment) o del propi paisatge, i estarà prohibit el blanc i 
colors llampants. 
- Els habitatges es cobriran obligatòriament amb pissarra, a la manera tradicional de la 
zona. La pendent de coberta es situarà entre el 35% i el 35%. Els paraments verticals de 
tancament seran formats per pedra natural, de 15 cm gruix com a mínim en un mínim del 
70 % de la superfície total dels tancaments. El tipus concret de pedra es fixarà en els 
Estatuts esmentats a l’article 20. En el cas que es vulgui combinar pedra i fusta, el 
percentatge mínim de pedra serà del 50 % de les façanes i el de la suma de fusta i pedra, 
d’un mínim del 70 %. 

n) Tractament i evacuació d’aigües residuals i pluvials: 
- Totes les parcel·les que, per la seva situació, hagin d'estar travessades per claveguerons 
d'altres parcel·les, estaran obligades a respectar aquesta servitud, tant en la seva 
construcció com en la seva explotació deixant accés i evitant plantacions arbòries o 
arbustives en una franja de 2,00 metres a cada costat de la canonada.  
 

4. Condicions d'ús 
- Ús residencial, tot i que es permetran desenvolupar activitats econòmiques només 
lligades a professions lliberals. En el cas de parcel·les amb més d’un habitatge i amb 
zones comunes privades, i en el cas que s’hi estableixin usos diferents al d’habitatge, els 
propietaris crearan els elements físics necessaris per a respectar i impedir l’accés de 
foranis als espais comuns privats. 
- Els espais lliures privats estaran habilitats per a jardins i zones d’esbarjo privades de 
cadascun. Els espais comunitaris podran destinar-se a usos d’esbarjo del conjunt i estaran 
habilitats com a jardins, on es permetran instal·lacions com piscines i instal·lacions 
esportives privades del conjunt. No es permetran els horts 

 

6. Condicions particulars de l’edificació : obligatorietat del conjunt 
 

- Serà obligat que el conjunt formi una sola unitat arquitectònica. Per això, el projecte de 
volumetria exterior haurà d’ésser complet i únic per a cada conjunt, encara que se sol·liciti 
una part d’ell. 
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- Amb aquesta finalitat, en cas de diversos propietaris, s’haurà de signar el compromís de 
tots ells amb el projecte presentat. Aquest compromís es podrà inscriure en el registre com 
a compromís per a una futura edificació. 
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Article 104.- Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar, clau 3a 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn les àrees d'edificació residencial unifamiliar aïllada. 

2. Condicions de la parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima: 300,00 m². A condició de parcel·la mínima no afecta a 
les parcel·les amb superfícies inferiors existents amb anterioritat a l’aprovació del pla. 

b) Front mínim de parcel·la:    10,00 m  

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del  solar. 
Les edificacions existents anteriors a l’entrada en vigor del POUM no restaran fora 
d’ordenació encara que no compleixin amb les altures i separacions indicades en el present 
article. A efectes de segregacions, la superfície de la parcel·la haurà de ser proporcional al 
sostre que tingui edificat.  
 

b) Separació de l'edificació als límits: 3,00 metres als límits de parcel·la. 
c) Tipologia: Unifamiliar preferentment aïllada.  
 Es permet l’edificació aparellada amb agrupació màxima de tres unitats. 
 Aquest darrer cas, prèvia sol·licitud de llicència urbanística per a edificar, serà necessari 

presentar la documentació on s’acrediti que, en la subdivisió parcel·lària de la parcel·la 
inicial, queden resolts els problemes de servituds de mitgeres. El projecte d’edificació serà 
unitari. 

d) Alçada reguladora màxima: 9.00 – 7.50 metres, segons croquis adjunts.  
e) Nombre màxim de plantes: 
 Parcel·les en zona plana:  P.Baixa + 2P.Pis  + Planta sotacoberta 9.00m 
 Parcel·les en pendent:   
  Cara muntanya:  P.Baixa + 2P.Pis  + Planta sotacoberta 7.50m (s/croquis) 
  Cara val:   P.Baixa + 2P.Pis  + Planta sotacoberta 9.00m (s/croquis) 
  
 Quan existeixi un salt de sota entre el vial i la parcel·la en sentit ascendent es podrà alinear 

l’edificació a carrer a nivell de planta baixa havent de complir amb les distàncies a vial a 
partir de la planta primera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Sostre edificable màxim: 1,00 m² sostre / m²solar 
g) Densitat màxima d'habitatges: 1 habitatge per parcel·la 
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h) Ocupació màxima: 40% 
i) Construccions auxiliars: Es permet una construcció auxiliar amb una ocupació màxima 

del 5% del solar o 20,00 m², no podent-se situar en la franja de separació del carrer, i amb 
una alçària total màxima de 3,00 m. 

j) Tanques: Les tanques al carrer seran de pedra, absolutament opaques amb una alçària 
màxima de 1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària màxima de 1,80 
metres serà amb reixa o vegetal. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar. 
b) Usos compatibles: oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural, turisme 

rural. 
c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 

sostre. 
d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 

sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: una plaça d’aparcament per habitatge. 
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Article 105.- Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar, clau 3a_1 (Zona  
semi-intensiva de la Urbanització Balcó del Pirineu) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn les àrees d'edificació residencial unifamiliar aïllada envoltada 
d’espais verds privats, existents,  de la urbanització del Balcó del Pirineu. 

2. Condicions de la parcel·lació 

a) Parcel·la mínima:  

 La parcel·la mínima edificable serà de 800,00 m² i la seva forma ha de ser tal que permeti 
inscriure un cercle de 15,00 m de diàmetre. Aquesta condició, no afecta a les parcel·les, 
amb una superfície inferior, anteriors a l’aprovació de la Modificació Puntual de les Normes 
Subsidiàries de Montferrer i Castellbó a l’àmbit del Pla Parcial de la urbanització del Balcó 
del Pirineu. 

b) Front mínim de parcel·la:    20,00 m  

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació:  
Situació de les edificacions 
 Preferentment l’edificació principal (vivenda unifamiliar) i les secundaries (garatges, 

rentadors, trasters, etc,...)han de constituir un sòl volum; tanmateix s’intentarà que algunes 
d’aquestes últimes formin un altre edifici independent de forma que el màxim d’edificis 
construïts en cada parcel·la no passi de dos. 

 La distància mínima de qualsevol punt principal als límits de  parcel·la serà de: 
  A l’alineació exterior de 5,00 m 
  A les alineacions interiors de 3,00 m 
  S’exceptua d’aquesta condició el cas d’agrupació d’edificacions principals. 
Agrupació d’edificis principals 
 Es permet adossar edificis a les mitgeres amb la condició de complir la resta de condicions 

de volum i 
  a)que formin una unitat de composició amb projecte únic del conjunt 
  b)que la dimensió de l’edifici resultant no sigui major de 30m. 
  c)que no quedin mitgeres vistes. 
  d)que el volum total resultant sigui inferior a 5.000,00 m³. 
  e)que l’acord entre els propietaris s’inscrigui al Registre de la Propietat. 
Edificacions secundaries 

La dimensió major d’aquests edificis no podrà excedir de 10,00 m; el seu volum total serà 
inferior a 200m³ i la seva alçada màxima serà de: 
 
- En parcel·les planes, es limita l’alçada de l’edificació auxiliar a 4.50 m a carener.  

 
 
 
 
Croquis 1 
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- En parcel·les amb orografia amb forta pendent, en cas de trobar-se semisoterrats (els 
cossos destinat a aparcaments) i tenir un forjat pla al damunt amb funció de terrassa. els 
3,50 m corresponen al pla del paviment de la terrassa. En carrers amb pendent, aquesta 
altura s’haurà de mesurar al punt mig de la parcel·la. 

  
 
 
 
Croquis 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poden ocupar qualsevol posició dins  la parcel·la, fins i tot adossades a les alineacions, tant 

exterior com interior, a l’edifici principal i a ambdues alineacions i edifici, sempre que es 
tractin les mitgeres amb rang de façana i es mantingui  l’edifici principal a les distàncies de:    

  - A l’alineació exterior de 5,00 m 
  - A les alineacions interiors de 3,00 m 
 
b) Separació de l'edificació als límits:  
 Edificació principal:  - A l’alineació exterior (vial) de 5,00 m 
      - A les alineacions interiors (parcel·la) de 3,00 m 
 Edificació secundària: Poden ocupar qualsevol posició dins  la parcel·la, fins i tot 

adossades a les alineacions, tant exterior com interior, a 
l’edifici principal i a ambdues alineacions i edifici, sempre que 
es tractin les mitgeres amb rang de façana 

c) Tipologia: Unifamiliar 
d) Alçada reguladora màxima: L’alçada màxima dels edificis serà de 8,00 m. L’alçada de 

l’edificació es mesurarà sobre la cota natural del terreny en cada punt i dins d’ella han de 
quedar inclosos els careners i pendents de la coberta. 

e) Nombre màxim de plantes: Planta baixa, planta pis i sotacoberta. Solament podran 
superar aquesta alçada els parallamps, antenes de radio i TV i les xemeneies. 

f) Edificabilitat: El volum total dels edificis que s’aixequin per damunt de la rasant del terreny, 
no excedirà de 1,50 m³/m² de la superfície de la parcel·la. 

g) Densitat màxima d'habitatges: 1 habitatge per parcel·la 
h) Ocupació màxima: La ocupació en planta, de totes les edificacions (principal i secundaria) 

serà, com a màxim, del 30% de la superfície de la parcel·la. 
i) Tanques: Les tanques al carrer seran de pedra o arrebossades, absolutament opaques 

amb una alçària màxima de 1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària 
màxima de 1,80 metres serà amb reixa o vegetal. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Exclusivament residencial unifamiliar. 
b) Usos compatibles: S’autoritza l’establiment d’edificis d’ús públic tals com centres socials i 

culturals, recreatius, hotelers, però havent de disposar d’aparcaments suficients en l’interior 
de la parcel·la. 

 Queden prohibits els usos: comercial, de indústria, agrícola, ramader, de magatzems i 
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qualsevol altre incompatible amb la vivenda. 
c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 

sostre. 
d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 

sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: L’ús de garatge s’autoritza únicament com a annex a la vivenda. 

 

5. Subzona 3a_1_1 
 
Parcel·la situada al límit de la urbanització del balcó del Pirineu amb la zona del casc antic 
(cap del poble) de Montferrer. 
 
Les separacions als límits de parcel·la venen definits al plànol d’ordenació. 

- 5.00 m al vial superior de la urbanització. 
- 3.00 m al límit sud.  
- 0.00 m a la resta de límits. 

 
Superfície de parcel·la abans de cessió de vialitat: 622,00 m² 
Volum màxim edificable: 622,00 m² x 1.,50 m³/m² = 933,00 m³ 
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Article 106.- Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar, clau 3a_2 
(Zonificació de les antigues Unitats d’Actuació 3 i 5 de Montferrer) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn les àrees d'edificació residencial unifamiliar, existents, a la zona de 
La trobada, provinents del planejament de les antigues Unitats d’Actuació 3 i 5 de  Montferrer. 

2. Condicions de la parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima:  300,00 m² 
b) Front mínim de parcel·la:      15,00 m  

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del  solar. 
b) Separació de l'edificació: - A l’alineació exterior (vial) de 5,00 m 
      - A les alineacions interiors (parcel·la) de 3,.00m 
      - Les separacions inclouen els cossos volats 
c) Tipologia: La tipologia constructiva d’aquesta zona serà d’habitatges unifamiliars aïllats o 

unifamiliars agrupats en filera. Aquest darrer cas, prèvia sol·licitud de llicència urbanística 
per a edificar, serà necessari presentar la documentació on s’acrediti que, en la subdivisió 
parcel·lària de la parcel·la inicial, queden resolts els problemes de servituds de mitgeres, i 
que el projecte d’edificació, que serà unitari per a tota la parcel·la inicial, respecti 
l’estàndard urbanístic  de l’Estudi de Detall, tant en l’edificabilitat de la parcel·la com en el 
nombre d’habitatges (1 habitatge cada 300,00 m² de solar net), el règim de propietat de 
l’espai lliure no edificat, i les distàncies de les edificacions als llindars. 

d) Alçada reguladora màxima: 9.75 metres.  
e) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 2P.Pis 
f) Sostre edificable màxim: 1.05 m²sostre/m²solar 
g) Densitat màxima d'habitatges: 1 habitatge cada 300,00 m² de solar net 
h) Ocupació màxima: 40% 
i) Construccions auxiliars: Es permet una construcció auxiliar amb una ocupació màxima 

del 5% del solar o 20,00 m², no podent-se situar en la franja de separació del carrer, i amb 
una alçària total màxima de 3,00 m. 

j) Tanques: Les tanques al carrer seran de pedra, absolutament opaques amb una alçària 
màxima de 1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària màxima de 1,80 
metres serà amb reixa o vegetal. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar. 
b) Usos compatibles: oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural. 
c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 

sostre. 
d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 

sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: 1 plaça d’aparcament per habitatge. 
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Article 107.- Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar, clau 3a_3 
(Zonificació de l’Estudi de Detall 1 d’Aravell) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn l’àrea d'edificació residencial unifamiliar, existents, a l’entrada del 
poble d’Aravell, provinent del planejament de l’antic Estudi de Detall 1 d’Aravell. 

2. Condicions de la parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima: 300,00 m² 
b) Front mínim de parcel·la:    --  

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del  solar. 
b) Separació de l'edificació als límits:  - A l’alineació exterior (vial) de 3,00 m 
        - A les alineacions interiors (parcel·la) de 2,00m 
        - Les separacions inclouen els cossos volats 
 En la parcel·la nº1, en que l’edificació ja es consolidada, anterior a l’Estudi de Detall, no es 

consideraran fora d’ordenació els cossos edificats, ni l’ampliació proposada per a 
l’edificació auxiliar, qualsevol  altra ampliació deurà respectar les distàncies genèriques 
prescrites per a la nova edificació en les presents ordenances, així  com en el cas 
d’enderroc de l’edificació existent. 

c) Tipologia: Unifamiliar aïllada. Es podran agrupar dues o més parcel·les, per tal d’aparellar 
l’edificabilitat resultant, o fer-la en filera amb les següents condicions: 

 1.- El projecte d’obres de la nova edificació resultant deurà ésser unitari i conjunt de la 
nova unitat constructiva. 

  2.- El sostre total  màxim serà la suma dels sostres unitaris de parcel·les. 
  3.- Es respectaran els límits de separació a carrer de 3,00m. i a veïns de 2,00m. 
  4.- El nombre d’habitatges respectarà l’estàndard d’1 habitatge cada 300 m² d solar 

net. 
 5.- L’agrupació quedarà acreditada en la petició de la corresponent llicencia d’obres 

mitjançant document registral d’acceptació de les anteriors condicions per part dels 
propietaris agrupats d’una banda, i de fixació de les condicions de condomini en el 
seu cas, de la part de parcel·la no construïda, o de la divisió horitzontal de la nova 
entitat registral, que deurà poder acreditar que les noves unitats gaudiran de les 
condicions inicials de la parcel·lació amb exempció del fet que compartiran mitgera. 

 
d) Alçada reguladora màxima: 9,00 m - PB+2PP, l’alçada  es mesurarà des de la rasant dels 

carrers de nova creació a donen front les noves parcel·les, per damunt del darrer sostre 
només es permetrà la coberta, que es generarà directament damunt del darrer forjat i en les 
condicions genèriques del sòl urbà. 

.e) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 2P.Pis 
f) Sostre edificable màxim: 1,00 m²sostre/m²solar 
g) Densitat màxima d'habitatges: 1 habitatge cada 300,00 m² de solar net 
h) Ocupació màxima: 40% 
i) Construccions auxiliars: Es permet una construcció auxiliar amb una ocupació màxima 

del 5% del solar o 20,00 m², no podent-se situar en la franja de separació del carrer, i amb 
una alçària total màxima de 3,00 m. 

j) Tanques: Les tanques al carrer seran de pedra, absolutament opaques amb una alçària 
màxima de 1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària màxima de 1,80 
metres serà amb reixa o vegetal. 
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4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar. 
b) Usos compatibles: oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural, turisme 

rural. 
c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 

sostre. 
d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 

sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: 1 plaça d’aparcament per habitatge. 
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Article 108.- Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar, clau 3a_4 
(Zonificació de l’Estudi de Detall 2 d’Aravell) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn l’àrea d'edificació residencial unifamiliar, existent, al cap del poble 
d’Aravell, provinent del planejament de l’antic Estudi de Detall 2 d’Aravell. 

2. Criteris arquitectònics 
 
L’edificació s’implanta segons el traçat dels carrers, d’una manera més o menys contínua.  
Els volums edificats agrupen tres i sis unitats d’habitatge unifamiliar, de mides i orientacions 
específics per a cada grup, i això implica solucions tipològiques diferents. 
 
La discontinuïtat dels blocs permet crear unes transparències des dels carrers al fons de la 
vall, la serra del Cadí i part del poble. 
Aquest esquema d’agrupacions amb tamanys diferenciats i implantacions autònomes ja es 
donen a les edificacions que conformen el nucli d’Aravell. 
 
A les zones A i B, totes les edificacions consten de tres plantes,  baixa, primera i 
sotacoberta, que segons quina és la situació topogràfica són semisoterrània, baixa i primera. 
La zona C té un accés comunitari als garatges individuals, situats a cada casa independent.  
A més els habitatges consten de la planta baixa i planta sotacoberta. 
 
Per planta la superfície de cada habitatge és de 70,00 a 82,50 m² 
 
Les condicions estètiques i d’ordre constructiu, s’avindran al que regula l’article 15 de les 
Normes Subsidiàries del Planejament de Montferrer-Castellbó, Text Refós març 1991 :  
 
15.1  L’alçada reguladora màxima permesa, serà de 9,75 m, corresponents a PB+2 
plantes. Aquesta mida es prendrà de la cota mitja del vial principal, fins a la intersecció de la 
superfície superior de la coberta amb el pla de façana.  L’existència d’una topografia 
accidentada no podrà donar origen a l’aparició de més de quatre plantes, sota cap concepte. 
Quan una edificació doni front a dos o més vials, l’alçada de PB+2 plantes s’haurà de 
complir a tots els vials.  
15.2  Les illes existents seran edificables en la seva totalitat, complint també que la 
fondària edificable no serà mai més gran de 15,00 m.  En aquests casos, l’espai resultant 
quedarà com a pati interior d’illa, edificable només en planta baixa.  
15.3  Si la mitjana de les alçades dels edificis ja construïts, en la part de la façana entre 
dos carrers transversals contigus, és d’una alçada inferior a la de PB+2 plantes, només es 
podrà construir PB+1 planta, llevat que una de les edificacions contigües tinguin ja l’altura de 
PB+2 PP ó superior, o que l’amplada del vial on doni front l’edificació sigui superior als 10 
metres, en els quals supòsits, també serà edificable en planta baixa i 2 PP.  
15.4  L’altura de la PB serà com a màxim de 3,75 m, trespol inclòs, i l’altura lliure de les 
plantes pis serà com a mínim de 2,50 m.  En carrers de més de 5 m d’amplada la planta 
baixa podrà ésser de 4,25 m sota forjat.  
15.5  Les cobertes seran de pissarra, teula plana o teula àrab, d’acord amb el material que 
predomini al nucli.   Queda prohibit l’ús de fibrociment de color gris o altre color no adient 
amb l’entorn. Quan siguin cobertes de pissarra ó teula plana el pendent serà, com a màxim 
del 45%, quan siguin cobertes de teula àrab, el pendent serà, com a màxim del 30%. 
L’interior de la coberta serà habitable com a ampliació de la planta inferior. Es podran 
construir llucanes i terrasses incloses dins l’envolvent de la coberta, sempre i quan no 
modifiquin substancialment la imatge de coberta simple.  
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15.6  Els cossos volats, balcons i tribunes, assoliran com a màxim 1/10 part de l’amplada 
del carrer, amb sortida màxima de 1,00 m, sempre i quant es situï a una alçada no inferior a 
4 m. En cas contrari, i sempre per damunt dels tres metres, la sortida màxima de vol serà de 
60 cm.  La separació mínima serà de 75 cm de la mitgera. Els ràfecs volaran una longitud 
similar als existents a la zona.  
15.7  Com a materials de façana s’empraran, preferentment, la pedra i la fusta. Es permet 
la utilització d’arrebossats, pintats i estucats de color no llampants, que s’integrin a l’entorn. 
No es permesa la utilització de totxana vista ni el pintat de façanes de color blanc.  
15.8  Les mitgeres que quedin vistes tindran tractament de façana i es deixaran, com a 
mínim, arrebossades i pintades de color no llampant.  Si són de pedra podran quedar vistes.  

3. Condicions de la parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima: no s’estableix parcel·la mínima, el parcel·lari del plànol 
d’ordenació és normatiu 

b) Front mínim de parcel·la: segons plànol d’ordenació. 
c) Fondària d’edificació màxima: segons plànol d’ordenació. 

4. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: segons plànol d’ordenació. 
b) Separació de l'edificació als límits: segons plànol d’ordenació. 

- En les edificacions adossades a mitgeres, assenyalades al plànol d’ordenació, queda 
totalment prohibit el fet de deixar cap mitgera vista sense tractament de façana 
(arrebossat i pintat, o revestiment de pedra-fusta), essent aquest precepte imprescindible 
per a concessió de la cèdula de primera ocupació per part de l’ajuntament. 
- Preferentment es plantejaran projectes unitaris. 
- Les parcel·les 13-14-15-16-17-18 i les parcel·les 31-32-33, per a la concessió de 
llicència d’edificació, hauran de presentar un projecte bàsic de conjunt dels 6 i dels 3 
habitatges respectivament. 

c) Tipologia: unifamiliar  
d) Planta baixa: Aquesta planta estarà referenciada al nivell del terreny actual en un màxim 

de 1,50 metres mesurats en el centre de la seva fondària i, en cap cas, es podran llegir més 
de tres plantes en la façana posterior.  Per sota de la planta baixa no es permesa cap més 
planta.  En algunes parcel·les la planta baixa passa a ser semisoterrada. 

e) Planta sotacoberta: L’alçada màxima interior d’aquesta planta en l’arrencada de la coberta 
serà de 2,50 metres. 

f) Planta coberta: Les cobertes seran inclinades, amb un pendent màxim del 40%, amb el 
carener paral·lel a la façana. S’admet pissarra o xapa metàl·lica com a materials d’acabat 
de coberta, unificats a cada grup de cases.  No s’admeten llucanes. 

g) Cossos sortints:  s’admeten cossos sortints sense tancar 
h) Alçada reguladora màxima: 8,00 metres, des del nivell del carrer fins a la intersecció de la 

façana de cada casa i aquesta amb el pla exterior de la coberta al centre de la casa. (Veure 
seccions tipus adjuntes) 

i) Nombre màxim de plantes: P.Baixa o semisoterrània + 1P.Pis + P. Sotacoberta (segons 
desglòs adjunt) 

j) Distribució de superfícies per zones: 
 
Zona A   
Quatre grups de tres habitatges =   12 habitatges      
      
Parcel·la 1 PB+P1+PSC 75 x 3 plantes = 225,00    
Parcel·la 2 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 3 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 4 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 5 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 6 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 7 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

91 

Parcel·la 8 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 9 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 10 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 11 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 12 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00  2.865,00  
        
        
Zona B        
Un grup de sis habitatges + dos grups de tres habitatges =  12 habitatges     
        
Parcel·la 13 PB ó SS+P1+PSC       
Parcel·la 14 PB ó SS+P1+PSC       
Parcel·la 15 PB ó SS+P1+PSC       
Parcel·la 16 PB ó SS+P1+PSC       
Parcel·la 17 PB ó SS+P1+PSC       
Parcel·la 18 PB ó SS+P1+PSC 426 x 3 plantes = 1.278,00    
Parcel·la 19 PB+P1+PSC 75 x 3 plantes = 225,00    
Parcel·la 20 PB+P1+PSC 75 x 3 plantes = 225,00    
Parcel·la 21 PB+P1+PSC 75 x 3 plantes = 225,00    
Parcel·la 22 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 23 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00    
Parcel·la 24 PB+P1+PSC 80 x 3 plantes = 240,00  2.673,00  
        
        
Zona C        
Tres grups de tres habitatges =  9 habitatges   (PS no comptabilitza sota PB)   
Parcel·la 25 PB+PSC 73 x 2 plantes = 146,00    
Parcel·la 26 PB+PSC 80 x 2 plantes = 160,00    
Parcel·la 27 PB+PSC 80 x 2 plantes = 160,00    
Parcel·la 28 PB+PSC 80 x 2 plantes = 160,00    
Parcel·la 29 PB+PSC 80 x 2 plantes = 160,00    
Parcel·lar 30 PB+PSC 80 x 2 plantes = 160,00    
Parcel·la 31 PB+PSC       
Parcel·la 32 PB+PSC       
Parcel·la 33 PB+PSC 221 x 2 plantes = 442,00  1.388,00  
 Planta Semisoterrani:   Comú  Zona C   569,00  
        
 Total Superfície Construïda  7.495,00 m² 
 
 
 
k) Nombre màxim d’habitatges: 33 segons desglòs 
 
   SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  UNITATS FAMILIARS 
ZONA - A -   2.865      12 
ZONA - B -   2.673      12 
ZONA - C -   1.957        9 

TOTAL  7.495     33  
 

l) Ocupació màxima: segons plànol d’ordenació. 
m) Construccions auxiliars: no s’admeten 
n) Tanques: Les tanques al carrer seran de pedra, absolutament opaques amb una alçària 

màxima de 1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària màxima de 1,80 
metres serà amb reixa o vegetal. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar. En les parcel·les 13-14-15-16-17-18 i les parcel·les 
31-32-33 és permet també l’ús residencial plurifamiliar sense alterar el nombre màxim 
d’habitatges permès. 

b) Usos compatibles: oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu. 
c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 
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sostre. 
d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 

sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: 1 plaça d’aparcament per habitatge. 
 
5. Seccions tipus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

93 

Article 109.- Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar, clau 3a_5 (Zona AB 
del PP de Camp de Golf) 

1. Definició  

- Aquesta subzona correspon a la zona delimitada com a zona d’ordenació en edificació 
aïllada, residencial unifamiliar, zona AB, que es va definir en el Pla Parcial del Subsector A 
de la urbanització annexa del camp de golf d’Aravell. 
- Es defineixen dues subzones, en funció de la superfície de les parcel·les, amb dues 
edificabilitats diferenciades : 

 Subzona A : superfície de les parcel·les : més de 1.075,00 m2 
edificabilitat neta:     300,00 m2 sostre 

 Subzona B : superfície de les parcel·les : de 750,00 m2 a 1.075,00 m2 
edificabilitat neta:     240,00 m2 sostre 

- Es redueix la parcel·la 152 en una amplada de 2,00 m en tota la seva longitud en la seva 
façana a vial per a eixamplar aquest de 6,00 m a 8,00 m. Tot i quedar amb una superfície 
inferior als 1.075,00 m² es continuarà regint per les condicions de la subzona A.  

2. Condicions de la parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima:  

   - Les definides en el punt 1 en funció de la subzona. La parcel·lació dels plànols d’ordenació 
és normativa. 

- S’admeten agregacions de parcel·les quan totes elles siguin d’una mateixa zona 
d’ordenació. En aquest cas el sostre edificable serà la suma del corresponent a les 
parcel·les que s’agreguen. 
- No es permetran subdivisions de parcel·les, ni encara en el cas que la possible posterior 
agregació a una altra parcel·la o part d’ella tingui una superfície igual o superior a la 
parcel·la mínima 

b) Front mínim de parcel·la:  15,00 m  
c) Definició de parcel·les: 

Es defineixen tres tipus de parcel·la en funció de la seva situació respecte el(s) vial(s) que 
li donin accés: 

Tipus “i”: Parcel·la que té la seva rasant a cota igual o inferior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “s”: Parcel·la que té la seva rasant a cota superior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “d”: Parcel·la que té accés rodat per dos vials i de manera que la cota mitjana 
de la parcel·la està entre la cota mitjana dels dos vials en el tram que confronta amb 
la parcel·la. 

3. Condicions de l’edificació 

a) Forma d’ordenació: l’edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del solar 
    - Edificació aïllada, amb un màxim d’un habitatge per parcel·la.  

- Es permet també: 
 Agrupació de parcel·les veïnes, físicament confrontants, però edificant un sol 

habitatge, el qual tindrà el sostre màxim edificable com a suma dels respectius 
sostres de les parcel·les agrupades.  

 Agrupació de l’edificació de parcel·les veïnes, físicament confrontants, construint 
dos habitatges adossats, sempre que el projecte arquitectònic sigui conjunt. Cada 
habitatge ha de tenir l’edificabilitat neta corresponent a la subzona a què pertany 

b)Separació de l’edificació: 
- Als límits:  

- 3 metres en el límit amb el contorn del sector 
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- 5 metres en el límit amb altres parcel·les 
- 6 metres en el límit amb el camp de golf 
 

- A vials : 
- tipus “s” i “d” a vial inferior: 5,00 metres 
- tipus “i” i “d” a vial superior: 3,00 metres 

- Excepcions: 
- Com a excepció de les separacions podran edificar-se a tres (3,00) metres de 
distància del límit de la parcel·la amb veïns i a sis (6,00) del límit del camp de golf 
quan es tracti d’edificacions totalment enterrades respecte de la rasant resultant de la 
parcel·la. 
- Es podran alinear amb el límit amb vial les edificacions totalment enterrades en 
parcel·les tipus “s” o en les parcialment semisoterrades en parcel·les tipus “i” però 
quan la cota superior d’aquesta planta sigui igual o inferior a la cota  mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. En aquest , i per parcel·les tipus “s”, en el mur de 
contenció no podran obrir-se altres forats que la porta del garatge. 
- Els elements auxiliars adossats a l’edifici com escales, terrasses, pèrgoles, murets 
barbacoes, etc. que sobresurtin més d’un metre de la rasant de la parcel·la en aquell 
indret, hauran de respectar les separacions mínimes indicades. 

- A més de les separacions mínimes de les edificacions als límits de la parcel·la, per a una 
millor disposició dels habitatges  a l’orografia de la zona i la voluntat d’evitar ubicacions 
perjudicials en assolellament i camp de visió entre ells, en el plànol d’ordenació es limita, 
en alguns casos, la zona de la parcel·la on es pot edificar la planta baixa i superiors. 
Aquesta zona respecta, com a mínim les distàncies anteriorment definides. 
- Les dimensions de l’edificació en planta seran aquelles que no provoquin la formació de 
cap façana o part d’ella, amb més d’una planta sota el forjat de la considerada planta 
baixa. Per a la comprovació adequada d’aquesta limitació, el projecte arquitectònic haurà 
d’incloure un plànol topogràfic de la parcel·la a una escala mínima de 1/100 i perfils en la 
direcció del màxim pendent del terreny cada 10,00 m com a mínim, i dos perfils per a les 
façanes laterals de l’edificació projectada on el pendent del terreny sigui màxim. 
- No podrà ser ocupada per cap element edificatori la part de la parcel·la que, en el cas 
d’estar propera a un riu o torrent, estigués dins de la zona inundable amb el cabal 
corresponent a l’avinguda amb 500 any de període de retorn (segons plànol d’informació 
núm. 6 del Pla Parcial del subsector A) 

c) Tipologia: Unifamiliar 
d) Edificabilitat neta:  

- La definida en el punt 1 en funció de la subzona. 
- Seran considerats m² de sostre edificat el total de la superfície edificada i sotacoberta 
edificada amb les següents puntualitzacions: 

a) En els volums habitables permesos directament sota coberta la superfície a 
comptabilitzar serà aquella que tingui una alçada lliure interior superior a 1,50 metres. 
b) No seran comptabilitzades les plantes totalment soterrades. Les plantes 
parcialment soterrades comptabilitzaran en la mateixa proporció que la part vista de 
les seves façanes. 
c) Els cossos sortints tancats lateralment seran comptabilitzades al 100 % de la 
superfície. 

- Els balcons i cossos sortints coberts i oberts per tres costats com a mínim (porxos)  
comptabilitzaran el 50 % de la superfície. 
- Els balcons i cossos sortints no coberts i oberts per tres costats com a mínim (balcons i 
terrasses) no comptabilitzaran. 
- Serà permesa la construcció d'una planta totalment soterrada, com a màxim, la seva 
alçada interior serà com a mínim de 2,25 metres i no podrà ser utilitzada com a habitatge. 
- La considerada planta baixa tindrà una alçada lliure de 3,50 m com a màxim i totes les 
plantes tindran una alçada lliure igual o superior als 2,70 m. 
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- L’última planta tindrà una alçada lliure interior, entre el paviment i l’element més elevat de 
la coberta, de 4,50 m i en la intersecció de la cara inferior del forjat de coberta amb la cara 
interior de la paret de façana l’alçada màxima serà de 40 cm. 

e) Alçada reguladora màxima:  
- 6,75 m (corresponent a PB + PP) 
- Es defineix l'alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici com la diferència de cota del 
terra de la planta definible com a planta baixa i la cota del punt més alt d'intersecció de 
coberta amb façana d’aquesta planta. 
- En el cas que a causa de la pendent de parcel·la l'edificació es desenvolupi 
graonadament en diferents volums i que diversos d'aquests puguin considerar-se planta 
baixa, l'ARM s'aplicarà a cada un d'aquests seguint el criteri definit anteriorment a la zona 
de coberta en la seva projecció horitzontal. 
- En cap cas podrà prendre's la cota de referència de la planta baixa (cara superior del seu 
forjat) amb una variació absoluta de +/- 1 metre en relació a la cota del terreny natural de 
la parcel·la. En el cas que hi hagi més d’un nivell edificatori que pugui prendre’s com a 
planta baixa (que estigui a +/- 1 metre en relació de la cota del terreny), tindrà la 
consideració de planta baixa aquell que tingui la cota més baixa. 

f) Alçada màxima de coberta: en parcel·les tipus “i” i les parcel·les 158 i 159 es fixa una 
alçada màxima del punt més alt de la coberta, respecte la rasant mitjana del vial que li dona 
accés, de 5,00 m. També per a les parcel·les tipus “d” respecte del vial superior. 
Les parcel·les queden grafiades al plànol d’ordenació amb el text H-5m. 
g  Nombre màxim de plantes: 4 (SO+PB+PP+SC) sotacoberta lligada a PP 
h) Densitat màxima d’habitatges: un per parcel·la 
i) Ocupació màxima:  30% màxim 

Veure plànol d’ordenació 
Subsòl: edificable una planta soterrània per a instal·lacions i 
aparcaments d’ús particular 

La superfície de parcel·la no ocupada per l'edificació s'haurà d'enjardinar i aprofitar-se per 
a ús exclusiu de l'edificació de la parcel·la, no s'hi permet cap tipus d'edificació aïllada de 
l’edifici principal, encara que sí la construcció d’instal·lacions lúdiques i esportives d'ús 
particular dels propietaris de la parcel·la. No es permeten horts. 

j) Moviment de terres a l’interior de la parcel·la:  
- Els moviments de terres a l’interior de cada parcel·la respectaran que: 

- en parcel·les "s" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior a les 
del vial que hi afronta.  
- en parcel·les "i" cap punt de la rasant resultant estigui a cota superior a les del vial  
que hi afronta. 
- en parcel·les "d" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior del vial  
de cota més baixa ni estigui a cota superior del vial de cota més alta. 

- En els límits de les parcel·les amb el camp de golf es construirà un mur d’alçada vista 
compresa entre els 50 cm i els 200 cm d’alçària, de manera que la rasant del cap del mur 
no tingui un pendent longitudinal superior al 20%.  En el límit entre parcel·les, pot produir-
se un salt en la rasant del cap del mur, però aquest es limitarà a un màxim de 75 cm. El 
mur es formarà amb escullera de pedra calcària del país, en sec, amb talús vist 
d’inclinació màxima H/V=1/5. Es podrà deixar un talús per sobre d’aquest amb un pendent 
màxim H/V = 1/1 mesurat perpendicularment al límit de parcel·la.  
- Al peu del mur d’escullera, cada propietari construirà al seu càrrec o assumirà el cost si 
l’executa directament Aravell Golf SL, a tot el llarg de la façana amb el camp de golf, una 
cuneta formigonada amb les dimensions, gruix i qualitats indicats en el gràfic adjunt. 
Aquesta cuneta està en terrenys de propietat del camp de golf i el peu del mur s’alinearà 
amb el límit de propietat camp de golf-parcel·la. 
- Els murs en els límits amb altres veïns no podran tenir una alçada vista superior als dos 
(2,0 metres) i en el cas de voler terrassar l’interior de la parcel·la a base de murs 
esgraonats, la separació mínima entre ells en planta serà de tres (3,00 metres). 
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- En els límits amb vials podran construir-se murs d'un màxim de quatre (4,00) metres 
vistos per sobre de la rasant (parcel·les “s”) o de tres (3,00) metres vistos per sota de la 
rasant (parcel·les tipus “i”). La seva directriu serà paral·lela a l'eix del vial i no es permetrà 
que cap element del mur envaeixi parcialment o total l’espai públic del vial que dona accés 
a la parcel·la. 
- Es permet, la construcció de murs interiors de parcel·la d’un màxim d’alçada vista de 
quatre (4,00) metres. 

k) Espais lliures privats: es permeten instal·lacions lúdiques i esportives d’ús privat per als 
propietaris. 

l)Tanques:  
- No serà permès cap tipus de tancat de parcel·la en el límit a altres parcel·les o al sector 
urbanitzable, a excepció del format amb vegetació, la qual podrà estar complementada 
amb un filat metàl·lic plastificat en verd, i d'alçària màxima de 1,80 metres i de la façana a 
vial. 
- En la façana a camp de golf la tanca pot ser del mateix tipus que l’indicat anteriorment, 
però l’alçada màxima serà d’1,00 m. Les tanques laterals que morin en aquesta façana, en 
una longitud mínima de 5 metres també tindran una alçada màxima d’1,00 m. 
- En la façana a vial podran a construir-se elements de tancament opacs d'un màxim de 
1,20 metres sobre la rasant de vorera. Per sobre aquests, i en un màxim d'1,80 metres 
sobre la vorera, podrà complementar-se amb vegetació i, complementàriament a aquesta, 
amb filat metàl·lic plastificat en verd. 
- En el cas de murs en façana a vial, parcel·les tipus "s", el material a emprar serà 
escullera de pedra calcària del país en sec o formigó en massa o armat i revestit amb 
pedra del país i de gruix mínim de 15 cm. 
- Tot i que la superfície és de titularitat privada, no es permet cap tipus de tanca en les 
zones de servitud (zona de 5 d’amplada a costat i costat del nivell de les aigües del riu 
amb un cabal corresponent a la mitjana del màxim anyal corresponent a 10 anys 
consecutius i representatius del seu comportament hidràulic) del riu d’Aravell i  al Barranc 
de Cobertolana. 

m) Aparcament particular: 
Cada parcel·la del tipus A i B disposarà d'un mínim d'una plaça d'aparcament de 
dimensions mínimes de 3,00 x 5,00 m per cada 100,00 m² d’edificació dintre de l’edificació 
o parcel·la sota el porxo.  

n) Materials de coberta i façanes. Criteris estètics: 
- Les edificacions es projectaran i realitzaran amb cura i respecte a l’entorn, dominant els 
materials naturals de la zona. No s'admetran construccions que per la seva composició o 
forma suposin una variació i/o impacte visual sobre el paisatge o sobre l'ordenació 
homogènia del sector. 
- Els materials a emprar en el tractament de façanes quedarà limitat en relació al color. 
Caldrà buscar en tot cas la integració colorista amb els materials tradicionals de la zona 
(colors terrosos i grisos principalment) o del propi paisatge, i estarà prohibit el blanc i 
colors llampants. 
- Els habitatges es cobriran obligatòriament amb pissarra, a la manera tradicional de la 
zona. La pendent de coberta es situarà entre el 35% i el 35%. Els paraments verticals de 
tancament seran formats per pedra natural, de 15 cm gruix com a mínim en un mínim del 
70 % de la superfície total dels tancaments. El tipus concret de pedra es fixarà en els 
Estatuts esmentats a l’article 20. En el cas que es vulgui combinar pedra i fusta, el 
percentatge mínim de pedra serà del 50 % de les façanes i el de la suma de fusta i pedra, 
d’un mínim del 70 %. 

o) Tractament i evacuació d’aigües residuals i pluvials: 
- Totes les parcel·les que, per la seva situació, hagin d'estar travessades per claveguerons 
d'altres parcel·les, estaran obligades a respectar aquesta servitud, tant en la seva 
construcció com en la seva explotació deixant accés i evitant plantacions arbòries o 
arbustives en una franja de 2,00 metres a cada costat de la canonada.  
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4. Condicions d’ús 
- Ús residencial, tot i que es permetrà desenvolupar activitats econòmiques només lligades 
a professions lliberals. 
- Els espais no ocupats per l’edificació estaran habilitats com a jardins, on es permetran 
també instal·lacions esportives i piscines privades de l’habitatge. No es permetran els 
horts. 

 
5. Parcel·la 198 
Sostre màxim: 300,00 m² 
Nombre màxim d’habitatges: 2ut 
Es pot segregar en dues parcel·les de 500,00 m².  
L’edificació es disposarà preferentment adossada i caldrà presentar un projecte bàsic del 
conjunt. 
Altrament l’edificació podrà situar-se lliurement dins dels solar respectant les separacions 
establertes per a aquesta zona. 
 
6. Subzona del marge esquerre de l’antic “subsector C” 
Es delimiten dues parcel·les, que engloben part dels terrenys de l’antic “Subsector C” del PP 
Camp de Golf i una parcel·la amb un habitatge ja edificat. 
Als plànols d’ordenació queda grafiat: 

Sostre màxim:    2.435,00 m² 
Desglossat en:       3 habitatges x 290 m² =     870,00 m² 

            Edificacions existents (1habitatge) =  1.565,00 m² 
 

Nombre màxim d’habitatges:        4 ut 
Desglossats en : 1 habitatge existent + 3 habitatges 

 
La parcel·la ja edificada, no resta fora d’ordenació ni amb volum disconforme atès que és 
anterior al present planejament. 
 
7. Subzona del PAU-1  
Es delimita una zona amb la clau 3a5.1 amb els següents paràmetres: 
 
Parcel·la mínima:  750 m² 
Sostre màxim:  250 m² / parcel·la 
Gàlib edificable: Separacions: A Vial:  5.00 m 
     A Veïns: 3.00 m 
   Fondària edificable:           20.00 m:  
Per a la resta de paràmetres s’estarà a la regulació general de la clau 3a5 
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Article 110.- Zona d'edificació aïllada, Clau 3a_6 (Zonificació dels Estudis de 
Detall 1 i 2 de Bellestar) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn l’àrea d'edificació residencial unifamiliar, existents, a l’eixample 
urbà de Bellestar, als àmbits dels Estudis de Detall número 1 i 2. 

2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima: 300,00 m² (Parcel·lari segons plànol d’ordenació) 

S'admetran agregacions de parcel·les quan totes elles siguin d'una mateixa zona 
d'ordenació. En aquest cas el sostre edificable serà la suma de la corresponent a les 
parcel·les que s’agreguen. 
No es permetran subdivisions de parcel·les, ni encara en el cas que la possible posterior 
agregació a una altra parcel·la o part d’ella tingui una superfície igual o superior a la 
parcel·la mínima 

b) Front mínim de parcel·la: no es defineix  
c) Definició de parcel·les: 

Es defineixen dos tipus de parcel·la en funció de la seva situació respecte el(s) vial(s) que 
li donin accés: 

Tipus “i”: Parcel·la que té la seva rasant a cota igual o inferior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “s”: Parcel·la que té la seva rasant a cota superior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 

3. Condicions de l’edificació 
a) Forma d’ordenació:  l’edificació serà aïllada situant-se lliurement dins del solar. 
b) Separació de l’edificació a límits: La separació mínima és de 3 metres a límits a 

parcel·les veïnes i 5 metres a vials.  
Es podran alinear amb el límit amb vial les edificacions parcialment semisoterrades 
Els elements auxiliars adossats a l’edifici com escales, terrasses, pèrgoles, murets 
barbacoes, etc. que sobresurtin més d’un metre de la rasant de la parcel·la en aquell 
indret, hauran de respectar les separacions mínimes indicades. 
 
- Les parcel·les:  1/2-P 19 – 1/2-P 20 

1/2-P 26 – 1/2-P 27 
Es podran adossar a la mitgera assenyalada al plànol d’ordenació, quedant totalment 
prohibit el fet de deixar cap mitgera vista sense tractament de façana (arrebossat i pintat, 
o revestiment de pedra-fusta), essent aquest precepte imprescindible per a concessió de 
la cèdula de primera ocupació per part de l’ajuntament. 
Preferentment es plantejaran projectes unitaris. 
 

c) Tipologia: unifamiliar 
d) Edificabilitat neta: 255,00 m² de sostre per parcel·la 

Seran considerats m² de sostre edificat el total de la superfície edificada i sotacoberta 
edificada amb les següents puntualitzacions: 
a) En els volums habitables permesos directament sota coberta la superfície a 

comptabilitzar serà aquella que tingui una alçada lliure interior superior a 1,50 metres. 
b) No seran comptabilitzades les plantes totalment soterrades. Les plantes parcialment 

soterrades comptabilitzaran en la mateixa proporció que la part vista de les seves 
façanes. 

c) Els cossos sortints tancats lateralment seran comptabilitzades al 100 % de la 
superfície. 
d)  Els balcons (amb sortint màxim de 60 cm) i cossos sortints coberts i oberts per tres 

costats com a mínim (porxos)  comptabilitzaran el 50 % de la superfície. 
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e)  Els balcons i cossos sortints no coberts i oberts per tres costats com a mínim 
(balcons i terrasses) comptabilitzaran el 50% 

Serà permesa la construcció d'una planta totalment soterrada, com a màxim, la seva 
alçada interior serà com a mínim de 2,25 metres i no podrà ser utilitzada com a habitatge. 
La considerada planta baixa tindrà una alçada lliure de 3,50 m com a màxim i totes les 
plantes tindran una alçada lliure igual o superior als 2,70 m. 
L’última planta tindrà una alçada lliure interior, entre el paviment i l’element més elevat de 
la coberta, de 4,50 m i en l’intersecció de la cara inferior del forjat de coberta amb la cara 
interior de la paret de façana l’alçada màxima serà de 40 cm. 

 
e) Alçada reguladora màxima:  

- Es defineix l'alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici com la diferència de cota del 
terra de la planta definible com a planta baixa i la cota del punt més alt d'intersecció de 
coberta amb façana d’aquesta planta. 
- En el cas que a causa de la pendent de parcel·la l'edificació es desenvolupi 
esglaonadament en diferents volums i que diversos d'aquests puguin considerar-se planta 
baixa, l'ARM s'aplicarà a cada un d'aquests seguint el criteri definit anteriorment a la zona 
de coberta en la seva projecció horitzontal. 
- En cap cas podrà prendre's la cota de referència de la planta baixa (cara superior del 
seu forjat) amb una variació absoluta de +/- 1,00 metre en relació a la cota del terreny 
natural de la parcel·la. En el cas que hi hagi més d’un nivell edificatori que pugui prendre’s 
com a planta baixa (que estigui a +/- 1,00 metre en relació de la cota del terreny), tindrà la 
consideració de planta baixa aquell que tingui la cota més baixa. 
- L'ARM és de 9,75m en façana a carrer i el nombre de plantes corresponent serà de 
PB+2PP 

f) Nombre màxim de plantes: PB+2PP 
g) Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge per parcel·la. 
h) Ocupació màxima: L'ocupació màxima és de 50% de la parcel·la. 

La superfície de parcel·la no ocupada per l'edificació s'haurà d'enjardinar i aprofitar-se per 
a ús exclusiu de l'edificació de la parcel·la, no s'hi permet cap tipus d'edificació aïllada de 
l’edifici principal, encara que sí la construcció d’instal·lacions lúdiques i esportives d'ús 
particular dels propietaris de la parcel·la. No es permeten horts. 

i) Moviment de terres a l’interior de la parcel·la: Els moviments de terres a l’interior de 
cada parcel·la respectaran que: 

- en parcel·les "s" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior a les 
del vial que hi afronta.  

- en parcel·les "i" cap punt de la rasant resultant estigui a cota superior a les del vial  
que hi afronta. 

En els límits amb vials podran construir-se murs d'un màxim de dos (2,00) metres vistos 
per sobre/sota de la rasant. La seva directriu serà paral·lela a l'eix del vial i no es permetrà 
que cap element del mur envaeixi parcialment o total l’espai públic del vial que dona accés 
a la parcel·la. 
Quan sigui imprescindible la anivellació del terreny de la parcel·la en terrasses, aquestes 
es disposaran de manera que la cota de qualsevol punt d'ella respecte a la cota del 
terreny natural no variï en més de +/- 2,00 m. L’única excepció és en el rebliment dels 
murs de les parcel·les de façana a vial. Això permet, doncs, la construcció de murs 
interiors de parcel·la d’un màxim d’alçada vista de dos (2,00) metres. 

i) Tanques: No serà premés cap tipus de tancat de parcel·la en el límit a altres parcel·les o 
al sector urbanitzable, a excepció del format amb vegetació, la qual podrà estar 
complementada amb un filat metàl·lic plastificat en verd, i d'alçària màxima de 1,80 metres 
i de la façana a vial. 
En la façana a vial podran construir-se elements de tancament opacs d'un màxim de 1.20 
metres sobre la rasant de vorera. Per sobre aquests, i en un màxim d'1,80 metres sobre la 
vorera, podrà complementar-se amb vegetació i, complementàriament a aquesta, amb filat 
metàl·lic plastificat en verd. 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

100 

En el cas de murs en façana a vial, parcel·les tipus "s", el material a emprar serà escullera 
de pedra calcària del país en sec o formigó en massa o armat i revestit amb pedra del 
país i de gruix mínim de 15 cm. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar. 
b) Usos compatibles: Oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu. 
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Article 111.- Zona d'edificació aïllada, Clau 3a_7 (Zonificació de l’Estudi de 
Detall 4 de Bellestar i terrenys propers) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn l’àrea d'edificació residencial unifamiliar, existents, a l’eixample 
urbà de Bellestar, a l’àmbit de l’Estudi de Detall número 4, i els terrenys annexos a aquest al 
nucli de Bellestar. 

2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima:  
    - Terrenys provinents de l’ED-4: 
    300,00 m² (Parcel·lari segons plànol d’ordenació) 

S'admetran agregacions de parcel·les quan totes elles siguin d'una mateixa zona 
d'ordenació. En aquest cas el sostre edificable serà la suma de la corresponent a les 
parcel·les que s’agreguen. 
No es permetran subdivisions de parcel·les, ni encara en el cas que la possible posterior 
agregació a una altra parcel·la o part d’ella tingui una superfície igual o superior a la 
parcel·la mínima 
- Resta de terrenys: 
Es defineix la parcel·la mínima de 300,00 m² 

b) Front mínim de parcel·la:  
 - Per als terrenys provinents de l’ED-4 no es defineix cap front mínim degut a que les 

parcel·les ja estan definides. 
 - Per a la resta de terrenys es defineix un front mínim de 14 m. 
c) Definició de parcel·les: 

Es defineixen dos tipus de parcel·la en funció de la seva situació respecte el(s) vial(s) que 
li donin accés: 

Tipus “i”: Parcel·la que té la seva rasant a cota igual o inferior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “s”: Parcel·la que té la seva rasant a cota superior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 

3. Condicions de l’edificació 
a) Forma d’ordenació:  
    - Terrenys provinents de l’ED-4: 

L’edificació serà aïllada situant-se lliurement dins del solar. 
- Resta de terrenys: 
L’edificació serà aïllada situant-se lliurement dins del solar. 
Les edificacions existents anteriors a l’entrada en vigor del POUM no restaran fora 
d’ordenació encara que no compleixin amb les altures i separacions indicades en el present 
article. A efectes de segregacions, la superfície de la parcel·la haurà de ser proporcional al 
sostre que tingui edificat.  

b) Separació de l’edificació a límits:  
- La separació mínima és de 3,00 metres a límits a parcel·les veïnes i 5,00 metres a vials.  
- Es podran alinear amb el límit amb vial les edificacions parcialment semisoterrades. En 
parcel·les tipus “i” quan la cota superior d’aquesta planta sigui igual o inferior a la cota 
mitjana de la rasant del vial que li dona accés. En parcel·les tipus “s”, en el mur de 
contenció no podran obrir-se altres forats que la porta del garatge. 
- Els elements auxiliars adossats a l’edifici com escales, terrasses, pèrgoles, murets 
barbacoes, etc. que sobresurtin més d’un metre de la rasant de la parcel·la en aquell 
indret, hauran de respectar les separacions mínimes indicades. 
- Per als terrenys provinents de l’ED-4: 

- Les parcel·les: 4-P 1.1 / 4-P 1.2, 4-P 1.3 / 4-P 1.4, 4-P 1.5 / 4-P 1.6, 4-P 1.7 / 4-P 
1.8 
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4-P 3.1 / 4-P 3.2, 4-P 3.3 / 4-P 3.4 
4-P 5.1 / 4-P 5.2 
4-P 6.1 / 4-P 6.2, 4-P 6.3 / 4-P 6.4 
4-P 7.1 / 4-P 7.2 
4-P 11.5 / 4-P 11.6 
4-P 12.1 / 4-P 12.2, 4-P 12.3 / 4-P 12.4, 4-P 12.5 / 4-P 12.6 

Es podran adossar a la mitgera assenyalada al plànol d’ordenació, quedant totalment 
prohibit el fet de deixar cap mitgera vista sense tractament de façana (arrebossat i 
pintat, o revestiment de pedra-fusta), essent aquest precepte imprescindible per a 
concessió de la cèdula de primera ocupació per part de l’ajuntament. 
Preferentment es plantejaran projectes unitaris. 
- Les parcel·les 4-P 9.2 i 4-P 8, per a la concessió de llicència d’edificació, hauran de 
presentar un projecte bàsic de conjunt dels 4 habitatges. 

c) Tipologia: unifamiliar 
d) Edificabilitat neta: 1,07m² st / m² sl 

Seran considerats m² de sostre edificat el total de la superfície edificada i sotacoberta 
edificada amb les següents puntualitzacions: 
a) En els volums habitables permesos directament sota coberta la superfície a 

comptabilitzar serà aquella que tingui una alçada lliure interior superior a 1,50 metres. 
b) No seran comptabilitzades les plantes totalment soterrades. Les plantes parcialment 

soterrades comptabilitzaran en la mateixa proporció que la part vista de les seves 
façanes. 

c) Els cossos sortints tancats lateralment seran comptabilitzades al 100 % de la 
superfície. 
f)  Els balcons (amb sortint màxim de 60cm) i cossos sortints coberts i oberts per tres 

costats com a mínim (porxos)  comptabilitzaran el 50 % de la superfície. 
g)  Els balcons i cossos sortints no coberts i oberts per tres costats com a mínim 

(balcons i terrasses) comptabilitzaran el 50% 
Serà permesa la construcció d'una planta totalment soterrada, com a màxim, la seva 
alçada interior serà com a mínim de 2,25 metres i no podrà ser utilitzada com a habitatge. 
La considerada planta baixa tindrà una alçada lliure de 3,50 m com a màxim i totes les 
plantes tindran una alçada lliure igual o superior als 2,50 m. 
L’última planta, sotacoberta, tindrà una alçada lliure interior, entre el paviment i l’element 
més elevat de la coberta, de 4,50 m i en la intersecció de la cara inferior del forjat de 
coberta amb la cara interior de la paret de façana l’alçada màxima serà de 40 cm. 

e) Alçada reguladora màxima: 
- Es defineix l'alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici com la diferència de cota del 
terra de la planta definible com a planta baixa i la cota del punt més alt d'intersecció de 
coberta amb façana d’aquesta planta. 
- En el cas que a causa de la pendent de parcel·la l'edificació es desenvolupi 
esglaonadament en diferents volums i que diversos d'aquests puguin considerar-se planta 
baixa, l'ARM s'aplicarà a cada un d'aquests seguint el criteri definit anteriorment a la zona 
de coberta en la seva projecció horitzontal. 
- En cap cas podrà prendre's la cota de referència de la planta baixa (cara superior del 
seu forjat) amb una variació absoluta de +/- 1,00 metre en relació a la cota del terreny 
natural de la parcel·la. En el cas que hi hagi més d’un nivell edificatori que pugui prendre’s 
com a planta baixa (que estigui a +/- 1,00 metre en relació de la cota del terreny), tindrà la 
consideració de planta baixa aquell que tingui la cota més baixa. 
- L'ARM és de 7,25m en façana a carrer i 9,00 m a la resta de façanes respecte el terreny 
natural, que correspon a planta baixa més una planta, segons croquis adjunts). En el cas 
de la parcel·la 4-P 4, en l’edifici definit com a habitatge i hoteler, l’ARM serà de 9,00 m i el 
nombre de plantes corresponent serà de PB+2PP. 

f) Nombre màxim de plantes: Segons plànol d’ordenació i croquis adjunts. 
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g) Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge per parcel·la excepte les parcel·les 4-P 4 = 6 
habitatges i 4-P 9.2 = 4 habitatges, segons plànol d’ordenació. 
h) Ocupació màxima: L'ocupació màxima és de 50% de la parcel·la. 

La superfície de parcel·la no ocupada per l'edificació s'haurà d'enjardinar i aprofitar-se per 
a ús exclusiu de l'edificació de la parcel·la, no s'hi permet cap tipus d'edificació aïllada de 
l’edifici principal, encara que sí la construcció d’instal·lacions lúdiques i esportives d'ús 
particular dels propietaris de la parcel·la. No es permeten horts. 

i) Moviment de terres a l’interior de la parcel·la: Els moviments de terres a l’interior de 
cada parcel·la respectaran que: 

- en parcel·les "s" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior a les 
del vial que hi afronta.  

- en parcel·les "i" cap punt de la rasant resultant estigui a cota superior a les del vial  
que hi afronta. 

En els límits amb vials podran construir-se murs d'un màxim de dos (3,00) metres vistos 
per sobre/sota de la rasant. La seva directriu serà paral·lela a l'eix del vial i no es permetrà 
que cap element del mur envaeixi parcialment o total l’espai públic del vial que dona accés 
a la parcel·la. 
Quan sigui imprescindible la anivellació del terreny de la parcel·la en terrasses, aquestes 
es disposaran de manera que la cota de qualsevol punt d'ella respecte a la cota del 
terreny natural no variï en més de +/- 2,00 m. L’única excepció és en el rebliment dels 
murs de les parcel·les de façana a vial. Això permet, doncs, la construcció de murs 
interiors de parcel·la d’un màxim d’alçada vista de quatre (4,00) metres. 

i) Tanques: No serà premés cap tipus de tancat de parcel·la en el límit a altres parcel·les o 
al sector urbanitzable, a excepció del format amb vegetació, la qual podrà estar 
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complementada amb un filat metàl·lic plastificat en verd, i d'alçària màxima de 1,80 metres 
i de la façana a vial. 
En la façana a vial podran construir-se elements de tancament opacs d'un màxim de 1.2 
metres sobre la rasant de vorera. Per sobre aquests, i en un màxim d'1,80 metres sobre la 
vorera, podrà complementar-se amb vegetació i, complementàriament a aquesta, amb filat 
metàl·lic plastificat en verd. 
En el cas de murs en façana a vial, parcel·les tipus "s", el material a emprar serà escullera 
de pedra calcària del país en sec o formigó en massa o armat i revestit amb pedra del 
país i de gruix mínim de 15 cm. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar. 
En la parcel·la 4-P 4 és permet la combinació de residencial unifamiliar i 
plurifamiliar i la posterior divisió horitzontal, així com l’ús d’hotel i restaurant. 

b) Usos compatibles: Oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu.  
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Article 112.- Zona d'edificació aïllada, Clau 3a_8 (Zonificació de l’Estudi de 
Detall 6 de Bellestar) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn l’àrea d'edificació residencial unifamiliar, existents, a l’eixample 
urbà de Bellestar, a l’àmbit de l’Estudi de Detall número 6. 

2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima: 300,00 m² (Parcel·lari segons plànol d’ordenació) 

S'admetran agregacions de parcel·les quan totes elles siguin d'una mateixa zona 
d'ordenació. En aquest cas el sostre edificable serà la suma de la corresponent a les 
parcel·les que s’agreguen. 
No es permetran subdivisions de parcel·les, ni encara en el cas que la possible posterior 
agregació a una altra parcel·la o part d’ella tingui una superfície igual o superior a la 
parcel·la mínima 

b) Front mínim de parcel·la: no es defineix  
c) Definició de parcel·les: 

Es defineixen dos tipus de parcel·la en funció de la seva situació respecte el(s) vial(s) que 
li donin accés: 

Tipus “i”: Parcel·la que té la seva rasant a cota igual o inferior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “s”: Parcel·la que té la seva rasant a cota superior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 

3. Condicions de l’edificació 
a) Forma d’ordenació:  l’edificació es situarà lliurement dins del solar. 
b) Separació de l’edificació a límits:  

La separació mínima és de 3,00 metres a límits a parcel·les veïnes i 5,00 metres a vials.  
Les parcel·les P1-P2 i P3-P4 podran edificar els habitatges adossats mitjançant un 
projecte bàsic unitari, en cas contrari hauran de complir les separacions a veïns. 
La parcel·la P6, per a la concessió de llicència d’edificació, haurà de presentar un projecte 
bàsic de conjunt dels 4 habitatges. 
Es podran alinear amb el límit amb vial les edificacions parcialment semisoterrades. En 
parcel·les tipus “i” quan la cota superior d’aquesta planta sigui igual o inferior a la cota 
mitjana de la rasant del vial que li dona accés. En parcel·les tipus “s”, en el mur de 
contenció no podran obrir-se altres forats que la porta del garatge. 
Els elements auxiliars adossats a l’edifici com escales, terrasses, pèrgoles, murets 
barbacoes, etc. que sobresurtin més d’un metre de la rasant de la parcel·la en aquell 
indret, hauran de respectar les separacions mínimes indicades. 

c) Tipologia: unifamiliar 
d) Edificabilitat neta: 1,00 m² st / m² sl. 

Seran considerats m² de sostre edificat el total de la superfície edificada i sotacoberta 
edificada amb les següents puntualitzacions: 

a)  En els volums habitables permesos directament sota coberta la superfície a 
comptabilitzar serà aquella que tingui una alçada lliure interior superior a 1,50 
metres. 

b) No seran comptabilitzades les plantes totalment soterrades. Les plantes 
parcialment soterrades comptabilitzaran en la mateixa proporció que la part vista 
de les seves façanes. 

c) Els cossos sortints tancats lateralment seran comptabilitzades al 100 % de la 
superfície. 

h)  Els balcons (amb sortint màxim de 60cm) i cossos sortints coberts i oberts per tres 
costats com a mínim (porxos)  comptabilitzaran el 50 % de la superfície. 
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i)  Els balcons i cossos sortints no coberts i oberts per tres costats com a mínim 
(balcons i terrasses) comptabilitzaran el 50% 

Serà permesa la construcció d'una planta totalment soterrada, com a màxim, la seva 
alçada interior serà com a mínim de 2,25 metres i no podrà ser utilitzada com a habitatge. 
La considerada planta baixa tindrà una alçada lliure de 3,50 m com a màxim i totes les 
plantes tindran una alçada lliure igual o superior als 2,50 m. 
L’última planta tindrà una alçada lliure màxima interior, entre el paviment i l’element més 
elevat de la coberta, de 4,50 m i en l’intersecció de la cara inferior del forjat de coberta 
amb la cara interior de la paret de façana l’alçada màxima serà d’un metre (1,00). 

e) Alçada reguladora màxima:  
- Es defineix l'alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici com la diferència de cota del 
terra de la planta definible com a planta baixa i la cota del punt més alt d'intersecció de 
coberta amb façana d’aquesta planta. 
- En el cas que a causa de la pendent de parcel·la l'edificació es desenvolupi 
esglaonadament en diferents volums i que diversos d'aquests puguin considerar-se planta 
baixa, l'ARM s'aplicarà a cada un d'aquests seguint el criteri definit anteriorment a la zona 
de coberta en la seva projecció horitzontal. 
- En cap cas podrà prendre's la cota de referència de la planta baixa (cara superior del 
seu forjat) amb una variació absoluta de +/- 1,00 metre en relació a la cota del terreny 
natural de la parcel·la. En el cas que hi hagi més d’un nivell edificatori que pugui prendre’s 
com a planta baixa (que estigui a +/- 1,00 metre en relació de la cota del terreny), tindrà la 
consideració de planta baixa aquell que tingui la cota més baixa. 
- L'ARM és de 6,75m que correspon a planta, una planta i planta sotateulada vinculada a 
la planta immediatament inferior.  

f) Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge per parcel·la excepte P6 > 4 habitatges,        
segons plànol d’ordenació. 

g) Ocupació màxima: L'ocupació màxima és de 50% de la parcel·la. 
La superfície de parcel·la no ocupada per l'edificació s'haurà d'enjardinar i aprofitar-se per 
a ús exclusiu de l'edificació de la parcel·la, no s'hi permet cap tipus d'edificació aïllada de 
l’edifici principal, encara que sí la construcció d’instal·lacions lúdiques i esportives d'ús 
particular dels propietaris de la parcel·la. No es permeten horts. 

h) Moviment de terres a l’interior de la parcel·la: En els límits amb vials podran construïr-
se murs d'un màxim de quatre (4,00) metres vistos per sobre/sota de la rasant. La seva 
directriu serà paral·lela a l'eix del vial i no es permetrà que cap element del mur envaeixi 
parcialment o total l’espai públic del vial que dona accés a la parcel·la. 
Quan sigui imprescindible la anivellació del terreny de la parcel·la en terrasses, aquestes 
es disposaran de manera que la cota de qualsevol punt d'ella respecte a la cota del 
terreny natural no variï en més de +/- 2,00 m. L’única excepció és en el rebliment dels 
murs de les parcel·les de façana a vial i de límit de la Unitat d’Actuació. Això permet, 
doncs, la construcció de murs interiors de parcel·la d’un màxim d’alçada vista de quatre 
(4,0) metres. 

i) Tanques: No serà permés cap tipus de tancat de parcel·la en el límit a altres parcel·les o 
al sector urbanitzable, a excepció del format amb vegetació, la qual podrà estar 
complementada amb un filat metàl·lic plastificat en verd, i d'alçària màxima de 1,80 metres 
i de la façana a vial. 
En la façana a vial podran construir-se elements de tancament opacs d'un màxim de 1.20 
metres sobre la rasant de vorera. Per sobre aquests, i en un màxim d'1,80 metres sobre la 
vorera, podrà complementar-se amb vegetació i, complementàriament a aquesta, amb filat 
metàl·lic plastificat en verd. 
En el cas de murs en façana a vial, parcel·les tipus "s", el material a emprar serà escullera 
de pedra calcària del país en sec o formigó en massa o armat i revestit amb pedra del 
país i de gruix mínim de 15 cm. 
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4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar. 
b) Usos compatibles: Oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural. 
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Article 113.- Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar, clau 3b (nous 
creixements de la plana de Montferrer) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn les edificacions situades fora dels nuclis vells, desenganxades les 
unes de les altres, a quatre vents, sense que hi hagi cap paret mitgera. 

2. Condicions de la parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima: 300,00 m² 
b) Front mínim de parcel·la:    14,00 m  

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del  solar. 
b) Separació de l'edificació als límits: 3,00 metres a tots els límits. 
c) Tipologia: Residencial plurifamiliar. 
d) Edificabilitat neta: 1,20 m² sostre / m² sòl. 
e) Alçada reguladora màxima: 10,00 metres.  
f) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 2P.Pis + P.Sotacoberta 
g) Densitat màxima d'habitatges: 1 habitatge cada 100,00 m² sostre residencial construït, 

excepte per la construcció d'habitatges de protecció pública en que es podrà incrementar 
fins a 1 habitatge per cada 70,00 m2 de sostre residencial construït. 

h) Ocupació màxima: 60% del solar. 
i) Construccions auxiliars: Es permet una construcció auxiliar amb una ocupació màxima 

del 5% del solar o 20,00 m², no podent-se situar en la franja de separació del carrer, i amb 
una alçària total màxima de 3,00 m. 

j) Tanques: Les tanques al carrer seran de pedra, absolutament opaques amb una alçària 
màxima de 1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària màxima de 1,80 
metres serà amb reixa o vegetal. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial plurifamiliar. 
b) Usos compatibles: Hoteler, bar, restaurant, comercial (el creixement de l’oferta comercial 

al detall s’adequarà a allò que determina el PTSEC), oficina, sanitari, assistencial, educatiu, 
esportiu, sociocultural, religiós i recreatiu. 

c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 
sostre. 

d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 
sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: una plaça per a habitatge. 
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Article 114.- Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar, clau 3b_1 (Zona 
intensiva de la Urbanització Balcó del Pirineu) 

1. Definició  
Compren l’edificació en blocs aïllats, destinats a apartaments o vivenda col·lectiva, i 
envoltats de verd privat de la urbanització del Balcó del Pirineu. 

2. Condicions de la parcel·lació 
a) Parcel·la mínima:   300,00 m² 

b) Front mínim de parcel·la:  15,00 m  

3. Condicions de l'edificació 
 
a) Separació de l'edificació als límits:  
 Edificació principal: La distància mínima a qualsevol límit de parcel·la serà de 5,00m. 
 Edificació secundària: No es permeten les edificacions secundàries o auxiliars. 
c) Tipologia: Plurifamiliar 
d) Alçada reguladora màxima: Els blocs tindran una alçada màxima de 14,00m. L’alçada de 

l’edificació es mesurarà sobre la cota natural del terreny en cada punt i dins d’ella han de 
quedar inclosos els careners i pendents de la coberta. 

e) Nombre màxim de plantes: Constaran de un màxim de 3 plantes i sotracoberta habitables 
i semisòtan per garatge. Solament podran superar aquesta alçada els parallamps, antenes 
de radio i TV i les xemeneies, però no els  locals de màquines dels ascensors. 

f) Edificabilitat: El volum màxim edificable sobre la rasant natural del terreny és 5,00m³/m² 
de la superfície de la parcel·la. 

g) Densitat màxima d'habitatges: no es defineix. 
h) Ocupació màxima: La ocupació màxima del solar en planta és del 40% de la superfície del 

mateix. 
i) Tanques: Les tanques al carrer seran de pedra o arrebosades, absolutament opaques amb 

una alçària màxima de 1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària 
màxima de 1,80 metres serà amb reixa o vegetal. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: L’ús d’aquesta zona és de vivenda col·lectiva o apartament. 

b) Usos compatibles: S’autoritza l’establiment d’edificis d’ús públic tals com centres socials i 
culturals, recreatius, hotelers, però havent de disposar d’aparcaments suficients en l’interior 
de la parcel·la. 

 Queden prohibits els usos: comercial, de indústria, agrícola, ramader, de magatzems i 
qualsevol altre incompatible amb la vivenda. 

c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 
sostre. 

d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 
sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: Solament es permet l’ús de garatges annexes a les vivendes, amb un mínim 
d’una plaça de garatge per vivenda. Aquests garatges estaran situats al soterrani de 
l’edifici. 
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Article 115.- Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar, clau 3b_2 (Zonificació del 
PAU 7 Montferrer) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn les futures edificacions de les parcel·les d’aprofitament privat 
definides dins de la reordenació de l’àmbit d’aprofitament privat de l’antic PAU 7 de Montferrer, 
fora dels nuclis vells, desenganxades les unes de les altres, a quatre vents, sense que hi hagi 
cap paret mitgera. 

2. Condicions de la parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima: No s’estableix parcel·la mínima. La superfície de 
parcel·la que resultarà per a la construcció de l’habitatge lliure i amb protecció oficial serà la 
resultant del projecte de reparcel·lació, essent la superfície total d’ambdues, la grafiada al 
plànol d’ordenació. 

3. Condicions de l'edificació 
 
a) Separacions: 7,00 metres de l’eix del vial 
b) Tipologia: Residencial plurifamiliar. 
c) Alçada reguladora màxima: 9.75 metres.  
d) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 2P.Pis+ P.Sotacoberta 
e) Tanques: Les tanques al carrer seran de pedra, absolutament opaques amb una alçària 

màxima de 1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària màxima de 1,80 
metres serà amb reixa o vegetal. 

f) Superfície parcel·la / sostre / habitatges 
Superfície parcel·la:  s/projecte de reparcel·lació 
Sostre màxim:   2.717 m² 
Nº d’habitatges màxim:  34 hab 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial plurifamiliar. 
b) Usos compatibles: Residencial unifamiliar, hostaleria, oficines i despatxos professionals. 
c) Aparcament: una plaça per a habitatge. 

5. Subzona 3b2_hpp 
 
Correspon a la subzona destinada exclusivament a la construcció d’habitatge de protecció 
pública. 
 
Superfície parcel·la / sostre / habitatges 

Superfície parcel·la:  s/projecte de reparcel·lació 
Sostre màxim HPO:   1.091 m² 
Nº d’habitatges màxim:   14 hab   
Sostre màxim HPC:   545 m² 
Nº d’habitatges màxim:   7 hab  
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Article 116.- Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar, clau 3b_3 (Zona E 
del PP Camp de Golf) 

1. Definició  

- Aquesta subzona correspon a la zona delimitada com zona d’ordenació en edificació 
agrupada, residencial plurifamiliar, zona E, que es va definir en el Pla Parcial del Subsector 
A de la urbanització annexa del camp de golf d’Aravell. 
- Zona formada per parcel·les en què és edificable per a més d'un habitatge en un edifici 
plurifamiliar, aïllat i voltat de zona verda privada, en parcel·la mínima de 1.100,00 m², i en 
propietat un règim proindivís del sòl no ocupat per l'edificació. 
- També és permesa l’edificació d’habitatges unifamiliars agrupats formant un conjunt, 
sempre respectant el sostre màxim edificable i el número màxim d’habitatges indicat a 
cada parcel·la. 

2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima: 

- Es defineixen dues parcel·les, amb una superfície mínima de 1.100,00 m2 per a 
cadascuna.  

b) Front mínim de parcel·la: 15,00 m  
c) Definició de parcel·les: 

Es defineixen tres tipus de parcel·la en funció de la seva situació respecte el(s) vial(s) que 
li donin accés: 

Tipus “i”: Parcel·la que té la seva rasant a cota igual o inferior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “s”: Parcel·la que té la seva rasant a cota superior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “d”: Parcel·la que té accés rodat per dos vials i de manera que la cota mitjana 
de la parcel·la està entre la cota mitjana dels dos vials en el tram que confronta amb 
la parcel·la. 

3. Condicions de  l’edificació: 
a) Forma d’ordenació:  

- Edificació agrupada en un sol edifici per parcel·la 
- A definir en un estudi de detall o projecte bàsic, però no es poden superar els 4,00 
metres lineals de façana cada un dels edificis 

b) Separació de l’edificació a límits:  
- 4 metres a límits a parcel·les veïnes i 3,00 m. a vials, però el SO (si és semi-soterrat) o la 
PB (si el SO és totalment soterrat) es poden alinear als vials en façana. 
- Excepcions: 

- Com a excepció de les separacions podran edificar-se a tres (3,00) metres de 
distància del límit de la parcel·la amb veïns quan es tracti d’edificacions totalment 
enterrades respecte de la rasant resultant de la parcel·la. 
- Es podran alinear amb el límit amb vial les edificacions totalment enterrades en 
parcel·les tipus “s” o en les parcialment semisoterrades en parcel·les tipus “i” però 
quan la cota superior d’aquesta planta sigui igual o inferior a la cota  mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. En aquest , i per parcel·les tipus “s”, en el mur de 
contenció no podran obrir-se altres forats que la porta del garatge. 
- Els elements auxiliars adossats a l’edifici com escales, terrasses, pèrgoles, murets 
barbacoes, etc. que sobresurtin més d’un metre de la rasant de la parcel·la en aquell 
indret, hauran de respectar les separacions mínimes indicades. 

- Les dimensions de l’edificació en planta seran aquelles que no provoquin la formació de 
cap façana o part d’ella, amb més d’una planta sota el forjat de la considerada planta 
baixa. Per a la comprovació adequada d’aquesta limitació, el projecte arquitectònic haurà 
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d’incloure un plànol topogràfic de la parcel·la a una escala mínima de 1/100 i perfils en la 
direcció del màxim pendent del terreny cada 10,00 m com a mínim, i dos perfils per a les 
façanes laterals de l’edificació projectada on el pendent del terreny sigui màxim. 

 
c) Tipologia: Edificació agrupada en un sol edifici per parcel·la, residencial plurifamiliar. 
d) Edificabilitat: L’edificabilitat màxima d’aquesta zona es fixa en els plànols d’ordenació.  

- Seran considerats m² de sostre edificat el total de la superfície edificada i sotacoberta 
edificada amb les següents puntualitzacions: 

a) En els volums habitables permesos directament sota coberta la superfície a 
comptabilitzar serà aquella que tingui una alçada lliure interior superior a 1,50 metres. 
b) No seran comptabilitzades les plantes totalment soterrades. Les plantes 
parcialment soterrades comptabilitzaran en la mateixa proporció que la part vista de 
les seves façanes. 
c) Els cossos sortints tancats lateralment seran comptabilitzades al 100 % de la 
superfície. 

- Els balcons i cossos sortints coberts i oberts per tres costats com a mínim (porxos)  
comptabilitzaran el 50 % de la superfície. 
- Els balcons i cossos sortints no coberts i oberts per tres costats com a mínim (balcons i 
terrasses) no comptabilitzaran. 
- Serà permesa la construcció d'una planta totalment soterrada, com a màxim, la seva 
alçada interior serà com a mínim de 2,25 metres i no podrà ser utilitzada com a habitatge. 
- La considerada planta baixa tindrà una alçada lliure de 3,50 m com a màxim i totes les 
plantes tindran una alçada lliure igual o superior als 2,70 m. 
- L’última planta tindrà una alçada lliure interior, entre el paviment i l’element més elevat de 
la coberta, de 4,50 m i en la intersecció de la cara inferior del forjat de coberta amb la cara 
interior de la paret de façana l’alçada màxima serà de 40 cm. 

e) Alçària reguladora màxima:  
- 9,75 m (corresponent a PB + 2 PP) 
- Es defineix l'alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici com la diferència de cota del 
terra de la planta definible com a planta baixa i la cota del punt més alt d'intersecció de 
coberta amb façana d’aquesta planta. 
- En el cas que a causa de la pendent de parcel·la l'edificació es desenvolupi 
graonadament en diferents volums i que diversos d'aquests puguin considerar-se planta 
baixa, l'ARM s'aplicarà a cada un d'aquests seguint el criteri definit anteriorment a la zona 
de coberta en la seva projecció horitzontal. 
- En cap cas podrà prendre's la cota de referència de la planta baixa (cara superior del seu 
forjat) amb una variació absoluta de +/- 1,00 metre en relació a la cota del terreny natural 
de la parcel·la. En el cas que hi hagi més d’un nivell edificatori que pugui prendre’s com a 
planta baixa (que estigui a +/- 1,00 metre en relació de la cota del terreny), tindrà la 
consideració de planta baixa aquell que tingui la cota més baixa. 

f) Nombre màxim de plantes: 5 (SO+PB+PP1+PP2+SC) sotacoberta lligada a PP2 
g) Densitat màxima d’habitatges: En el plànol d’ordenació es fixa el nombre màxim 
d’habitatges per a la zona. Es fixa en 120,00 m2 el promig de sostre net per unitat 
d’habitatge 
h) Ocupació màxima: 50%.  

- Subsòl : edificable una planta soterrània per a instal·lacions i aparcaments d’ús particular 
- La superfície de parcel·la no ocupada per l'edificació s'haurà d'enjardinar i aprofitar-se 
per a ús exclusiu de l'edificació de la parcel·la, no s'hi permet cap tipus d'edificació aïllada 
de l’edifici principal, encara que sí la construcció d’instal·lacions lúdiques i esportives d'ús 
particular dels propietaris de la parcel·la. No es permeten horts. 

i) Moviment de terres a l’interior de la parcel·la:  
- Els moviments de terres a l’interior de cada parcel·la respectaran que: 

- en parcel·les "s" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior a les 
del vial que hi afronta.  
- en parcel·les "i" cap punt de la rasant resultant estigui a cota superior a les del vial  
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que hi afronta. 
- en parcel·les "d" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior del vial  
de cota més baixa ni estigui a cota superior del vial de cota més alta. 

- Els murs en els límits amb altres veïns no podran tenir una alçada vista superior als dos 
(2,00 metres) i en el cas de voler terrassar l’interior de la parcel·la a base de murs 
esgraonats, la separació mínima entre ells en planta serà de tres (3,00 metres). 
- En els límits amb vials podran construir-se murs d'un màxim de quatre (4,00) metres 
vistos per sobre de la rasant (parcel·les “s”) o de tres (3,00) metres vistos per sota de la 
rasant (parcel·les tipus “i”). La seva directriu serà paral·lela a l'eix del vial i no es permetrà 
que cap element del mur envaeixi parcialment o total l’espai públic del vial que dona accés 
a la parcel·la. 
- Es permet, la construcció de murs interiors de parcel·la d’un màxim d’alçada vista de 
quatre (4,00) metres. 

j) Espais verds privats: propietat en règim proindivís entre els propietaris; es permeten 
instal·lacions lúdiques i esportives d’ús privat per als propietaris. 

k) Edificacions auxiliars:, es permetrà la construcció d’edificis auxiliars adossats a l’edifici 
principal. La superfície edificada en aquests  i l’ocupació de parcel·la computaran d’igual 
manera que l’edificació principal 

l)Tanques:  
- No serà permès cap tipus de tancat de parcel·la en el límit a altres parcel·les o al sector 
urbanitzable, a excepció del format amb vegetació, la qual podrà estar complementada 
amb un filat metàl·lic plastificat en verd, i d'alçària màxima de 1,80 metres i de la façana a 
vial. 
- En la façana a camp de golf la tanca pot ser del mateix tipus que l’indicat anteriorment, 
però l’alçada màxima serà d’1,00 m. Les tanques laterals que morin en aquesta façana, en 
una longitud mínima de 5,00 metres també tindran una alçada màxima d’1,00 m. 
- En la façana a vial podran a construir-se elements de tancament opacs d'un màxim de 
1,20 metres sobre la rasant de vorera. Per sobre aquests, i en un màxim d'1,80 metres 
sobre la vorera, podrà complementar-se amb vegetació i, complementàriament a aquesta, 
amb filat metàl·lic plastificat en verd. 
- En el cas de murs en façana a vial, parcel·les tipus "s", el material a emprar serà 
escullera de pedra calcària del país en sec o formigó en massa o armat i revestit amb 
pedra del país i de gruix mínim de 15 cm. 

m) Aparcament particular: 
Es preveurà com a mínim d’una plaça d’aparcament, de 2,50 x 5,00, per a cada 100,00 m² 
d’edificació.  

n) Materials de coberta i façanes. Criteris estètics: 
- Les edificacions es projectaran i realitzaran amb cura i respecte a l’entorn, dominant els 
materials naturals de la zona. No s'admetran construccions que per la seva composició o 
forma suposin una variació i/o impacte visual sobre el paisatge o sobre l'ordenació 
homogènia del sector. 
- Els materials a emprar en el tractament de façanes quedarà limitat en relació al color. 
Caldrà buscar en tot cas la integració colorista amb els materials tradicionals de la zona 
(colors terrosos i grisos principalment) o del propi paisatge, i estarà prohibit el blanc i 
colors llampants. 
- Els habitatges es cobriran obligatòriament amb pissarra, a la manera tradicional de la 
zona. La pendent de coberta es situarà entre el 35% i el 35%. Els paraments verticals de 
tancament seran formats per pedra natural, de 15 cm gruix com a mínim en un mínim del 
70 % de la superfície total dels tancaments. El tipus concret de pedra es fixarà en els 
Estatuts esmentats a l’article 20. En el cas que es vulgui combinar pedra i fusta, el 
percentatge mínim de pedra serà del 50 % de les façanes i el de la suma de fusta i pedra, 
d’un mínim del 70 %. 

o) Tractament i evacuació d’aigües residuals i pluvials: 
- Totes les parcel·les que, per la seva situació, hagin d'estar travessades per claveguerons 
d'altres parcel·les, estaran obligades a respectar aquesta servitud, tant en la seva 
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construcció com en la seva explotació deixant accés i evitant plantacions arbòries o 
arbustives en una franja de 2,00 metres a cada costat de la canonada.  

4. Condicions d’ús: 
- Ús residencial en totes les plantes, tot i que es permet també l’ús comercial, oficines, 
restauració, cultural i assistencial. En el cas que s’hi estableixin usos diferents al 
d’habitatge, els propietaris crearan els elements físics necessaris per a respectar i impedir 
l’accés de foranis als espais comuns privats. 
- Es permet l’ús d’habitatge en planta baixa assegurant-els-hi un ús privatiu de jardí, amb  
superfície màxima de 50,00 m2 per a cada un d’ells. 

5. Condicions particulars de l’edificació 
- Prèvia a la sol·licitud de llicència d’obra d’edificació, caldrà sotmetre a l’aprovació de 
l’Ajuntament un estudi de detall o projecte bàsic d’edificació en què s’estudiïn les rasants 
dels vials que donen accés a la parcel·la, pendents interiors de parcel·la, plantes i rasants 
de l’edificació i justificació de l’acompliment de les Ordenances del present Pla Parcial. Es 
respectarà en el possible l’ocupació i la volumetria definides en el plànol d’ordenació  
- En aquesta zona es permetrà la construcció d’edificis auxiliars adossats a l’edifici 
principal. La superfície edificada en aquests  i l’ocupació de parcel·la computaran d’igual 
manera que l’edificació principal. 
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Article 117.- Zona d'edificació aïllada, subzona plurifamiliar, clau 3b_4 (Nova 
zonificació plurifamiliar del PP Camp de Golf) 

1. Definició  

- Aquesta subzona correspon a part de la zona delimitada com zona d’ordenació en edificació 
agrupada (residencial plurifamiliar, zona E), a part de la zona d’ordenació en edificació aïllada 
(residencial unifamiliar, zona D) i a part de la zona d’ordenació en edificació aïllada (residencial 
unifamiliar, zona AB) que es va definir en el Pla Parcial del subsector A de la urbanització 
annexa del camp de golf d’Aravell. En aquests terrenys es canvia el tipus d’ordenació en base 
a edificacions de tipus plurifamiliar aïllades.  

2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima: 1.100,00 m2  

b) Front mínim de parcel·la:        15,00 m  
c) Definició de parcel·les: 

Es defineixen tres tipus de parcel·la en funció de la seva situació respecte el(s) vial(s) que 
li donin accés: 

Tipus “i”: Parcel·la que té la seva rasant a cota igual o inferior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “s”: Parcel·la que té la seva rasant a cota superior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 
Tipus “d”: Parcel·la que té accés rodat per dos vials i de manera que la cota mitjana 
de la parcel·la està entre la cota mitjana dels dos vials en el tram que confronta amb 
la parcel·la. 

3. Condicions de l’edificació: 
a) Forma d’ordenació: No es poden superar els 22,00 m lineals de façana. La façana 

principal s’alinearà a carrer. 
b) Separació de l’edificació als límits:  

- 4,00 metres a límits a parcel·les veïnes i 3,00 m. a vials, però el SO (si és semi-soterrat) 
o la PB (si el SO és totalment soterrat) es poden alinear als vials en façana. 
- Excepcions: 

- Com a excepció de les separacions podran edificar-se a tres (3,00) metres de 
distància del límit de la parcel·la amb veïns i a sis (6,00) del límit del camp de golf 
quan es tracti d’edificacions totalment enterrades respecte de la rasant resultant de la 
parcel·la. 
- Es podran alinear amb el límit amb vial les edificacions totalment enterrades en 
parcel·les tipus “s” o en les parcialment semisoterrades en parcel·les tipus “i” però 
quan la cota superior d’aquesta planta sigui igual o inferior a la cota  mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. En aquest , i per parcel·les tipus “s”, en el mur de 
contenció no podran obrir-se altres forats que la porta del garatge. 
- Els elements auxiliars adossats a l’edifici com escales, terrasses, pèrgoles, murets 
barbacoes, etc. que sobresurtin més d’un metre de la rasant de la parcel·la en aquell 
indret, hauran de respectar les separacions mínimes indicades. 

- A més de les separacions mínimes de les edificacions als límits de la parcel·la, per a una 
millor disposició dels edificis a l’orografia de la zona i la voluntat d’evitar ubicacions 
perjudicials en assolellament i camp de visió entre ells, en el plànol d’ordenació es limita, 
en alguns casos, la zona de la parcel·la on es pot edificar la planta baixa i superiors. 
Aquesta zona respecta, com a mínim les distàncies anteriorment definides. 
- Les dimensions de l’edificació en planta seran aquelles que no provoquin la formació de 
cap façana o part d’ella, amb més d’una planta sota el forjat de la considerada planta 
baixa. Per a la comprovació adequada d’aquesta limitació, el projecte arquitectònic haurà 
d’incloure un plànol topogràfic de la parcel·la a una escala mínima de 1/100 i perfils en la 
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direcció del màxim pendent del terreny cada 10,00 m com a mínim, i dos perfils per a les 
façanes laterals de l’edificació projectada on el pendent del terreny sigui màxim. 

c) Tipologia: residencial plurifamiliar 
d) Edificabilitat:  

L’edificabilitat màxima d’aquesta zona es fixa en els plànols d’ordenació.  
- Seran considerats m² de sostre edificat el total de la superfície edificada i sotacoberta 
edificada amb les següents puntualitzacions: 

a) En els volums habitables permesos directament sota coberta la superfície a 
comptabilitzar serà aquella que tingui una alçada lliure interior superior a 1,50 metres. 
b) No seran comptabilitzades les plantes totalment soterrades. Les plantes 
parcialment soterrades comptabilitzaran en la mateixa proporció que la part vista de 
les seves façanes. 
c) Els cossos sortints tancats lateralment seran comptabilitzades al 100 % de la 
superfície. 

- Els balcons i cossos sortints coberts i oberts per tres costats com a mínim (porxos)  
comptabilitzaran el 50 % de la superfície. 
- Els balcons i cossos sortints no coberts i oberts per tres costats com a mínim (balcons i 
terrasses) no comptabilitzaran. 
- Serà permesa la construcció d'una planta totalment soterrada, com a màxim, la seva 
alçada interior serà com a mínim de 2,25 metres i no podrà ser utilitzada com a habitatge. 
- La considerada planta baixa tindrà una alçada lliure de 3,50 m com a màxim i totes les 
plantes tindran una alçada lliure igual o superior als 2,70 m. 
- L’última planta tindrà una alçada lliure interior, entre el paviment i l’element més elevat de 
la coberta, de 4,50 m i en la intersecció de la cara inferior del forjat de coberta amb la cara 
interior de la paret de façana l’alçada màxima serà de 40 cm. 

e) Alçària reguladora màxima:  
- 10,35 m (corresponent a PB + 2 PP).  
- Es defineix l'alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici com la diferència de cota del 
terra de la planta definible com a planta baixa i la cota del punt més alt d'intersecció de 
coberta amb façana d’aquesta planta. 
- En el cas que a causa de la pendent de parcel·la l'edificació es desenvolupi 
graonadament en diferents volums i que diversos d'aquests puguin considerar-se planta 
baixa, l'ARM s'aplicarà a cada un d'aquests seguint el criteri definit anteriorment a la zona 
de coberta en la seva projecció horitzontal. 
- En cap cas podrà prendre's la cota de referència de la planta baixa (cara superior del seu 
forjat) amb una variació absoluta de +/- 1,00 metre en relació a la cota del terreny natural 
de la parcel·la. En el cas que hi hagi més d’un nivell edificatori que pugui prendre’s com a 
planta baixa (que estigui a +/- 1,00 metre en relació de la cota del terreny), tindrà la 
consideració de planta baixa aquell que tingui la cota més baixa. 

f) Nombre màxim de plantes: 5 (SO+PB+PP1+PP2+SC) sotacoberta lligada a PP2 
g) Densitat màxima d’habitatges: : En el plànol d’ordenació es fixa el nombre màxim 
d’habitatges per a cada parcel·la definida. 
h) Ocupació màxima: 25% 

- Subsòl : edificable una planta soterrània per a instal·lacions i aparcaments d’ús particular 
- La superfície de parcel·la no ocupada per l'edificació s'haurà d'enjardinar i aprofitar-se 
per a ús exclusiu de l'edificació de la parcel·la, no s'hi permet cap tipus d'edificació aïllada 
de l’edifici principal, encara que sí la construcció d’instal·lacions lúdiques i esportives d'ús 
particular dels propietaris de la parcel·la. No es permeten horts. 

i) Moviment de terres a l’interior de la parcel·la:  
- Els moviments de terres a l’interior de cada parcel·la respectaran que: 

- en parcel·les "s" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior a les 
del vial que hi afronta.  
- en parcel·les "i" cap punt de la rasant resultant estigui a cota superior a les del vial  
que hi afronta. 
- en parcel·les "d" cap punt de la rasant resultant estigui a cota igual o inferior del vial  
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de cota més baixa ni estigui a cota superior del vial de cota més alta. 
- En els límits de les parcel·les amb el camp de golf es construirà un mur d’alçada vista 
compresa entre els 50 cm i els 200 cm d’alçària, de manera que la rasant del cap del mur 
no tingui un pendent longitudinal superior al 20%.  En el límit entre parcel·les, pot produir-
se un salt en la rasant del cap del mur, però aquest es limitarà a un màxim de 75 cm. El 
mur es formarà amb escullera de pedra calcària del país, en sec, amb talús vist 
d’inclinació màxima H/V=1/5. Es podrà deixar un talús per sobre d’aquest amb un pendent 
màxim H/V = 1/1 mesurat perpendicularment al límit de parcel·la.  
- Al peu del mur d’escullera, cada propietari construirà al seu càrrec o assumirà el cost si 
l’executa directament Aravell Golf SL, a tot el llarg de la façana amb el camp de golf, una 
cuneta formigonada amb les dimensions, gruix i qualitats indicats en el gràfic adjunt. 
Aquesta cuneta està en terrenys de propietat del camp de golf i el peu del mur s’alinearà 
amb el límit de propietat camp de golf-parcel·la. 
- Els murs en els límits amb altres veïns no podran tenir una alçada vista superior als dos 
(2,0 metres) i en el cas de voler terrassar l’interior de la parcel·la a base de murs 
esgraonats, la separació mínima entre ells en planta serà de tres (3,00 metres). 
- En els límits amb vials podran construir-se murs d'un màxim de quatre (4,00) metres 
vistos per sobre de la rasant (parcel·les “s”) o de tres (3,00) metres vistos per sota de la 
rasant (parcel·les tipus “i”). La seva directriu serà paral·lela a l'eix del vial i no es permetrà 
que cap element del mur envaeixi parcialment o total l’espai públic del vial que dona accés 
a la parcel·la. 
- Es permet, la construcció de murs interiors de parcel·la d’un màxim d’alçada vista de 
quatre (4,00) metres. 

j) Espais verds privats: propietat en règim proindivís entre els propietaris; es permeten 
instal·lacions lúdiques i esportives d’ús privat per als propietaris. 

k) Edificacions auxiliars:, es permetrà la construcció d’edificis auxiliars adossats a l’edifici 
principal. La superfície edificada en aquests  i l’ocupació de parcel·la computaran d’igual 
manera que l’edificació principal 

l) Tanques: No serà permès cap tipus de tancat de parcel·la en el límit a altres parcel·les o 
al sector urbanitzable, a excepció del format amb vegetació, la qual podrà estar 
complementada amb un filat metàl·lic plastificat en verd, i d'alçària màxima de 1,60 metres 
i de la façana a vial. 
En la façana a camp de golf la tanca pot ser del mateix tipus que l’indicat anteriorment, 
però l’alçada màxima serà d’1,00 m. Les tanques laterals que morin en aquesta façana, 
en una longitud mínima de 5,00 metres també tindran una alçada màxima d’1,0 m. 
En la façana a vial podran a construir-se elements de tancament opacs d'un màxim de 
1,20 metres sobre la rasant de vorera. Per sobre aquests, i en un màxim d'1,80 metres 
sobre la vorera, podrà complementar-se amb vegetació i, complementàriament a aquesta, 
amb filat metàl·lic plastificat en verd. 
En el cas de murs en façana a vial, parcel·les tipus "s", el material a emprar serà escullera 
de pedra calcària del país en sec o formigó en massa o armat i revestit amb pedra del 
país i de gruix mínim de 15 cm. 

m) Aparcament particular: 
Es preveurà com a mínim d’una plaça d’aparcament, de 2,50 x 5,00, per a cada 100,00 m² 
d’edificació.  

n) Materials de coberta i façanes. Criteris estètics: 
- Les edificacions es projectaran i realitzaran amb cura i respecte a l’entorn, dominant els 
materials naturals de la zona. No s'admetran construccions que per la seva composició o 
forma suposin una variació i/o impacte visual sobre el paisatge o sobre l'ordenació 
homogènia del sector. 
- Els materials a emprar en el tractament de façanes quedarà limitat en relació al color. 
Caldrà buscar en tot cas la integració colorista amb els materials tradicionals de la zona 
(colors terrosos i grisos principalment) o del propi paisatge, i estarà prohibit el blanc i 
colors llampants. 
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- Els habitatges es cobriran obligatòriament amb pissarra, a la manera tradicional de la 
zona. La pendent de coberta es situarà entre el 35% i el 35%. Els paraments verticals de 
tancament seran formats per pedra natural, de 15 cm gruix com a mínim en un mínim del 
70 % de la superfície total dels tancaments. El tipus concret de pedra es fixarà en els 
Estatuts esmentats a l’article 20. En el cas que es vulgui combinar pedra i fusta, el 
percentatge mínim de pedra serà del 50 % de les façanes i el de la suma de fusta i pedra, 
d’un mínim del 70 %. 

o) Tractament i evacuació d’aigües residuals i pluvials: 
- Totes les parcel·les que, per la seva situació, hagin d'estar travessades per claveguerons 
d'altres parcel·les, estaran obligades a respectar aquesta servitud, tant en la seva 
construcció com en la seva explotació deixant accés i evitant plantacions arbòries o 
arbustives en una franja de 2 metres a cada costat de la canonada.  
 

4. Condicions d’ús: 
- Ús residencial en totes les plantes, tot i que es permet també l’ús comercial, oficines, 
restauració, cultural i assistencial. En el cas que s’hi estableixin usos diferents al 
d’habitatge, els propietaris crearan els elements físics necessaris per a respectar i impedir 
l’accés de foranis als espais comuns privats. 
- Es permet l’ús d’habitatge en planta baixa assegurant-els-hi un ús privatiu de jardí, amb  
superfície màxima de 50,00 m2 per a cada un d’ells. 

 

5. Subzona 3b4_hpp (/PAU-1 Aravell) 
 
Correspon a la subzona destinada exclusivament a la construcció d’habitatge de protecció 
pública. 
 
Superfície parcel·la / sostre / habitatges 

Superfície parcel·la:  s/projecte de reparcel·lació 
Sostre màxim:   321 m² 
Nº d’habitatges màxim:  4 hab  3 hab HPO 
       1 hab HPC 

 
Alçada reguladora màxima: 6,75 m (corresponent a PB + 1PP) 
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Article 118.- Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar i plurifamiliar, Clau 
3c (antic Estudi de Detall 3 d’Aravell i Estudi de Detall 1 de Castellbó) 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn l’àrea d'edificació residencial unifamiliar i plurifamiliar, existents, al 
cap del poble d’Aravell, provinent del planejament de l’antic Estudi de Detall 3 d’Aravell, i l’àrea 
d’edificació residencial unifamiliar i plurifamiliar de l’Estudi de Detall  1 de Castellbó. 

2. Criteris arquitectònics 
 
- L’alçada reguladora màxima permesa, serà de 9,75 m, corresponents a PB+2 plantes. 
Aquesta mida es prendrà de la cota mitja del vial principal, fins a la intersecció de la 
superfície superior de la coberta amb el pla de façana.  L’existència d’una topografia 
accidentada no podrà donar origen a l’aparició de més de quatre plantes, sota cap concepte. 
Quan una edificació doni front a dos o més vials, l’alçada de PB+2 plantes s’haurà de 
complir a tots els vials.  
- Les illes existents seran edificables en la seva totalitat, complint també que la fondària 
edificable no serà mai més gran de 15,00 m.  En aquests casos, l’espai resultant quedarà 
com a pati interior d’illa, edificable només en planta baixa.  
- Si la mitjana de les alçades dels edificis ja construïts, en la part de la façana entre dos 
carrers transversals contigus, és d’una alçada inferior a la de PB+2 plantes, només es podrà 
construir PB+1 planta, llevat que una de les edificacions contigües tinguin ja l’altura de PB+2 
PP ó superior, o que l’amplada del vial on doni front l’edificació sigui superior als 10,00 
metres, en els quals supòsits, també serà edificable en planta baixa i 2 PP.  
- L’altura de la PB serà com a màxim de 3,75 m, trespol inclòs, i l’altura lliure de les plantes 
pis serà com a mínim de 2,50 m.  En carrers de més de 5,00 m d’amplada la planta baixa 
podrà ésser de 4,25 m sota forjat.  
- Les cobertes seran de pissarra, teula plana o teula àrab, d’acord amb el material que 
predomini al nucli.   Queda prohibit l’ús de fibrociment de color gris o altre color no adient 
amb l’entorn. Quan siguin cobertes de pissarra ó teula plana el pendent serà, com a màxim 
del 45%, quan siguin cobertes de teula àrab, el pendent serà, com a màxim del 30%. 
L’interior de la coberta serà habitable com a ampliació de la planta inferior. Es podran 
construir llucanes i terrasses incloses dins l’envolvent de la coberta, sempre i quan no 
modifiquin substancialment la imatge de coberta simple.  
- Els cossos volats, balcons i tribunes, assoliran com a màxim 1/10 part de l’amplada del 
carrer, amb sortida màxima de 1,00 m, sempre i quant es situï a una alçada no inferior a 4 
m. En cas contrari, i sempre per damunt dels tres metres, la sortida màxima de vol serà de 
60 cm.  La separació mínima serà de 75 cm de la mitgera. Els ràfecs volaran una longitud 
similar als existents a la zona.  
- Com a materials de façana s’empraran, preferentment, la pedra i la fusta. Es permet la 
utilització d’arrebossats, pintats i estucats de color no llampants, que s’integrin a l’entorn. No 
es permesa la utilització de totxana vista ni el pintat de façanes de color blanc.  
- Les mitgeres que quedin vistes tindran tractament de façana i es deixaran, com a mínim, 
arrebossades i pintades de color no llampant.  Si són de pedra podran quedar vistes.  

3. Condicions de l’edificació de l’Estudi de Detall 3 d’Aravell: 
 
Distribució de l’edificabilitat: 
 
Habitatge existent           400 
 
BLOC A-0   (Agrupació de 2 habitatges) 
Planta Baixa     225 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

120 

Planta Primera    150 
Planta Segona    150  
Planta Sotacoberta     45 570 
 
BLOC A-1  (Agrupació de 3 habitatges) 
Planta Baixa     225 
Planta Primera    150 
Planta Segona    150  
Planta Sotacoberta     45 570 
 
BLOC B-0  (Agrupació de 3 habitatges) 
Planta Baixa     320 
Planta Primera    190 
Planta Segona    190  
Planta Sotacoberta      50      750 
 
BLOC B-1 (Agrupació de 11 habitatges) 
Planta Baixa     650 
Planta Primera    560 
Planta Segona    560  
Planta Sotacoberta   180   1.950 
 
BLOC B-2 (Agrupació de 6 habitatges) 
Planta Baixa     490 
Planta Primera    410 
Planta Segona    410  
Planta Sotacoberta   120   1.430 
 
BLOC C (Agrupació de 3 habitatges) 
Planta Baixa     320 
Planta Primera    190 
Planta Segona    190  
Planta Sotacoberta                 50      750      . 
 
 Total: 30 habitatges          6.420 m² 
 
 
g) Nombre màxim d’habitatges: 30 segons desglòs 
 
   SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  UNITATS FAMILIARS 
Habitatge existent     400        1 
BLOC A-0      1.920        3 
BLOC A-1     2.880        3 
BLOC B-0      720        3 
BLOC B-1        720      11 
BLOC B-2      720        6 
BLOC C   2.089        3                    .                            
 

TOTAL  6.420     30  
 

h) Ocupació màxima: Queda definida en el plànol d’ordenació. 
j) Tanques: Les tanques al carrer seran de pedra, absolutament opaques amb una alçària 

màxima de 1,20 m, amb tractament de façana. La resta fins a una alçària màxima de 1,80 
metres serà amb reixa o vegetal. 

 

- Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar. 
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b) Usos compatibles: Hoteler, bar, restaurant, comercial (el creixement de l’oferta comercial 
al detall s’adequarà a allò que determina el PTSEC), oficina, sanitari, assistencial, educatiu, 
esportiu, sociocultural, religiós i recreatiu. 

c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 
sostre. 

d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 
sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: 1 plaça d’aparcament per habitatge. 
 

4. Condicions de l’edificació de l’Estudi de Detall 1 de Castellbó: 
 
Edificabilitat màxima:   1.620,00 m² (a distribuir segons projecte de reparcel·lació) 
Nombre màxim d’habitatges:  5 ut (a distribuir segons projecte de reparcel·lació) 

- Condicions d'ús 

a) Ús principal: Residencial unifamiliar. 
b) Usos compatibles: Oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural. 
c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 

sostre. 
d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 

sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: 1 plaça d’aparcament per habitatge. 

Segons l’estudi d’inundabilitat del nucli de Castellbó, aquesta unitat de zona està afectada per 
la plana d’inundació del període de retorn del 100 i 500 anys. Per aquest motiu, s’haurà 
d’estudiar en detall l’afecció de les cotes d’inundació produïdes per l’edificació dels habitatges 
i, una vegada obtingudes les cotes de la làmina d’aigua per al període de retorn de 500 anys, 
es fixarà la cota de la primera planta habitable a 50 cm per sobre de la làmina d’aigua. L’ús de 
la planta que quedi per sota de la primera planta habitable no pot ser residencial, podent-se 
destinar únicament a magatzem o aparcament. 

Altrament s’hauran d’executar, si s’escau, a càrrec dels particulars, les obres que siguin 
necessàries per a l’execució de mesures correctores per a que no afecti la plana d’inundació 
dels 100 anys de període de retorn. 
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Article 119.- Zona d'edificació aïllada, subzona unifamiliar i plurifamiliar, Clau 
3c_1 (Edificis existents anteriors a les NNSS a la plana de Montferrer i 
Bellestar) 

1. Definició  

Correspon a la zona de creixement urbà, desenvolupada al llarg de la carretera d’Aravell que 
conflueixen a la cruïlla de Montferrer. Comprèn tres edificacions existents a la plana de 
Montferrer i una a Bellestar, anteriors les Normes subsidiàries que ara substitueix el POUM. 

2. Condicions de la parcel·lació 
 
No s’estableixen condicions de parcel·lació donat que els solars són existents i ja estan 
edificats. 

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: L’ordenació de l’edificació queda definida per l’actual edificació 
existent en tots els seus aspectes, prohibint-se les noves edificacions i ampliacions de 
volum. 

4. Condicions de transformació 
a) En el cas de demolició es preceptiu un Pla de millora urbana per determinar la nova 

ordenació, mantenint el sostre edificable existent. La nova ordenació s'ajustarà en el 
possible a l'ordenació de les finques de l'entorn, respectant les condicions següents: 

b) Alçada reguladora màxima: 8,90 metres. 
 c) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 2P.Pis + P.Sotacoberta 
d) Densitat màxima d'habitatges: 1 habitatge cada 100,00 m² sostre residencial construït. 

4. Condicions d'ús 
a) Ús principal: Residencial unifamiliar i plurifamiliar. 
b) Usos compatibles: Oficina, sanitari, assistencial, educatiu, esportiu, socio-cultural. 
c) Proporció d’usos en planta baixa: Els usos compatibles poden ocupar el 100% del 

sostre. 
d) Proporció d’usos en plantes pis: Els usos compatibles poden ocupar fins al 50% del 

sostre de les plantes pis, o bé el 100%. Per reduir l’ús residencial en les plantes pis per sota 
del 50% cal redactar un Pla de millora urbana que justifiqui la compatibilitat dels usos no 
residencials amb el residencial. 

e) Aparcament: una plaça per a habitatge. 
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Article 120.- Zona de magatzems i indústries, subzona aïllada, clau 4a 
 
1. Definició 
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l'ús industrial i de magatzems de tamany petit i 
mitjà, en edificis aïllats separats dels límits de la parcel·la. 
 
2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima: 1.000,00 m² 
b) Front mínim de parcel·la:       20,00 m  
 
3. Condicions de l'edificació 
a) Tipus d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del  solar. 
b) Separació de l'edificació als límits: 3,00 metres a tots els límits, inclosos els cossos 

sortints. 
c) Edificabilitat neta: 1,00 m² sostre  / m² sòl 
d) Volum edificable màxim: 6,00 m³ / m² 
e) Alçada reguladora màxima: L'alçada màxima es de 12,00 m, podent-se realitzar altells 

que ocupin com a màxim el 50% de la superfície de la planta baixa. 
f) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + altell 
g) Ocupació màxima: 70% del solar. 
h) Cobertes: L’acabat de coberta serà de color fosc, preferentment negre. 
i) Tanques: El solar es delimitarà amb una tanca d'altura màxima 1,80 m. En la façana que 

doni a vial la tanca anirà alineada, permetent-se, com a màxim, que siguin opacs els 90 cm 
inferiors. 

 
4. Condicions d'ús 
a) Ús principal: Industrial en les categories 1a, 2a, 3a, 4a i 5a,  i magatzem. 
b) Usos compatibles: Bar, restaurant, comercial (el creixement de l’oferta comercial al detall 

s’adequarà a allò que determina el PTSEC), oficines relacionades amb l’activitat industrial i 
gestió del polígon, educatiu en la vessant de formació professional, sanitari assistencial al 
servei del polígon, públic administratiu. 

 Es permet un habitatge vinculat a l’activitat 
c) Proporció d’usos: Els usos compatibles poden ocupar fins al 30% del sostre, o bé el 

100%. Per reduir l’ús principal per sota del 70% cal redactar un Pla de millora urbana que 
justifiqui la compatibilitat dels usos compatibles amb el principal. 

d) Càrrega i descàrrega: Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran dins de la 
parcel·la, per la qual cosa es preveuran els molls suficients en els projectes d’edificació. 

. 
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Article 121 Zona de magatzems i indústries, subzona aïllada, Clau 4a_1 (Zona 
de parcel·lació aïllada del Polígon Industrial de Montferrer) 
 
1. Definició 
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l'ús industrial i de magatzems de tamany petit i 
mitjà, en edificis aïllats separats dels límits de la parcel·la. situades a l’actual polígon industrial 
de Montferrer 
 
2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima: segons plànol d’ordenació 
b) Front mínim de parcel·la: segons plànol d’ordenació  
 
3. Condicions de l'edificació 
a) Tipus d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del  solar. 
b) Separació de l'edificació als límits: 3,00 metres a límits de parcel·la i 5,00 metres a carrer 
c) Edificabilitat neta: 1,00 m² sostre  / m² sòl 
d) Alçada reguladora màxima: L'alçada màxima es de 9.00 m, mesurada a la intersecció de 

coberta amb façana.  
f) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 1PP 
g) Ocupació màxima: 70% del solar. 
h) Cobertes: L’acabat de coberta serà de color fosc, preferentment negre. 
 
4. Condicions d'ús 
a) Ús principal: Industrial en les categories 1a, 2a, 3a, 4a i 5a,  i magatzem. 
b) Usos compatibles: Bar, restaurant, comercial (el creixement de l’oferta comercial al detall 

s’adequarà a allò que determina el PTSEC), oficines relacionades amb l’activitat industrial i 
gestió del polígon, educatiu en la vessant de formació professional, sanitari assistencial al 
servei del polígon, públic administratiu. 

 Es permet un habitatge vinculat a l’activitat 
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Article 122.- Zona de magatzems i indústries, subzona entre mitgeres, clau 4b 

1. Definició 
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l'ús industrial i de magatzems de tamany petit i 
mitjà, en edificis entre mitgeres alineats al vial. 
 
2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima: 500,00 m² 
b) Front mínim de parcel·la:    10,00 m  
 
3. Condicions de l'edificació 
a) Tipus d'ordenació: L'edificació serà alineada a vial. 
b) Edificabilitat neta: 1,00 m² sostre / m² sòl 
c) Volum edificable màxim: 6,00 m³ / m² 
d) Alçada reguladora màxima: L'alçada màxima es de 12,00 m, podent-se realitzar altells 

que ocupin com a màxim el 50% de la superfície de la planta baixa. 
e) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + altell 
f) Ocupació màxima: 100% del solar. 
g) Cobertes: L’acabat de coberta serà de color fosc, preferentment negre. 
h) Tanques: El solar es delimitarà amb una tanca d'altura màxima 1,80 m en el fons de 

parcel·la. 
 
4. Condicions d'Ús 
a) Ús principal: Industrial en les categories 1a, 2a, 3a, 4a i 5a,  i magatzem. 
b) Usos compatibles: Bar, restaurant, comercial (el creixement de l’oferta comercial al detall 

s’adequarà a allò que determina el PTSEC), oficines relacionades amb l’activitat industrial i 
gestió del polígon, educatiu en la vessant de formació professional, sanitari assistencial al 
servei del polígon, públic administratiu. 

 Es permet un habitatge vinculat a l’activitat 
c) Proporció d’usos: Els usos compatibles poden ocupar fins al 30% del sostre, o bé el 

100%. Per reduir l’ús principal per sota del 70% cal redactar un Pla de millora urbana que 
justifiqui la compatibilitat dels usos compatibles amb el principal. 

d) Càrrega i descàrrega: Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran dins de la 
parcel·la, per la qual cosa es preveuran els molls suficients en els projectes d’edificació. 
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Article 123.- Zona de magatzems i indústries, subzona entre mitgeres, Clau 
4b_1 (Zona de parcel·lació entre mitgeres del Polígon Industrial de Montferrer) 
 
 
1. Definició 
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l'ús industrial i de magatzems de tamany petit i 
mitjà, en edificis entre mitgeres alineats al vial, situades a l’actual polígon industrial de 
Montferrer 
 
2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima: segons plànol d’ordenació 
b) Front mínim de parcel·la: segons plànol d’ordenació  
c) Alçada reguladora màxima: L'alçada màxima es de 9.00 m, mesurada a la intersecció de 

coberta amb façana.  
 
3. Condicions de l'edificació 
Al plànol normatiu venen grafiades: 

‐ Les alineacions de l’edificació. 
‐ La superfície màxima de sostre permesa 
‐ El volum màxim autoritzat 
‐ La composició en plantes i l’altura màxima permesa 

A la zona d’indústria adossada i per tal de prevenir el perill d’incendi, les construccions 
hauran de respectar el que disposa la normativa especifica 

Cobertes: L’acabat de coberta serà de color fosc, preferentment negre. 
 

4. Condicions d'ús 
a) Ús principal: Industrial en les categories 1a, 2a, 3a, 4a i 5a,  i magatzem. 
b) Usos compatibles: Bar, restaurant, comercial (el creixement de l’oferta comercial al detall 

s’adequarà a allò que determina el PTSEC), oficines relacionades amb l’activitat industrial i 
gestió del polígon, educatiu en la vessant de formació professional, sanitari assistencial al 
servei del polígon, públic administratiu. 

 Es permet un habitatge vinculat a l’activitat 
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Article 124.- Zona d'espais lliures privats, subzona de jardins i horts, clau 5a 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn els espais lliures privats destinats a jardins i horts privats, situats 
generalment en els espais més aptes vora els nuclis vells. També s'inclouen alguns jardins 
comunitaris immediats als edificis plurifamiliars. 

2. Condicions de la parcel·lació 

La parcel·lació existent s'ha de mantenir. 

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: Aquests espais no són edificables. 
b) Tanques: Les tanques seran de pedra, absolutament opaques amb una alçària màxima de 

1,20 m, amb tractament de façana. 

4. Condicions d'ús 

a) Ús principal: Jardins i horts. Justificadament, es permet l’ús d’aparcament en planta 
soterrani. 
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Article 125.- Zona de serveis i dotacions privats, clau 6a 
 
1. Definició 
 
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a les dotacions i serveis privats o col·lectius. 
 
2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima: 600,00 m² 
b) Front mínim de parcel·la:    20,00 m  
 
3. Condicions de l'edificació 
a) Forma d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del  solar. 
b) Separació de l'edificació als límits: 5,00 metres a tots els límits, inclosos els cossos 

sortints. 
c) Edificabilitat neta: 0,50 m²sostre / m² sòl. 
d) Alçada reguladora màxima: 7,50 metres.  
e) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 1P.Pis 
f) Ocupació màxima: 60% del solar. 
g) Tanques: El solar es delimitarà amb una tanca d'altura màxima 1,80 m. En la façana que 

doni a vial la tanca anirà alineada, permetent-se, com a màxim, que siguin opacs els 90 cm 
inferiors. 

 
4. Condicions d'Ús 
a) Ús principal: Hoteler, serveis turístics i de carretera, bar, restaurant, comercial, oficina, 

sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu. 
 
5. Zona de serveis del polígon industrial de Montferrer: 

Reservada a l’ús d’oficines, comercial i d’hostaleria, complement de l’activitat industrial 
del sector. 
L’ús residencial d’habitatge unifamiliar és compatible. 
Al plànol normatiu venen graciades: 

 -    les alineacions de l’edificació. 
 -    la superfície màxima de sostre. 
 -    la composició en plantes i l’altura màxima permesa. 
 
6. Zona de serveis i dotacions “Cal Roqueta”: 

Reservada a l’ús d’establiments de turisme rural i d’hostaleria complementaris a l’activitat 
existent. 

 -    Índex d’edificabilitat: 0,50 m² st / m² sl. 
 
 
7. Zona de serveis i dotacions privades del “Molí del Pau” a  Castellbó 

Reservada a l’ús d’establiments de turisme rural i d’hostaleria complementaris a l’activitat 
existent. 

 -    Índex d’edificabilitat: 0,50 m² st / m² sl. 
  
8. Zona de serveis i dotacions privades del nucli de Santa Creu de Castellbó 

Reservada a l’ús d’establiments de turisme i d’hostaleria, atesa la proximitat amb l’estació 
d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm. 

 -    Índex d’edificabilitat: 1,10 m² st / m² sl. 
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Article 126.- Zona de serveis i dotacions privats, clau 6a_1 (Antiga Zona 
Comercial-Administrativa de la urbanització del Balcó del Pirineu) 
 
1. Definició 
 
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a les dotacions i serveis privats o col·lectius. 
 
2. Condicions de la parcel·lació 
 

a) Superfície de parcel·la mínima: La zona constitueix una única parcel·la, la qual no pot ser 
dividida.  

 
3. Condicions de l'edificació 
 
a) Forma d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del  solar. 
b) Separació de l'edificació als límits: 5,00 metres a tots els límits, inclosos els cossos 

sortints. 
c) Edificabilitat: 1.500,00 m² de sostre per parcel·la. 
d) Alçada reguladora màxima:  
 L’alçada màxima serà de 10,00m. L’alçada de l’edificació es mesurarà sobre la cota natural 

del terreny en cada punt i dins d’ella han de quedar inclosos els careners i pendents de la 
coberta. 

 Tanmateix, aquesta alçada podrà ser superada per algun cos destacat, que pugui servir per 
caracteritzar el conjunt, així com per les antenes de radio i TV, parallamps i xemeneies. 

e) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 2P.Pis 
f) Ocupació màxima: 30% del solar.  
 El volum total de les edificacions no superarà els 4.500,00 m³ 
g) Tanques: El solar es delimitarà amb una tanca d'altura màxima 1,80 m. En la façana que 

doni a vial la tanca anirà alineada, permetent-se, com a màxim, que siguin opacs els 90 cm 
inferiors. 

 
4. Condicions d'Ús 
 
a) Ús principal: Hoteler, serveis turístics, bar, restaurant, comercial, oficina, sanitari, 

assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i recreatiu. 
Ús compatible: Es permet un màxim de dos habitatges vinculat a l’activitat de la zona i 
vinculats registralment a les edificacions d’aquesta.  

b) Aparcament: S’autoritza únicament els necessàries per els  vehicles al servei de la zona. 
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Article 127.- Zona de serveis i dotacions privats, Clau 6a_2 (Antiga Zona 
Esportiva de la  Urbanització del Balcó del Pirineu) 
 
1. Definició 
 
Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a les dotacions i serveis privats o col·lectius. 
 
2. Condicions de la parcel·lació 
 

a) Superfície de parcel·la mínima: 1.700,00 m²   
 
3. Condicions de l'edificació 
 
a) Forma d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del  solar. 
b) Separació de l'edificació als límits: 5,00 metres a tots els límits, inclosos els cossos sortints. 
c) Edificabilitat: 400,00 m² de sostre per parcel·la. 
d) Alçada reguladora màxima: 8,00 metres. L’alçada de l’edificació es mesurarà sobre la cota 

natural del terreny en cada punt i dins d’ella han de quedar inclosos els careners i pendents 
de la coberta. 

e) Nombre màxim de plantes: P.Baixa + 1P.Pis 
f) Ocupació màxima: 30% del solar.  
 El volum total de les edificacions no superarà els 1.250,00 m³ 
g) Tanques: El solar es delimitarà amb una tanca d'altura màxima 1,80 m. En la façana que 

doni a vial la tanca anirà alineada, permetent-se, com a màxim, que siguin opacs els 90 cm 
inferiors. 

 
4. Condicions d'Ús 
 
S’admet únicament l’ús esportiu, admetent-se els complementaris de Gimnàs, Restaurant, 
Cafeteria i Bar, que poden formar part del programa de la Zona. 
 
Aparcament: S’autoritza únicament els necessàries per els  vehicles al servei de la zona. 
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Article 128.- Zona de serveis i dotacions privats, clau 6a_3 (Zona H del PP 
Camp de Golf) 
 
1. Definició 

- Aquesta subzona correspon a la zona delimitada com zona d’ordenació en edificació 
agrupada, equipament hoteler , zona H, que es va definir en el Pla Parcial del Subsector A 
de la urbanització annexa del camp de golf d’Aravell. 

 
2. Condicions de la parcel·lació 
a) Superfície de parcel·la mínima:  

- Es defineix una sola parcel·la. La seva ubicació, superfície i edificabilitat es defineixen al 
corresponent plànol d’ordenació. 

b) Front mínim de parcel·la: no s’estableix front mínim degut a que només hi ha una 
parcel·la i és indivisible  
c) Definició de parcel·les: 

Es defineixen la parcel·la en funció de la seva situació respecte el vial que li dona accés: 
Tipus “i”: Parcel·la que té la seva rasant a cota igual o inferior a la cota mitjana de la 
rasant del vial que li dona accés. 

 
3. Condicions de l’edificació: 
a) Forma d’ordenació: 

- Edificació agrupada en màxim de dos edificis, ambdós d’ús hoteler.  
- L’alineació es definirà un estudi de detall o projecte bàsic, no podent superar els 90 
metres lineals de façana cada un dels edificis. 

b) Separació de l’edificació als límits:  
- 5 metres a vial, i 3 metres a parcel·les veïnes i a límit del camp de golf 
- Excepcions: 

- Com a excepció de les separacions podran edificar-se a tres (3,00) metres de 
distància del límit de la parcel·la amb veïns i a sis (6,00) del límit del camp de golf 
quan es tracti d’edificacions totalment enterrades respecte de la rasant resultant de la 
parcel·la. 
- Es podran alinear amb el límit amb vial les edificacions parcialment semisoterrades 
en parcel·les tipus “i” però quan la cota superior d’aquesta planta sigui igual o inferior 
a la cota  mitjana de la rasant del vial que li dona accés.  
- Els elements auxiliars adossats a l’edifici com escales, terrasses, pèrgoles, murets 
barbacoes, etc. que sobresurtin més d’un metre de la rasant de la parcel·la en aquell 
indret, hauran de respectar les separacions mínimes indicades. 

- A més de les separacions mínimes de les edificacions als límits de la parcel·la, per a una 
millor disposició dels edificis a l’orografia de la zona i la voluntat d’evitar ubicacions 
perjudicials en assolellament i camp de visió entre ells, en el plànol d’ordenació es limita, 
en alguns casos, la zona de la parcel·la on es pot edificar la planta baixa i superiors. 
Aquesta zona respecta, com a mínim les distàncies anteriorment definides. 
- Les dimensions de l’edificació en planta seran aquelles que no provoquin la formació de 
cap façana o part d’ella, amb més d’una planta sota el forjat de la considerada planta 
baixa. Per a la comprovació adequada d’aquesta limitació, el projecte arquitectònic haurà 
d’incloure un plànol topogràfic de la parcel·la a una escala mínima de 1/100 i perfils en la 
direcció del màxim pendent del terreny cada 10m com a mínim, i dos perfils per a les 
façanes laterals de l’edificació projectada on el pendent del terreny sigui màxim. 

c) Tipologia: Edificació agrupada en un màxim de dos edificis, ambdós d’ús hoteler. 
d) Edificabilitat màxima:  5.796,00 m2 de sostre net 
e) Alçària reguladora màxima:  

- 10,35 m (corresponent a PB + 2 PP) 
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- Es defineix l'alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici com la diferència de cota del 
terra de la planta definible com a planta baixa i la cota del punt més alt d'intersecció de 
coberta amb façana d’aquesta planta. 
- En el cas que a causa de la pendent de parcel·la l'edificació es desenvolupi 
graonadament en diferents volums i que diversos d'aquests puguin considerar-se planta 
baixa, l'ARM s'aplicarà a cada un d'aquests seguint el criteri definit anteriorment a la zona 
de coberta en la seva projecció horitzontal. 
- En cap cas podrà prendre's la cota de referència de la planta baixa (cara superior del seu 
forjat) amb una variació absoluta de +/- 1,00 metre en relació a la cota del terreny natural 
de la parcel·la. En el cas que hi hagi més d’un nivell edificatori que pugui prendre’s com a 
planta baixa (que estigui a +/- 1,00 metre en relació de la cota del terreny), tindrà la 
consideració de planta baixa aquell que tingui la cota més baixa. 

f) Nombre màxim de plantes: 5 (SO+PB+PP1+PP2+SC) sotacoberta lligada a última PP 
g) Núm. màxim de places: una per cada 25,00 m2 construïts 
h) Ocupació màxima: 35 % 

- Veure plànol de d’ordenació 
- Semisoterranis : permès l’ús d’habitacions. 
- Subsòl : edificable dues plantes totalment soterrades per a instal·lacions lúdiques i 
esportives, instal·lacions, serveis i aparcament. No seran comptabilitzades les plantes 
totalment soterrades. Les plantes parcialment soterrades comptabilitzaran en la mateixa 
proporció que la part vista de les seves façanes. 
- La superfície de parcel·la no ocupada per l'edificació s'haurà d'enjardinar i aprofitar-se 
per a ús exclusiu de l'edificació de la parcel·la, no s'hi permet cap tipus d'edificació aïllada 
de l’edifici principal, encara que sí la construcció d’instal·lacions lúdiques i esportives d'ús 
particular. No es permeten horts. 

i) Moviment de terres a l’interior de la parcel·la:  
- Els moviments de terres a l’interior de cada parcel·la respectaran que: 

- en parcel·les "i" cap punt de la rasant resultant estigui a cota superior a les del vial  
que hi afronta. 

- No està permesa la construcció de murs en els límits amb el camp de golf, havent-se de 
deixar deixar talussos amb pendent màxim H/V = 1/1 mesurat perpendicularment al límit 
de parcel·la, a excepció de la zona H on es podrà fer un mur “verd” de màxim tres (3,00) 
metres d’alçada. 
- Els murs en els límits amb altres veïns no podran tenir una alçada vista superior als dos 
(2,0 metres) i en el cas de voler terrassar l’interior de la parcel·la a base de murs 
esgraonats, la separació mínima entre ells en planta serà de tres (3,00metres). 
- En els límits amb vials podran construir-se murs d'un màxim de quatre (4,00) metres 
vistos per sobre de la rasant (parcel·les “s”) o de dos (3,00) metres vistos per sota de la 
rasant (parcel·les tipus “i”). La seva directriu serà paral·lela a l'eix del vial i no es permetrà 
que cap element del mur envaeixi parcialment o total l’espai públic del vial que dona accés 
a la parcel·la. 
- Es permet, la construcció de murs interiors de parcel·la d’un màxim d’alçada vista de 
quatre (4,00) metres. 

j) Espais lliures privats: es permeten instal·lacions lúdiques i esportives d’ús privat lligat a 
l’hotel. 

k) Edificacions auxiliars:, es permetrà la construcció d’edificis auxiliars adossats a l’edifici 
principal. La superfície edificada en aquests  i l’ocupació de parcel·la computaran d’igual 
manera que l’edificació principal 

l) Tanques: No serà permès cap tipus de tancat de parcel·la en el límit a altres parcel·les o 
al sector urbanitzable, a excepció del format amb vegetació, la qual podrà estar 
complementada amb un filat metàl·lic plastificat en verd, i d'alçària màxima de 1,80 metres 
i de la façana a vial. 
En la façana a camp de golf la tanca pot ser del mateix tipus que l’indicat anteriorment, 
però l’alçada màxima serà d’1,00 m. Les tanques laterals que morin en aquesta façana, 
en una longitud mínima de 5,00 metres també tindran una alçada màxima d’1,00 m. 
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En la façana a vial podran a construir-se elements de tancament opacs d'un màxim de 
1,20 metres sobre la rasant de vorera. Per sobre aquests, i en un màxim d'1,80 metres 
sobre la vorera, podrà complementar-se amb vegetació i, complementàriament a aquesta, 
amb filat metàl·lic plastificat en verd. 
En el cas de murs en façana a vial, parcel·les tipus "s", el material a emprar serà escullera 
de pedra calcària del país en sec o formigó en massa o armat i revestit amb pedra del 
país i de gruix mínim de 15 cm. 

m) Aparcament particular: 
- En la parcel·la de l’hotel, també es preveurà un mínim d’una plaça d’aparcament per 
habitació dins la seva parcel·la, de les quals un mínim del 60 % seran cobertes. Hi haurà 
un mínim de 30 places d’aparcament suficientment properes al viari públic i adequadament 
visibles i indicades. 

n) Materials de coberta i façanes. Criteris estètics: 
- Les edificacions es projectaran i realitzaran amb cura i respecte a l’entorn, dominant els 
materials naturals de la zona. No s'admetran construccions que per la seva composició o 
forma suposin una variació i/o impacte visual sobre el paisatge o sobre l'ordenació 
homogènia del sector. 
- Els materials a emprar en el tractament de façanes quedarà limitat en relació al color. 
Caldrà buscar en tot cas la integració colorista amb els materials tradicionals de la zona 
(colors terrosos i grisos principalment) o del propi paisatge, i estarà prohibit el blanc i 
colors llampants. 
- Els habitatges es cobriran obligatòriament amb pissarra, a la manera tradicional de la 
zona. La pendent de coberta es situarà entre el 35% i el 35%. Els paraments verticals de 
tancament seran formats per pedra natural, de 15 cm gruix com a mínim en un mínim del 
70 % de la superfície total dels tancaments. El tipus concret de pedra es fixarà en els 
Estatuts esmentats a l’article 20. En el cas que es vulgui combinar pedra i fusta, el 
percentatge mínim de pedra serà del 50 % de les façanes i el de la suma de fusta i pedra, 
d’un mínim del 70 %. 

o) Tractament i evacuació d’aigües residuals i pluvials: 
- Totes les parcel·les que, per la seva situació, hagin d'estar travessades per claveguerons 
d'altres parcel·les, estaran obligades a respectar aquesta servitud, tant en la seva 
construcció com en la seva explotació deixant accés i evitant plantacions arbòries o 
arbustives en una franja de 2,00 metres a cada costat de la canonada.  

 
4. Condicions d’ús:  

- Ús hoteler. No es permet cap element edificatori que pugui tenir l’ús residencial 
permanent (habitatge). 

 
5. Condicions particulars de l’edificació 

- Prèvia a la sol·licitud de llicència d’obra d’edificació, caldrà sotmetre a l’aprovació de 
l’Ajuntament un estudi de detall o projecte bàsic d’edificació en què s’estudiïn les rasants 
dels vials que donen accés interior a la parcel·la, pendents interiors de parcel·la, plantes i 
rasants de l’edificació i justificació de l’acompliment de les Ordenances del present Pla 
Parcial. 
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SECCIÓ 3. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN SÒL URBÀ 

Article 129.- Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat 
 

1. Àmbit 
 
El Pla delimita un total de deu polígons en sòl urbà consolidat. 
La major part dels polígons responen a franges de sòl urbà on manca acabar la urbanització. 
Els polígons PAU’U 1 Aravell i PAU’U 1 Bellestar  provenen dels respectius Estudis de Detall 
ja redactats i on encara no s’ha dut a terme la urbanització dels terrenys . 
 

2. Índex de PAU en sòl urbà consolidat 
 
PAU’U 1 Albet 
PAU’U 2 Albet 
PAU’U 1 Aravell 
PAU’U 1 Bellestar 
PAU’U 1 Pallerols del Cantó 
PAU’U 2 Pallerols del Cantó 
PAU’U 3 Pallerols del Cantó 
PAU’U 1 Sant Andreu de Castellbó 
PAU’U 1 Santa Creu de Castellbó 
PAU’U 2 Santa Creu de Castellbó 
 
La totalitat dels polígons d’actuació es desenvoluparan dins del període 2011 - 2021  
 

3. Terminis  

 Un cop aprovat el projecte d’urbanització (excepte en els casos que ja està aprovat), el 
projecte de reparcel·lació es redactarà en un termini de tres mesos a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

 Les obres d’urbanització s’hauran de començar abans de sis mesos de l’aprovació definitiva 
del projecte de reparcel·lació. 

 Per a l’inici de les obres d’urbanització es fixa un període màxim de nou mesos a partir de 
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització 

 A partir de l’inici de les obres d’urbanització, el termini per la seva finalització s’estableix en 12 
mesos per a la totalitat dels sectors excepte el PAU’U d’Aravell que es fixa en 24 mesos atesa 
la seva dimensió. 

 A partir que les parcel·les tinguin la condició de solar s’estableix un termini màxim per a l’inici 
d’obres dels habitatges de dos anys i s’estableix un màxim de 12 anys per a l’inici de la última 
fase (entenent que l’edificació es realitzarà per fases), i de 3 anys per a la finalització de cada 
fase o promoció, a comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
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PAU'U 1 - ALBET
ZONA NORD

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 766 100%

SISTEMES 360 47,00%
A SISTEMA VIARI 360 47,00%
B APARCAMENTS 0 0,00%
E EQUIPAMENTS 0 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 0 0,00%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 406 53,00%

1 NUCLI VELL 406 S/CLAU 1A S/CLAU 1A S/CLAU 1A

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

SÒL

Article 130.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 1,              
PAU’U 1 - ALBET 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació de la 
zona Clau 1a 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari. 
No es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 
43 de la LU, atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat. 

4. Condicions d'urbanització 
Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants, 
adaptant les rasants actuals del vial existent,  es durà a terme mitjançant un projecte 
d’urbanització que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 
de la LU, i 96 del RLU. 

5. Condicions de gestió 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 1 ALBET 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Albet 
Estat actual i delimitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Albet 
Ordenació i qualificació del sòl. 
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PAU'U 2 - ALBET
ZONA SUD

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 568 100%

SISTEMES 110 19,37%
A SISTEMA VIARI 110 19,37%
B APARCAMENTS 0 0,00%
E EQUIPAMENTS 0 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 0 0,00%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 458 80,63%

1b NOVA EDIFICACIÓ 458 S/CLAU 1B S/CLAU 1B S/CLAU 1B

SÒL

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

Article 131.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 2,              
PAU’U 2 - ALBET 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació de la 
zona Clau 1b. 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari. 
No es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 
43 de la LU, atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat. 

4. Condicions d'urbanització 
Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants, 
adaptant les rasants actuals del vial existent,  es durà a terme mitjançant un projecte 
d’urbanització que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 
de la LU, i 96 del RLU. 

5. Condicions de gestió 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 2 ALBET 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 2 – Albet 
Estat actual i delimitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 2 – Albet 
Ordenació i qualificació del sòl. 
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PAU'U 1 - ARAVELL
ANTIC ESTUDI DE DETALL 2

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 14.007 100%

SISTEMES 4.313 30,79%
A SISTEMA VIARI 1.936 13,82%
B APARCAMENTS 410 2,93%
E EQUIPAMENTS 0 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 1.967 14,04%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 9.694 69,21%

3a_4 EDIFICACIÓ AÏLLADA. Subzona unifamiliar 9.694 S/CLAU 3a_4 S/CLAU 3a_4 S/CLAU 3a_4

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

SÒL

Article 132.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 1,              
PAU’U 1 - ARAVELL 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys provinents de l’Estudi de Detall 2 d’Aravell que ja s’ha desenvolupat 
però que encara no està urbanitzat. 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, corresponen a la transcripció de la ordenació 
de l’Estudi de Detall 2 d’Aravell. 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon , que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació de la 
zona Clau 3a4. 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari i zones verdes. 
Es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 43 
de la LU, segons el projecte de reparcel·lació ja aprovat. 

4. Condicions d'urbanització 
La urbanització es durà a terme segons el projecte d’urbanització ja aprovat per l’ajuntament 
de Montferrer i Castellbó. 

5. Condicions de gestió 
Projecte de reparcel·lació ja aprovat per l’ajuntament de Montferrer i Castellbó. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 1 ARAVELL 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Aravell 
Estat actual i delimitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Aravell 
Ordenació i qualificació del sòl. 
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PAU'U 1 - BELLESTAR

ANTIC ESTUDI DE DETALL 6

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 4.898 100%

SISTEMES 1.499 30,60%
A SISTEMA VIARI 680 13,88%
B APARCAMENTS 410 8,37%
E EQUIPAMENTS 97 1,98%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 312 6,37%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 3.399 69,40%

3a_8 EDIFICACIÓ AÏLLADA. Subzona unifamiliar 3.399 S/CLAU 3a_4 S/CLAU 3a_4 S/CLAU 3a_4

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

SÒL

Article 133.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 1,              
PAU’U 1 - BELLESTAR 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys provinents de l’Estudi de Detall 6 de Bellestar que ja s’ha desenvolupat 
però que encara no està urbanitzat. 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, corresponen a la transcripció de la ordenació 
de l’Estudi de Detall 6 de Bellestar 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon , que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació de la 
zona Clau 3a8 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari, zones verdes i serveis tècnics. 
Es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 43 
de la LU. 

4. Condicions d'urbanització 
La urbanització es durà a terme segons el projecte d’urbanització ja aprovat per l’ajuntament 
de Montferrer i Castellbó. 

5. Condicions de gestió 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 1 BELLESTAR 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Bellestar 
Estat actual i delimitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Bellestar 
Ordenació i qualificació del sòl. 
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PAU'U 1 - PALLEROLS

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 1.136 100%

SISTEMES 374 32,92%
A SISTEMA VIARI 374 32,92%
B APARCAMENTS 0 0,00%
E EQUIPAMENTS 0 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 0 0,00%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 762 67,08%

1 NUCLI VELL 762 S/CLAU 1B S/CLAU 1B S/CLAU 1B

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

SÒL

Article 134.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 1,              
PAU’U 1 – PALLEROLS DEL CANTÓ 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació de la 
zona Clau 1b. 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari. 
No es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 
43 de la LU, atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat. 

4. Condicions d'urbanització 
Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants, 
adaptant les rasants actuals del vial existent,  es durà a terme mitjançant un projecte 
d’urbanització que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 
de la LU, i 96 del RLU. 

5. Condicions de gestió 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 1 PALLEROLS DEL CANTÓ 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Pallerols del Cantó 
Estat actual i delimitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Pallerols del Cantó 
Ordenació i qualificació del sòl. 
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PAU'U 2 - PALLEROLS

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 1.420 100%

SISTEMES 301 21,20%
A SISTEMA VIARI 301 21,20%
B APARCAMENTS 0 0,00%
E EQUIPAMENTS 0 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 0 0,00%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 1.119 78,80%

1b NOVA EDIFICACIÓ 1.119 S/CLAU 1B S/CLAU 1B S/CLAU 1B

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

SÒL

Article 135.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 2,              
PAU’U 2 – PALLEROLS DEL CANTÓ 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació de la 
zona Clau 1b. 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari. 
No es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 
43 de la LU, atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat. 

4. Condicions d'urbanització 
Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants, 
adaptant les rasants actuals del vial existent,  es durà a terme mitjançant un projecte 
d’urbanització que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 
de la LU, i 96 del RLU. 

5. Condicions de gestió 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 2 PALLEROLS DEL CANTÓ 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 2 – Pallerols del Cantó 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 2 – Pallerols del Cantó 

Ordenació i qualificació del sòl. 
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PAU'U 3 - PALLEROLS

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 1.135 100%

SISTEMES 680 59,91%
A SISTEMA VIARI 680 59,91%
B APARCAMENTS 0 0,00%
E EQUIPAMENTS 0 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 0 0,00%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 455 40,09%

1b NOVA EDIFICACIÓ 455 S/CLAU 1B S/CLAU 1B S/CLAU 1B

SÒL

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

Article 136.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 3,              
PAU’U 3 – PALLEROLS DEL CANTÓ 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació de la 
zona Clau 1b. 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari. 
No es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 
43 de la LU, atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat. 

4. Condicions d'urbanització 
Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants, 
adaptant les rasants actuals del vial existent,  es durà a terme mitjançant un projecte 
d’urbanització que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 
de la LU, i 96 del RLU. 

5. Condicions de gestió 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 3 PALLEROLS DEL CANTÓ 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 3 – Pallerols del Cantó 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 3 – Pallerols del Cantó 

Ordenació i qualificació del sòl. 
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PAU'U 1 - SANT ANDREU

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 3.533 100%

SISTEMES 1.809 51,20%
A SISTEMA VIARI 1.762 49,87%
B APARCAMENTS 47 1,33%
E EQUIPAMENTS 0 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 0 0,00%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 1.724 48,80%

1 NUCLI VELL 1.724 S/CLAU 1B S/CLAU 1B S/CLAU 1B

SÒL

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

Article 137.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 1,              
PAU’U 1 – SANT ANDREU DE CASTELLBÓ 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació de la 
zona Clau 1b. 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari. 
No es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 
43 de la LU, atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat. 

4. Condicions d'urbanització 
Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants, 
adaptant les rasants actuals del vial existent,  es durà a terme mitjançant un projecte 
d’urbanització que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 
de la LU, i 96 del RLU. 

5. Condicions de gestió 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 1 SANT ANDREU DE CASTELLBÓ 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Sant Andreu de Castellbó 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Sant Andreu de Castellbó 

Ordenació i qualificació del sòl. 
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PAU'U 1 - SANTA CREU

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 1.076 100%

SISTEMES 528 49,07%
A SISTEMA VIARI 451 41,91%
B APARCAMENTS 77 7,16%
E EQUIPAMENTS 0 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 0 0,00%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 548 50,93%

1 NUCLI VELL 548 S/CLAU 1B S/CLAU 1B S/CLAU 1B

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

SÒL

Article 138.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 1,              
PAU’U 1 – SANTA CREU DE CASTELLBÓ 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació de la 
zona Clau 1b. 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari. 
No es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 
43 de la LU, atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat. 

4. Condicions d'urbanització 
Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants, 
adaptant les rasants actuals del vial existent,  es durà a terme mitjançant un projecte 
d’urbanització que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 
de la LU, i 96 del RLU. 

5. Condicions de gestió 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 1 SANTA CREU DE CASTELLBÓ 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Santa Creu de Castellbó 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 1 – Santa Creu de Castellbó 

Ordenació i qualificació del sòl. 
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PAU'U 2 - SANTA CREU

m² sl %
SUPERFÍCIE TOTAL 2.507 100%

SISTEMES 699 27,88%
A SISTEMA VIARI 699 27,88%
B APARCAMENTS 0 0,00%
E EQUIPAMENTS 0 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 0 0,00%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 1.808 72,12%

1b NOVA EDIFICACIÓ 602 S/CLAU 1B S/CLAU 1B S/CLAU 1B
6a Serveis i Doacions Privades 1206 S/CLAU 6A S/CLAU 6A S/CLAU 6A

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA,  d'urbanització

SÒL

Article 139.- Polígon d’actuació urbanística d’urbanització núm. 2,              
PAU’U 2 – SANTA CREU DE CASTELLBÓ 

1. Objectius 
Completar la urbanització i ampliar la vialitat segons el plànol d’ordenació.  

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, que es determinen als plànols d’ordenació 
s’ordenaran d’acord amb les normes urbanístiques del POUM, segons les qualificacions de les 
zones Clau 1a i Clau 6a. 

4. Cessions 
Cessió obligatòria i gratuïta  del sòl reservat al sistema viari. 
No es preveu la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament mitjà, establert a l’article 
43 de la LU, atès que es tracta d’un sòl urbà consolidat. 

4. Condicions d'urbanització 
Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants, 
adaptant les rasants actuals del vial existent,  es durà a terme mitjançant un projecte 
d’urbanització que comprendrà la totalitat de les obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 
de la LU, i 96 del RLU. 

5. Condicions de gestió 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PAU’U NÚM. 2 SANTA CREU DE CASTELLBÓ 
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Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 2 – Santa Creu de Castellbó 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polígon d’Actuació Urbanística d’urbanització núm. 2 – Santa Creu de Castellbó 

Ordenació i qualificació del sòl. 
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Article 140.- Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat 

 
1. Àmbit 

 
El Pla delimita un total de tres Polígons d’Actuació Urbanística en sòl urbà no consolidat. 
 

2. Índex de PAU en sòl urbà consolidat 
 
PAU 1 Albet 
PAU 1 Aravell 
PAU 1 Montferrer 
 
La totalitat dels polígons d’actuació es desenvoluparan dins del període 2011 - 2021  
 

3. Terminis  

 Un cop aprovat el projecte d’urbanització (excepte en els casos que ja està aprovat), el 
projecte de reparcel·lació es redactarà en un termini de tres mesos a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

 Les obres d’urbanització s’hauran de començar abans de sis mesos de l’aprovació definitiva 
del projecte de reparcel·lació. 

 Per a l’inici de les obres d’urbanització es fixa un període màxim de nou mesos a partir de 
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització 

 A partir de l’inici de les obres d’urbanització, el termini per la seva finalització s’estableix en 12 
mesos per a la totalitat dels sectors excepte el PAU’U d’Aravell que es fixa en 24 mesos atesa 
la seva dimensió. 

 A partir que les parcel·les tinguin la condició de solar s’estableix un termini màxim per a l’inici 
d’obres dels habitatges de dos anys i s’estableix un màxim de 12 anys per a l’inici de la última 
fase (entenent que l’edificació es realitzarà per fases), i de 3 anys per a la finalització de cada 
fase o promoció, a comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
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Article 141.- Polígon d’actuació urbanística núm. 1, PAU 1 - ALBET 

1. Objectius 
a) Els objectius del polígon d’actuació urbanística es centren en desenvolupar la gestió 

urbanística integrada de l’àmbit, com a conjunt d’actuacions per a repartir equitativament 
els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per a executar o completar 
les obres i els serveis urbanístics necessaris.  

b) El polígon d’actuació urbanística es delimita tenint en compte els requisits fixats en l’article 
112 de la LU. 

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
El POUM detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris per 
a l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions. 
a) Ordenació urbanística: En el plànol d'ordenació  es concreta l'ordenació de sistemes i 

zones en l'àmbit del polígon.  
b) Paràmetres urbanístics: En el quadre de superfícies adjunt es reflexen les superfícies de sòl 

destinades a sistemes i zones resultants del plànol d’ordenació, els índex d’edificabilitat 
brut, i les superfícies de sostre segons els usos, el nombre màxim d’habitatges i la resta de 
paràmetres que determinen l’aprofitament urbanístic del polígon. 

c) Ordenació de l’edificació: En el plànol d'ordenació es determina l’ordenació de l’edificació 
mitjançant l'ocupació grafiada i el nombre de plantes.  

e) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: El 30% del sostre es 
reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública, en compliment de l’article 
57.3 de la LU, atenent a que el sostre residencial s’ha de considerar com de nova 
implantació, segons els criteris de l’article 57.4 de la LU i 68.2.a i 40.2 del RLU.  

 La localització d’aquest sostre es concreta en el plànol d’ordenació.  
 Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial compresos en 

polígons d’actuació urbanística, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a 
comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres. 

4. Condicions d'urbanització 
a) Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants 

es durà a terme mitjançant un projecte d’urbanització, que comprendrà la totalitat de les 
obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 de la LU, i 96 del RLU. 

b) El projecte d’urbanització contindrà la documentació tècnica necessària sol·licitada per 
l’ACA respecte a les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament.  

c) Cost d’urbanització: El POUM fa una estimació del cost d’urbanització segons les 
superfícies de vials i d’espais lliures a urbanitzar. 

d) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

5. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació. 
b) Deures dels propietaris: En compliment de l’article 44 de la LU, els propietaris dels terrenys 

hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
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ZONA DELS DIPÒSITS

HABIT. DENSITAT
m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 2.942 100% 971 0,33 8 26

NOU SÒL QUALIFICAT 2.942 100%

SISTEMES 2.139 72,71%
A SISTEMA VIARI 1.181 40,14%
B APARCAMENTS 149 5,06%
E EQUIPAMENTS 453 15,40%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 356 12,10%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 952 32,36% 971 1,02 8

1 NUCLI VELL
1b NOVA EDIFICACIÓ 667 22,67% 680 1,02 5

1b.hpp NOVA EDIFICACIÓ HPP 285 9,69% 291 1,02 3

HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20% HPO + 10% HPC) 30% 291 3

PAU 1 - ALBET

SÒL SOSTRE

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA 1

Sostre Rati m² / hab Núm. Hab. Densitat Hab/Ha
30% Sostre Residencial HPP 291 90 3 11
70% Sostre Residencial Lliure 680 150 5 15
Total Sostre Residencial 971 8 26

 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 
d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.) 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Cessió de sòl amb aprofitament: En la reparcel·lació es concretarà la cessió del 10% de 

l’aprofitament urbanístic,  en compliment de l’article 43.1 de la LU i 40.2 del RLU. 
d) Drets dels propietaris: Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys 

de nova qualificació, seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al 
sector, amb l’edificabilitat bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

e) Adjudicació dels solars resultants: Els solars resultants de l'actuació es distribuiran entre els 
propietaris en proporció als drets dels mateixos. 

f) Distribució de les càrregues d’urbanització: Les despeses d'urbanització es distribuiran 
entre els propietaris en proporció al valor de les finques que els siguin adjudicades. 

 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 1 
D’ALBET 
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ESTUDI ECONÒMIC POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA 1 - ALBET
SOL INICIAL SOSTRE

m² €/m² € €/m² €/m²

Valor Sòl 952 50 47.600 € 16,18 49,03 

1b Valor Sostre 680 240 163.104 € 55,44 168,00 

1b.hpp Valor Sostre 291 100 29.126 € 9,90 30,00 

Urbanització Vials 1.330 150 199.500 € 67,81 205,49 

Urbanització Espais lliures 356 40 14.240 € 4,84 14,67 

VALOR TOTAL 213.740 €

DESPESES URBANITZACIÓ

VALOR TOTAL 239.830 €

26.090 € 8,87 26,87 

81,52 247,03 

220,16 

INGRESOS

72,65 

VALOR APROFITAMENT URBANÍSTIC

6. Estudi econòmic 
En l’estudi econòmic es valora l’aprofitament urbanístic del polígon com a diferència entre el 
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i 
urbanització. Aquests valor de l’aprofitament urbanístic s’expressa en valor absolut i en valor 
unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 
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Polígon d’Actuació Urbanística núm. 1 – Albet 
Estat actual i delimitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polígon d’Actuació Urbanística núm. 1 – Albet 

Ordenació i qualificació del sòl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

160 

Article 142.- Polígon d’actuació urbanística núm. 1, PAU 1 - ARAVELL 

1. Objectius 
a) Els objectius del polígon d’actuació urbanística es centren en desenvolupar la gestió 

urbanística integrada de l’àmbit, com a conjunt d’actuacions per a repartir equitativament 
els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per a executar o completar 
les obres i els serveis urbanístics necessaris.  

b) El polígon d’actuació urbanística es delimita tenint en compte els requisits fixats en l’article 
112 de la LU. 

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
El POUM detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris per 
a l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions. 
a) Ordenació urbanística: En el plànol d'ordenació  es concreta l'ordenació de sistemes i 

zones en l'àmbit del polígon.  
b) Paràmetres urbanístics: En el quadre de superfícies adjunt es reflexen les superfícies de sòl 

destinades a sistemes i zones resultants del plànol d’ordenació, els índex d’edificabilitat 
brut, i les superfícies de sostre segons els usos, el nombre màxim d’habitatges i la resta de 
paràmetres que determinen l’aprofitament urbanístic del polígon. 

c) Ordenació de l’edificació: En el plànol d'ordenació es determina l’ordenació de l’edificació 
mitjançant l'ocupació grafiada i el nombre de plantes.  

d) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: El 30% del sostre es 
reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública, en compliment de l’article 
57.3 de la LU, atenent a que el sostre residencial s’ha de considerar com de nova 
implantació, segons els criteris de l’article 57.4 de la LU i 68.2.a i 40.2 del RLU.  

 La localització d’aquest sostre es concreta en el plànol d’ordenació.  
 Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial compresos en 

polígons d’actuació urbanística, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a 
comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres. 

e)  La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur, moviment 
de terres, etc., que impedeixin la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic 
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc i 
ha de i ser apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona 
podran lliurement sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

f)  Caldrà donar compliment a l’article 6.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

4. Condicions d'urbanització 
a) Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants 

es durà a terme mitjançant un projecte d’urbanització, que comprendrà la totalitat de les 
obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 de la LU, i 96 del RLU. 

b) El projecte d’urbanització contindrà la documentació tècnica necessària sol·licitada per 
l’ACA respecte a les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament.  

c) Cost d’urbanització: El POUM fa una estimació del cost d’urbanització segons les 
superfícies de vials i d’espais lliures a urbanitzar. 

d) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 
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Sostre Rati m² / hab Núm. Hab. Densitat Hab/Ha
30% Sostre Residencial HPP 321 90 4 6
70% Sostre Residencial Lliure 750 250 3 5
Total Sostre Residencial 1.071 7 11

CAL ROQUETA

HABIT. DENSITAT
m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 6.183 100% 1.071 0,17 7 11

NOU SÒL QUALIFICAT 6.183 100%

SISTEMES 1.895 30,65%
A SISTEMA VIARI 941 15,22%
B APARCAMENTS 0,00%
E EQUIPAMENTS 0,00%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 954 15,43%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 4.288 69,35% 1.071 0,25 7

5a VERD PRIVAT 1.496
3a NOVA EDIFICACIÓ 2.252 36,42% 750 0,33 3

3b.hpp NOVA EDIFICACIÓ HPP 540 8,73% 321 0,60 4

HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20% HPO + 10% HPC) 30% 321 4

PAU 1 - ARAVELL

SÒL

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA Núm. 1

SOSTRE

5. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació. 
b) Deures dels propietaris: En compliment de l’article 44 de la LU, els propietaris dels terrenys 

hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.) 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Cessió de sòl amb aprofitament: En la reparcel·lació es concretarà la cessió del 10% de 

l’aprofitament urbanístic,  en compliment de l’article 43.1 de la LU i 40.2 del RLU. 
d) Drets dels propietaris: Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys 

de nova qualificació, seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al 
sector, amb l’edificabilitat bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

e) Adjudicació dels solars resultants: Els solars resultants de l'actuació es distribuiran entre els 
propietaris en proporció als drets dels mateixos. 

f) Distribució de les càrregues d’urbanització: Les despeses d'urbanització es distribuiran 
entre els propietaris en proporció al valor de les finques que els siguin adjudicades. 

g) Serà condició obligatòria per a l’aprovació del projecte de reparcel·lació, la comprovació 
prèvia de que l’ordenació urbanística, pel que fa a espais d’aprofitament privat i zones 
d’equipaments, no estan afectades per la plana d’inundació per al cabal de 500 anys de 
període de retorn. En cas que s’afecti, es reordenarà de manera que no quedin afectades, 
sense que això suposi increment dels paràmetres d’aprofitament privat. 

 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 1 
D’ARAVELL 
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ESTUDI ECONÒMIC POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA 1 - ARAVELL
SOL INICIAL SOSTRE

m² €/m² € €/m² €/m²

Valor Sòl 2.792 50 139.600 € 22,58 130,35 

3a Valor Sostre 750 240 179.928 € 29,10 168,00 

3b.hpp Valor Sostre 321 100 32.130 € 5,20 30,00 

Urbanització Vials 941 150 141.150 € 22,83 131,79 

Urbanització Espais lliures 954 60 57.240 € 9,26 53,45 

DESPESES URBANITZACIÓ

VALOR TOTAL 198.390 €

INGRESOS

32,09 185,24 

VALOR TOTAL 351.658 €

VALOR APROFITAMENT URBANÍSTIC 153.268 € 24,79 143,11 

56,87 328,35 

6. Estudi econòmic 
En l’estudi econòmic es valora l’aprofitament urbanístic del polígon com a diferència entre el 
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i 
urbanització. Aquests valor de l’aprofitament urbanístic s’expressa en valor absolut i en valor 
unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 
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Polígon d’Actuació Urbanística núm. 1 – Aravell 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polígon d’Actuació Urbanística núm. 1 – Aravell 

Ordenació i qualificació del sòl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

164 

Article 143.- Polígon d’actuació urbanística núm. 1, PAU 1 - MONTFERRER 

1. Objectius 
a) Els objectius del polígon d’actuació urbanística es centren en desenvolupar la gestió 

urbanística integrada de l’àmbit, com a conjunt d’actuacions per a repartir equitativament 
els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per a executar o completar 
les obres i els serveis urbanístics necessaris.  

b) El polígon d’actuació urbanística es delimita tenint en compte els requisits fixats en l’article 
112 de la LU. 

c) L’objectiu del PAU 1 de Montferrer és el de reordenar l’aprofitament de l’antic PAU-7 a fi i  
garantir un major respecte al conjunt  edificat de l’ermita de La Trobada i la rectoria annexa  
mitjançant una franja no edificada entre els nous edificis i els preexistents, en base a la 
resolució de la CTU de Lleida de data 9 de desembre de 2010. 

 L’aprofitament del PAU-1 es repartirà equitativament entre els propietaris que conformaven 
l’antic PAU-7, i tenint en compte els convenis existents entre l’ajuntament de Montferrer i 
Castellbó, Incasol i el Bisbat d’Urgell. 

 El POUM grafia una zonificació amb doble clau 3b2 i 3b2_hpp i una ordenació indicativa de 
l’edificació. Aquesta ordenació indicativa es podrà modificar en base a un estudi volumètric 
que reculli la totalitat de l’aprofitament, de forma consensuada amb els serveis tècnics 
municipals. 

 La normativa urbanística assigna un sostre i nombre d’habitatges màxim per a cadascuna 
de les dues claus. 

2. Àmbit 
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació, a escala 1/500. 

3. Condicions d'ordenació 
El POUM detalla l'ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics necessaris per 
a l'atorgament de llicències d'edificació i assenyala les alineacions. 
a) Ordenació urbanística: En el plànol d'ordenació  es concreta l'ordenació de sistemes i 

zones en l'àmbit del polígon.  
b) Paràmetres urbanístics: En el quadre de superfícies adjunt es reflexen les superfícies de sòl 

destinades a sistemes i zones resultants del plànol d’ordenació, els índex d’edificabilitat 
brut, i les superfícies de sostre segons els usos, el nombre màxim d’habitatges i la resta de 
paràmetres que determinen l’aprofitament urbanístic del polígon. 

c) Ordenació de l’edificació: En el plànol d'ordenació es determina l’ordenació de l’edificació 
mitjançant l'ocupació grafiada i el nombre de plantes.  

d) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: El 30% del sostre es 
reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública, en compliment de l’article 
57.3 de la LU, atenent a que el sostre residencial s’ha de considerar com de nova 
implantació, segons els criteris de l’article 57.4 de la LU i 68.2.a i 40.2 del RLU.  

 La localització d’aquest sostre es concreta en el plànol d’ordenació.  
 Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial compresos en 

polígons d’actuació urbanística, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a 
comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres. 

e)  La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur, moviment 
de terres, etc., que impedeixin la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic 
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc i 
ha de i ser apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona 
podran lliurement sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

f)  Caldrà donar compliment a l’article 6.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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4. Condicions d'urbanització 
a) Projecte d’urbanització: La definició i concreció de les obres d’urbanització i de les rasants 

es durà a terme mitjançant un projecte d’urbanització, que comprendrà la totalitat de les 
obres d’urbanització, atenent a l’article 70.2 de la LU, i 96 del RLU. 

b) El projecte d’urbanització contindrà la documentació tècnica necessària sol·licitada per 
l’ACA respecte a les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament.  

c) Cost d’urbanització: El POUM fa una estimació del cost d’urbanització segons les 
superfícies de vials i d’espais lliures a urbanitzar. 

d) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

5. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació. 
b) Deures dels propietaris: En compliment de l’article 44 de la LU, els propietaris dels terrenys 

hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.) 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Cessió de sòl amb aprofitament: En la reparcel·lació es concretarà la cessió del 10% de 

l’aprofitament urbanístic,  en compliment de l’article 43.1 de la LU i 40.2 del RLU. 
d) Drets dels propietaris: Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys 

de nova qualificació, seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al 
sector, amb l’edificabilitat bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

e) Adjudicació dels solars resultants: Els solars resultants de l'actuació es distribuiran entre els 
propietaris en proporció als drets dels mateixos. 

f) Distribució de les càrregues d’urbanització: Les despeses d'urbanització es distribuiran 
entre els propietaris en proporció al valor de les finques que els siguin adjudicades. 

g) Serà condició obligatòria per a l’aprovació del projecte de reparcel·lació, la comprovació 
prèvia de que l’ordenació urbanística, pel que fa a espais d’aprofitament privat i zones 
d’equipaments, no estan afectades per la plana d’inundació per al cabal de 500 anys de 
període de retorn. En cas que s’afecti, es reordenarà de manera que no quedin afectades, 
sense que això suposi increment dels paràmetres d’aprofitament privat. 
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LA TROBADA

HABIT. DENSITAT
m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 3.743 100% 4.353 1,163 55 147

NOU SÒL QUALIFICAT 3.743 100%

SISTEMES 1.149 30,70%
A SISTEMA VIARI 409 10,93%
B APARCAMENTS 0,00%
E EQUIPAMENTS 0,00%
V PARCS, PLACES I JARDINS PÚBLICS 740 19,77%

SUPERFÍCIE % SUP SOSTRE COE. EDIF. Núm. HABIT.
ZONES 2.594 69,30% 4.353 1,68 34
3b_2 / 3b_2_hpp 2.594 69,30% 4.353 1,68 34
Distribució de zona segons Pr. de Reparcel·lació

HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (25% HPO + 13% HPC) 38% 1.636 21

DISTRIBUCIÓ DE SOSTRE I HABITATGES

Sostre Rati m² / hab Núm. Hab. Densitat Hab/Ha
25% Sostre Residencial HPP  -  HPO 1.091 80 14 36
13% Sostre Residencial HPP  -  HPC 545 80 7 18
62% Sostre Residencial Lliure 2.717 80 34 91

100% Total Sostre Residencial 4.353 55 147

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA Núm. 1 PAU 1 - MONTFERRER

SÒL SOSTRE

ESTUDI ECONÒMIC POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA 1 - MONTFERRER
SOL INICIAL SOSTRE

m² €/m² € €/m² €/m²

Valor Sòl 2.594 50 129.700 € 34,65 29,79 

3b_2 Valor Sostre 2.717 240 652.080 € 174,21 149,80 

3b_2_hpp Valor Sostre 1.636 100 163.600 € 43,71 37,58 

Urbanització Vials 409 150 61.350 € 16,39 14,09 

Urbanització Espais lliures 740 60 44.400 € 11,86 10,20 

VALOR TOTAL 945.380 € 252,57 217,17 

INGRESOS

24,29 

VALOR APROFITAMENT URBANÍSTIC 839.630 € 224,32 192,88 

DESPESES URBANITZACIÓ

VALOR TOTAL 105.750 € 28,25 

QUADRE RESUM DEL SECTOR DE POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 1 DE 
MONTFERRER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Estudi econòmic 
En l’estudi econòmic es valora l’aprofitament urbanístic del polígon com a diferència entre el 
valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació i 
urbanització. Aquests valor de l’aprofitament urbanístic s’expressa en valor absolut i en valor 
unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 
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Polígon d’Actuació Urbanística núm. 1 – Montferrer 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polígon d’Actuació Urbanística núm. 1 – Montferrer 

Ordenació i qualificació del sòl. 
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SECCIÓ 4. SECTORS DE PLANS DE MILLORA URBANA EN SÒL 
URBÀ 

Article 144.- Sectors de pla de millora urbana 
 

1. Àmbit 
 

El Pla delimita un total de tres Plans de Millora Urbana en sòl urbà no consolidat. 
 

2. Índex de PAU  en sòl urbà consolidat 
 
PMU 1 Bellestar 
PMU 2 Bellestar 
PMU 1 Castellbó 
 

3. Terminis  
 
La totalitat dels polígons d’actuació es desenvoluparan dins del període 2011 - 2021  
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Article 145.- Sector de pla de millora urbana núm. 1, PMU 1 - BELLESTAR 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,40 m² st/m² sl 
b) Densitat màxima d'habitatges del nou sòl qualificat: 32 habitatges/ha. 
c) Usos principals: Us residencial 100%.   
d) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 65 de la LU, i  de forma 

indicativa figuren en el quadre adjunt. 
 L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 

locals destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla 
de millora si es justifica la millora de l'estructura del sector. 

e) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: En compliment de 
l’article 57.3 de la LU, el 30% del sostre es reservarà per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, atenent a que el sostre residencial s’ha de considerar com de nova 
implantació, segons els criteris de l’article 66.3 i 40.2 del RLU. 
Els terminis per a la construcció dels habitatges de protecció pública son els fixats en el 
reglament de la llei d'Urbanisme, Decret 305/2006. 

f)  La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur, moviment 
de terres, etc., que impedeixin la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic 
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc i 
ha de i ser apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona 
podran lliurement sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

g) Preservació front als riscs d’inundacions: Atès que el sector està afectat per la plana 
d’inundació dels 500 anys del període de retorn segons l’estudi d’inundabilitat annex al 
POUM, per determinar la rasant del terreny modificat en el Pla parcial caldrà incorporar un 
estudi detallat de la inundabilitat amb la topografia modificada de manera que es donin 
compliment als criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua i emprant els cabals indicats en el 
aquest POUM i així, si s’escau, pugui obtenir la seva autorització. Les despeses de la 
modificació del terreny per tal de preservar el sector de la inundabilitat, aniran a càrrec 
exclusiu dels seus propietaris/promotors. 

h) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 
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HABIT. DENSITAT
m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 10.479 100% 4.192 0,40 29 27

NOU SÒL QUALIFICAT 10.479 100%

SOSTRE RESIDENCIAL 100% 4.192

SISTEMES 5.240 50%
A SISTEMA VIARI
E EQUIPAMENTS 838 8% SEGONS PLÀNOL D'ORDENACIÓ
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 629 6% SEGONS PLÀNOL D'ORDENACIÓ

HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20% HPO + 10% HPC) 30% 1.257 14

Sostre Rati m² / hab Núm. Hab. Densitat Hab/Ha
30% Sostre Residencial HPP 1.257 90 14 13
70% Sostre Residencial Lliure 2.934 200 15 14
Total Sostre Residencial 4.192 29 27

SOSTRE

PLA DE MILLORA URBANA Núm. 1 PMU 1 - BELLESTAR

SÒL

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.) 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Serà condició obligatòria per a l’aprovació del pla de millora urbana, la comprovació prèvia 

de que l’ordenació urbanística, pel que fa a espais d’aprofitament privat i zones 
d’equipaments, no estan afectades per la plana d’inundació per al cabal de 500 anys de 
període de retorn. En cas que s’afecti, es reordenarà de manera que no quedin afectades. 

d) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 
seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 1 DE 
BELLESTAR 
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Pla de Millora Urbana núm. 1 – Bellestar 
Ordenació indicativa                                                                      Estat actual i delimitació.                                    
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Article 146.- Sector de pla de millora urbana núm. 2, PMU 2 - BELLESTAR 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge. Obertura del vial inferior del nucli de Bellestar. 

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,50 m² st/m² sl 
b) Densitat màxima d'habitatges del nou sòl qualificat: 42 habitatges/ha. 
c) Usos principals: Us residencial 100%.   
d) Reserves per sistemes locals: Es grafia al plànol d’ordenació indicativa el vial d’accés al 

sector. Aquest vial és normatiu podent-se ajustar el traçat en el planejament derivat. 
 L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 

locals destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla 
de millora si es justifica la millora de l'estructura del sector. 

e) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: En compliment de 
l’article 57.3 de la LU, el 30% del sostre es reservarà per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, atenent a que el sostre residencial s’ha de considerar com de nova 
implantació, segons els criteris de l’article 66.3 i 40.2 del RLU. 
Els terminis per a la construcció dels habitatges de protecció pública son els fixats en el 
reglament de la llei d'Urbanisme, Decret 305/2006. 

f)  La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur, moviment 
de terres, etc., que impedeixin la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic 
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc i 
ha de i ser apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona 
podran lliurement sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

g) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.) 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Serà condició obligatòria per a l’aprovació del pla de millora urbana, la comprovació prèvia 

de que l’ordenació urbanística, pel que fa a espais d’aprofitament privat i zones 
d’equipaments, no estan afectades per la plana d’inundació per al cabal de 500 anys de 
període de retorn. En cas que s’afecti, es reordenarà de manera que no quedin afectades. 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

174 

HABIT. DENSITAT
m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 2.828 100% 1.414 0,50 12 42

NOU SÒL QUALIFICAT 2.828 100%

SOSTRE RESIDENCIAL 100% 1.414

SISTEMES 1.414 50%
A SISTEMA VIARI
E EQUIPAMENTS
V PARCS I JARDINS PÚBLICS

HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20% HPO + 10% HPC) 30% 424 5

Sostre Rati m² / hab Núm. Hab. Densitat Hab/Ha
30% Sostre Residencial HPP 424 90 5 17
70% Sostre Residencial Lliure 990 150 7 23
Total Sostre Residencial 1.414 12 42

SÒL SOSTRE

PMU 2 - BELLESTARPLA DE MILLORA URBANA Núm. 2

d) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 
seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 2 DE 
BELLESTAR 
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Pla de Millora Urbana núm. 2 – Bellestar 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pla de Millora Urbana núm. 2 – Bellestar 
Ordenació indicativa. 
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Article 147.- Sector de pla de millora urbana núm. 1, PMU 1 - CASTELLBÓ 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,50 m² st/m² sl 
b) Densitat màxima d'habitatges del nou sòl qualificat: 40 habitatges/ha. 
c) Usos principals: Us residencial 100%.  
d) Usos compatibles: Petits tallers (situats a les plantes baixes de les edificacions)  
e) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 65 de la LU, i  de forma 

indicativa figuren en el quadre adjunt. 
 L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 

locals destinats a viari, i equipaments és vinculant. Només  podrà ser alterada pel pla de 
millora si es justifica la millora de l'estructura del sector i compta amb el vist-i-plau de 
l’ajuntament. 

f) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: En compliment de 
l’article 57.3 de la LU, el 30% del sostre es reservarà per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, atenent a que el sostre residencial s’ha de considerar com de nova 
implantació, segons els criteris de l’article 66.3 i 40.2 del RLU. 
Els terminis per a la construcció dels habitatges de protecció pública son els fixats en el 
reglament de la llei d'Urbanisme, Decret 305/2006. 

g) Preservació front als riscs d’inundacions: part dels terrenys es troben situats dins del 
període de retorn d’inundació dels 500 anys. Caldrà la realització d’un estudi d’inundabilitat 
concret de la zona amb la previsió de mesures correctores i haurà de ser informat 
favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

h)  La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur, moviment 
de terres, etc., que impedeixin la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic 
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc i 
ha de i ser apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona 
podran lliurement sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

i)  Caldrà donar compliment a l’article 6.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

j) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 
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ENTRADA DEL POBLE

HABIT. DENSITAT

m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 4.374 100% 1.750 0,40 14 32

NOU SÒL QUALIFICAT 4.374 100%

SOSTRE RESIDENCIAL 100% 1.750
**LA DISTRIBUCIÓ DE L'ÚS DEL SOSTRE EL FARÀ EL PLANEJAMENT DERIVAT EN BASE ALS USOS ADMESOS

SISTEMES 2.187 50%
A SISTEMA VIARI
E EQUIPAMENTS 1.100 25%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS

HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20% HPO + 10% HPC) 30% 525 6

Sostre Rati m² / hab Núm. Hab. Densitat Hab/Ha
30% Sostre Residencial HPP 525 90 6 13
70% Sostre Residencial Lliure 1.225 150 8 19
Total Sostre Residencial 1.750 14 32

SOSTRE

** CAL ENTENDRE LA DADA COM A MÀXIMA ATÈS QUE LA DISTRIBUCIÓ DEL SOSTRE RESPECTE ELS USOS LA FARÀ EL 
PLANEJAMENT DERIVAT EN BASE ALS POSSIBLES USOS ADMESOS PEL PLANEJAMENT GENERAL

SÒL

PLA DE MILLORA URBANA Núm. 1 (RESIDENCIAL) PMU 1 - CASTELLBÓ

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.) 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Serà condició obligatòria per a l’aprovació del pla de millora urbana, la comprovació prèvia 

de que l’ordenació urbanística, pel que fa a espais d’aprofitament privat i zones 
d’equipaments, no estan afectades per la plana d’inundació per al cabal de 500 anys de 
període de retorn. En cas que s’afecti, es reordenarà de manera que no quedin afectades. 

d) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 
seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 1 DE 
CASTELLBÓ 
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Pla de Millora Urbana núm. 1 – Castellbó 
Estat actual i delimitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pla de Millora Urbana núm. 1 – Castellbó 
Ordenació indicativa. 
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CAPÍTOL 4. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE  
 

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 148.- Concepte de sòl urbanitzable i delimitació 
1. Aquest Pla d'ordenació urbanística municipal, atenent a l’article 33.1 de la LU, classifica 
com a sòl urbanitzable els terrenys que considera necessaris i adequats per a garantir el 
creixement de la població i de l'activitat econòmica, d'acord amb una utilització racional del 
territori i del medi ambient, condicionant el creixement urbà a la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals del municipi, i seguint 
uns models d'ocupació del sòl per ampliació dels nuclis urbans tradicionals. 
2. Aquest Pla d'ordenació urbanística municipal, delimita únicament sectors de sòl 
urbanitzable delimitat. 
3. El Pla estableix i delimita els diferents sectors en que es divideix el sòl urbanitzable 
delimitat a l’objecte del seu desenvolupament parcial. El sectors de sòl urbanitzable delimitat 
són els que el Pla d'ordenació urbanística declara que poden ser transformats d'una situació 
rústica, a unes condicions urbanes. La determinació d'aquest sòls es fa als plànols 
d'ordenació mitjançant la delimitació de sectors. 
4. Per a cadascun dels sectors de sòl urbanitzable delimitat el Pla d’ordenació urbanística 
municipal descriu els objectius del seu desenvolupament i en determina els índex 
d’edificabilitat bruta, la densitat màxima i els usos principals i compatibles. 

Article 149.- Sistemes generals i locals en sòl urbanitzable delimitat 
1. Aquest Pla assenyala, si és el cas, la reserva de sistemes generals que formant part de 
l’estructura general i orgànica del territori, estan inclosos dins dels sectors. La seva 
destinació, posició i mida és vinculant. La superfície d’aquests terrenys és computable als 
efectes de l’article 65 de la LU, tal com preveu l’article 35.1.a de la mateixa Llei. 
2. Si es predetermina la ubicació dels sistemes locals de zones verdes, equipaments i xarxa 
viària, aquesta ubicació s'ha d'entendre com a indicativa i podrà ser alterada en els 
corresponents plans parcials si es justifica per la millora de l'estructura general o del sector. 
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SECCIÓ 2. DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBANITZABLE 
 

Article 150.- Deures dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat 
1. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat, atenent a l’article 44.1 de la LU, tenen els 
deures següents: 
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 
b) Cedir a l'ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament  

urbanístic per als sistemes urbanístics locals al servei de l’àmbit de desenvolupament. 
c) Cedir a l'ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l'execució dels 

sistemes urbanístics generals que el pla d'ordenació urbanística inclou dins l'àmbit 
d'actuació en què siguin compresos els terrenys. 

d) Costejar i, si s'escau, executar la urbanització. 
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 
f)  Executar en els terminis establerts pel planejament la construcció de l’habitatge protegit que 

eventualment els hi correspongui. 
g) Conservar les obres d'urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els 

supòsits en què s'hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi 
justificadament el pla, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la 
insuficiència de la urbanització. 

h) El creixement urbanístic ha d’internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia 
de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament. 

i) Els propietaris del sector hauran d’assumir tots els costos econòmics corresponents al 
sanejament de les aigües residuals i pluvials generades pel desenvolupament urbanístic 
(xarxa separativa obligatòria, col·lectors, bombaments EDAR, etc.)  

j) En el cas que el sector resulti inundable parcialment per a avingudes extraordinàries amb la 
configuració actual del terreny, els propietaris del sector hauran d’assumir tots els costos 
econòmics corresponents modificació del terreny a fer per tal d'evitar aquest risc. 
L'execució d'aquesta modificació es farà en el mateix moment de la urbanització del sector. 

Article 151.- Deures addicionals dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat 
1. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més dels deures que imposa l'article 
anterior, atenent a l'article 45 de la LU, els deures següents: 
a) Cedir a l'administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què 

siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per edificar el sostre corresponent al 10% 
de l'aprofitament urbanístic del sector. 

b) Costejar i, si 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 el 
reforçament d'aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de la 
magnitud de la dita actuació, d'acord amb les determinacions del pla. Forma part d’aquests 
deures, en els termes que estableixi la legislació sectorial, participar en els costos 
d’implantació de les infraestructures de transport públic que resultin necessàries per a 
l’adequada connectivitat del sector. 

2. L'emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic es fixa per part de 
l’administració actuant en el procés de reparcel·lació, i ha d’atendre proporcionalment les 
diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació. 
3. La cessió de sòl a que es refereix l’apartat 1, atenent a l’article 45 de la LU, pot ésser 
substituïda pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon en els supòsits 
que es tracti de millorar la política d’habitatge o que l’ordenació urbanística doni lloc a una 
parcel·la única i indivisible. En aquest darrer supòsit la cessió pot ésser també substituïda  
pel seu equivalent econòmic. En tots els casos l’equivalent s’ha de destinar a conservar o 
ampliar el patrimoni públic del sòl. 
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Article 152.- Gestió del sòl urbanitzable delimitat 
1. Per a la transformació urbanística d'un sector de sòl urbanitzable delimitat, atenent a 
l’article 33.4 de la LU, cal la formulació, la tramitació i l'aprovació definitiva d'un pla parcial 
urbanístic. 
2. Els sectors de sòl urbanitzable delimitat es desenvoluparan mitjançant la gestió de cada 
un dels polígons en que s’hagi dividit el sector, i aplicant en cada un d’ells el sistema 
d’actuació més idoni dels previstos per la legislació vigent, reparcel·lació o expropiació. La 
reparcel·lació pot realitzar-se en les modalitats de compensació bàsica, de compensació per 
concertació, de cooperació i per sectors d'urbanització prioritària. 
3. Quan els sectors es desenvolupin per iniciativa privada el sistema preferent serà la 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
4. Els sectors també es poden desenvolupar parcialment en subsectors amb les condicions 
previstes en l’article 91 de la LU. 
5. Al sòl urbanitzable delimitat no podran realitzar-se obres aïllades d'urbanització, llevat que 
es tracti d'executar els sistemes generals o algun dels seus elements. Per a la urbanització 
d'aquest sòl són indispensables el Pla parcial amb la delimitació dels polígons d’actuació i el 
Projecte d'urbanització. 
6. No s'atorgaran llicències d'edificació fins que s'executi la urbanització, encara que la 
parcel·la sobre la qual es pretengui edificar compti amb els elements parcials d'urbanització 
indispensables. 
7. En sòl urbanitzable delimitat, atenent a l’article 52.3 de la LU, no és possible d’autoritzar 
els usos i les obres regulats per l’article 47 de la LU, per al sòl no urbanitzable. 
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SECCIÓ 3. ZONES EN EL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

Article 153.- Classes de zones 
Per als sectors de sòl urbanitzable delimitat, els plans parcials que els desenvolupin fixaran 
les diferents zones edificables, podent-se acollir a les zones determinades per al sòl urbà. 
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SECCIÓ 4. SECTORS DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT  

Article 154.- Sectors de sòl urbanitzable delimitat. 
 

1. Àmbit 
 

El Pla delimita un total de set sectors de sòl urbanitzable delimitat. Un al nucli d’Aravell, i sis al 
nucli de Montferrer, dels quals dos són residencials i els altres quatre d’activitats econòmiques. 
 

2. Índex dels sectors de sòl urbanitzable delimitat 
 

SUD 1  Aravell  Residencial 
SUD 1  Montferrer Industrial 
SUD 2.1 Montferrer Industrial-Terciari 
SUD 2.2 Montferrer Industrial-Terciari 
SUD 3  Montferrer  Industrial 
SUD 4.1 Montferrer Residencial 
SUD 4.2 Montferrer Residencial 
 

3. Terminis 
 
Període 2011 - 2021  
 
SUD 1  Aravell  Residencial 
SUD 1  Montferrer Industrial 
SUD 2.1 Montferrer Industrial-Terciari 
SUD 2.2 Montferrer Industrial-Terciari 
SUD 4.1 Montferrer Residencial 
 
Dels sectors SUD 2.1 i SUD 2.2, indistintament, no es podrà desenvolupar un dels dos fins 
que l’ajuntament hagi recepcionat les obres del primer sector que es desenvolupi. 
 
Període 2021 - 2031  
 
SUD 3  Montferrer  Industrial 
SUD 4.2 Montferrer Residencial 
 
El sector SUD 4.2 no es desenvolupar fins que  l’ajuntament hagi recepcionat les obres del 
sector SUD 4.1. 
 
 
Els períodes de desenvolupament es podran modificar quan raonadament es justifiqui la 
conveniència i oportunitat d’aquest fet. 
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Article 155.- Sector sòl urbanitzable delimitat núm.1, SUD 1 – ARAVELL 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,40 m²st/m²sl. 
b) Densitat màxima d'habitatges del nou sòl qualificat: 36 habitatges/ha. 
c) Usos principals: Us residencial. Es permet l’ús hoteler amb un màxim del 20% del sostre. 

Justificadament el pla parcial podrà modificar aquest percentatge.  
d) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 65 de la LU, i  de forma 

indicativa figuren en el quadre adjunt. 
 L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 

locals destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla 
parcial urbanístic si es justifica la millora de l'estructura del sector. 

e)  Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: En compliment de 
l’article 57.3 de la LU, el 30% del sostre es reservarà per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, atenent a que el sostre residencial s’ha de considerar com de nova 
implantació, segons els criteris de l’article 66.3 i 40.2 del RLU. 
Els terminis per a la construcció dels habitatges de protecció pública son els fixats en el 
reglament de la llei d'Urbanisme, Decret 305/2006. 

f) La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur, moviment 
de terres, etc., que impedeixin la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic 
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc i 
ha de i ser apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona 
podran lliurement sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

f) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.). 
-disposar d’EDAR pròpia, terrenys per ubicar-hi aquesta i autorització d’abocament d’aigües 
residuals abans d’abocar-hi al medi (adequant-se al PSARI-2003 i a l’establert a l’article 
260 del RD 606/2003). 
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QUADRES DE CAL POBLADOR

HABIT. DENSITAT
m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 39.405 100% 15.762 0,40 141 36

NOU SÒL QUALIFICAT 39.405 100%

SOSTRE MÀXIM RESIDENCIAL 100% 15.762
**LA DISTRIBUCIÓ DE L'ÚS DEL SOSTRE EL FARÀ EL PLANEJAMENT DERIVAT EN BASE ALS USOS ADMESOS

SISTEMES 15.762 40%
A SISTEMA VIARI
E EQUIPAMENTS 3.941 10%
V PARCS I JARDINS PÚBLICS 3.941 10%

HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20% HPO + 10% HPC) 30% 4.729 53

DL 1/2005 PROPOSTA
EQUIPAMENTS PÚBLICS ( E ) 3.152
5% del sector 1.970
20 m² sl / 100 m² de st 3.152

ESPAIS LLIURES ( V ) 3.941

10% del sector 3.941

20 m² sl / 100 m² de st 3.152

TOTAL RESERVES MÍNIMES 7.093

Sostre Rati m² / hab Núm. Hab. Densitat Hab/Ha

30% Sostre Residencial HPP 4.729 90 53 13

70% Sostre Residencial Lliure 11.033 125 88 22
Total Sostre Residencial 15.762 141 36

** CAL ENTENDRE LA DADA COM A MÀXIMA ATÈS QUE LA DISTRIBUCIÓ DEL SOSTRE RESPECTE ELS USOS LA FARÀ EL 
PLANEJAMENT DERIVAT EN BASE ALS POSSIBLES USOS ADMESOS PEL PLANEJAMENT GENERAL

SÒL SOSTRE

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT Núm. 1 SUD 1 - ARAVELL

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 

seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT NÚM.1  
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Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 1 – Aravell 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 1 – Aravell 
Ordenació indicativa. 
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Article 156.- Sector sòl urbanitzable delimitat núm.1, SUD 1 – MONTFERRER 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,60 m²st/m²sl 
b) Usos principals: Ús terciari / industrial: 100%. 
c) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 65 de la LU, i  de forma 

indicativa figuren en el quadre adjunt. 
 L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 

locals destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla 
parcial urbanístic si es justifica la millora de l'estructura del sector. 

d) Preservació front als riscs d’inundacions: Atès que el sector està afectat per la plana 
d’inundació dels 500 anys del període de retorn segons l’estudi d’inundabilitat annex al 
POUM, per determinar la rasant del terreny modificat en el Pla parcial caldrà incorporar un 
estudi detallat de la inundabilitat amb la topografia modificada de manera que es donin 
compliment als criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua i emprant els cabals indicats en el 
aquest POUM i així, si s’escau, pugui obtenir la seva autorització. Les despeses de la 
modificació del terreny per tal de preservar el sector de la inundabilitat, aniran a càrrec 
exclusiu dels seus propietaris/promotors. 

e)  La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur, moviment 
de terres, etc., que impedeixin la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic 
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc i 
ha de i ser apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona 
podran lliurement sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

f) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.). 
-disposar d’EDAR pròpia, terrenys per ubicar-hi aquesta i autorització d’abocament d’aigües 
residuals abans d’abocar-hi al medi (adequant-se al PSARI-2003 i a l’establert a l’article 
260 del RD 606/2003). 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
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AMPLIACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL

HABIT. DENSITAT

m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 55.272 100% 33.163 0,60

NOU SÒL QUALIFICAT 55.272 100%

SOSTRE RESIDENCIAL

SOSTRE TERCIARI
SOSTRE INDUSTRIAL 100% 33.163

SISTEMES 8.291 15%

A SISTEMA VIARI

E EQUIPAMENTS 2.764 5%

V PARCS I JARDINS PÚBLICS 5.527 10%

SÒL SOSTRE

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT Núm. 1 SUD 1 - MONTFERRER

c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 
seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

d) Es podran delimitar diferents subsectors. 
 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT NÚM.1  
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Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 1 – Montferrer 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 1 – Montferrer 
Ordenació indicativa. 
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Article 157.- Sector sòl urbanitzable delimitat núm.2.1, SUD 2.1 – MONTFERRER 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,60 m²st/m²sl 
b) Usos principals: Ús terciari / industrial: 100%.  
c) Reserves per sistemes generals i locals: Seran les fixades en l’article 65 de la LU, i  de 

forma indicativa figuren en el quadre adjunt. 
 El vial estructural del sector té consideració de sistema general tot i que es podrà ajustar en 

fase de Pla parcial, conjuntament amb el traçat del sector 2.2, en funció de la tipologia 
edificatòria que es defineixi. 

 El sistema d’espais lliures es disposarà paral·lel al torrent de La Trobada per a la creació 
d’un parc fluvial que tindrà continuïtat amb el sector 2.2. 

d) Preservació front als riscs d’inundacions: El sector és parcialment inundable com a 
conseqüència de la insuficient secció del pont de La Trobada.  

 Atès que el sector està afectat per la plana d’inundació dels 500 anys del període de retorn 
segons l’estudi d’inundabilitat annex al POUM, per determinar la rasant del terreny 
modificat en el Pla parcial caldrà incorporar un estudi detallat de la inundabilitat amb la 
topografia modificada de manera que es donin compliment als criteris de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i emprant els cabals indicats en el aquest POUM i així, si s’escau, 
pugui obtenir la seva autorització. Les despeses de la modificació del terreny per tal de 
preservar el sector de la inundabilitat, aniran a càrrec exclusiu dels seus 
propietaris/promotors. 

e)  La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur, moviment 
de terres, etc., que impedeixin la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic 
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc i 
ha de i ser apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona 
podran lliurement sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

f)  El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

g) Segons la resolució ambiental del POUM caldrà sotmetre el sector a una nova avaluació 
ambiental. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
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MARGE ESQUERRE DE LA TROBADA - SUD

HABIT. DENSITAT

m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 58.403 100% 35.042 0,60  -  - 

NOU SÒL QUALIFICAT 58.403 100%

SOSTRE RESIDENCIAL

SOSTRE INDUSTRIAL-TERCIARI 100% 35.042

SISTEMES 20.441 35%

A SISTEMA VIARI

E EQUIPAMENTS 2.920 5%

V PARCS I JARDINS PÚBLICS 5.840 10%

SOSTRE

SUD 2.1 - MONTFERRERSÒL URBANITZABLE DELIMITAT Núm. 2.1

SÒL

pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.). 
-disposar d’EDAR pròpia, terrenys per ubicar-hi aquesta i autorització d’abocament d’aigües 
residuals abans d’abocar-hi al medi (adequant-se al PSARI-2003 i a l’establert a l’article 
260 del RD 606/2003). 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 

seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT NÚM.2.1  
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Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 2.1 – Montferrer 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 2.1 – Montferrer 

Ordenació indicativa. 
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Article 158.- Sector sòl urbanitzable delimitat núm.2.2, SUD 2.2 – MONTFERRER 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,60 m²st/m²sl 
b) Usos principals: Ús terciari / industrial: 100%.  
c) Reserves per sistemes generals i locals: Seran les fixades en l’article 65 de la LU, i  de 

forma indicativa figuren en el quadre adjunt. 
 El vial estructural del sector té consideració de sistema general tot i que es podrà ajustar en 

fase de Pla parcial, conjuntament amb el traçat del sector 2.1, en funció de la tipologia 
edificatòria que es defineixi. 

 El sistema d’espais lliures es disposarà paral·lel al torrent de La Trobada per a la creació 
d’un parc fluvial que tindrà continuïtat amb el sector 2.1. 

d) Preservació front als riscs d’inundacions: El sector és parcialment inundable com a 
conseqüència de la insuficient secció del pont de La Trobada.  

 Atès que el sector està afectat per la plana d’inundació dels 500 anys del període de retorn 
segons l’estudi d’inundabilitat annex al POUM, per determinar la rasant del terreny 
modificat en el Pla parcial caldrà incorporar un estudi detallat de la inundabilitat amb la 
topografia modificada de manera que es donin compliment als criteris de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i emprant els cabals indicats en el aquest POUM i així, si s’escau, 
pugui obtenir la seva autorització. Les despeses de la modificació del terreny per tal de 
preservar el sector de la inundabilitat, aniran a càrrec exclusiu dels seus 
propietaris/promotors. 

e)  La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur, moviment 
de terres, etc., que impedeixin la protecció de l’ecosistema fluvial i del dph, pas públic 
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, etc i 
ha de i ser apta, transitable i practicable  en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona 
podran lliurement sembrar i plantar espècies arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

f)  El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

g) Segons la resolució ambiental del POUM caldrà sotmetre el sector a una nova avaluació 
ambiental. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
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MARGE ESQUERRE DE LA TROBADA - NORD

HABIT. DENSITAT

m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 44.814 100% 26.888 0,60  -  - 

NOU SÒL QUALIFICAT 44.814 100%

SOSTRE RESIDENCIAL

SOSTRE INDUSTRIAL-TERCIARI 100% 26.888

SISTEMES 15.685 35%

A SISTEMA VIARI

E EQUIPAMENTS 2.241 5%

V PARCS I JARDINS PÚBLICS 4.481 10%

SÒL SOSTRE

SUD 2.2 - MONTFERRERSÒL URBANITZABLE DELIMITAT Núm. 2.2

- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.). 
-disposar d’EDAR pròpia, terrenys per ubicar-hi aquesta i autorització d’abocament d’aigües 
residuals abans d’abocar-hi al medi (adequant-se al PSARI-2003 i a l’establert a l’article 
260 del RD 606/2003). 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 

seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

 
 
QUADRE RESUM DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT NÚM.2.2  
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Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 2.2 – Montferrer 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 2.2 – Montferrer 

Ordenació indicativa. 
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Article 159.- Sector sòl urbanitzable delimitat núm.3, SUD 3 – MONTFERRER 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,60 m²st/m²sl 
b) Densitat màxima d'habitatges del nou sòl qualificat:  -- . 
c) Usos principals: Us industrial – terciari. Proporció a definir en el Pla parcial. 
d) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 65 de la LU, i  de forma 

indicativa figuren en el quadre adjunt. 
 L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 

locals destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla 
parcial urbanístic si es justifica la millora de l'estructura del sector. 

e) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.). 
-disposar d’EDAR pròpia, terrenys per ubicar-hi aquesta i autorització d’abocament d’aigües 
residuals abans d’abocar-hi al medi (adequant-se al PSARI-2003 i a l’establert a l’article 
260 del RD 606/2003). 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 

seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 

d) Es podran delimitar diferents subsectors. 
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ASSERRADORA - INDUSTRIAL

HABIT. DENSITAT

m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 44.898 100% 26.939 0,60

NOU SÒL QUALIFICAT 44.898 100%

SOSTRE RESIDENCIAL

SOSTRE TERCIARI

SOSTRE INDUSTRIAL 100% 26.939

SISTEMES 15.714 35%

A SISTEMA VIARI

E EQUIPAMENTS 2.245 5%

V PARCS I JARDINS PÚBLICS 4.490 10%

SUD 3 - MONTFERRERSÒL URBANITZABLE DELIMITAT Núm. 3

SÒL SOSTRE

QUADRE RESUM DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT NÚM.3 DE 
MONTFERRER 
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Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 3 – Montferrer 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 3 – Montferrer 
Ordenació indicativa. 
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Article 160.- Sector sòl urbanitzable delimitat núm. 4.1, SUD 4.1 – 
MONTFERRER 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,50 m²st/m²sl 
b) Densitat màxima d'habitatges del nou sòl qualificat: 47 habitatges/ha. 
c) Usos principals: Us residencial 90%. Ús comercial 10%.  
d) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 65 de la LU, i  de forma 

indicativa figuren en el quadre adjunt. 
 L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 

locals destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla 
parcial urbanístic si es justifica la millora de l'estructura del sector. 

 En cas de modificar la xarxa viària prevista, caldrà un estudi conjunt de la vialitat amb el 
sector 4.2 per garantir-ne la coherència. 

e) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: En compliment de 
l’article 57.3 de la LU, el 30% del sostre es reservarà per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, atenent a que el sostre residencial s’ha de considerar com de nova 
implantació, segons els criteris de l’article 66.3 i 40.2 del RLU. 
Els terminis per a la construcció dels habitatges de protecció pública son els fixats en el 
reglament de la llei d'Urbanisme, Decret 305/2006. 

f) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.) 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 

seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 
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MARGE DRET DE LA TROBADA - PRIMERA EXPANSIÓ

HABIT. DENSITAT

m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 44.920 100% 22.460 0,50 209 47

NOU SÒL QUALIFICAT 44.920 100%

SOSTRE RESIDENCIAL 90% 20.214

SOSTRE COMERCIAL 10% 2.246

SISTEMES 17.968 40%

A SISTEMA VIARI

E EQUIPAMENTS 4.492 10%

V PARCS I JARDINS PÚBLICS 4.492 10%

HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20% HPO + 10% HPC) 30% 6.064 67

DL 1/2005 PROPOSTA
EQUIPAMENTS PÚBLICS ( E ) 4.492
5% del sector 2.246

20 m² sl / 100 m² de st 4.492

ESPAIS LLIURES ( V ) 4.492
10% del sector 4.492
20 m² sl / 100 m² de st 4.492

TOTAL RESERVES MÍNIMES 8.984

Sostre Rati m² / hab Núm. Hab. Densitat Hab/Ha
30% Sostre Residencial HPP 6.064 90 67 15
70% Sostre Residencial Lliure 14.150 100 141 32
Total Sostre Residencial 20.214 209 47

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT Núm. 4.1 SUD 4.1 - MONTFERRER

SOSTRESÒL

QUADRE RESUM DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT NÚM. 4.1 DE 
MONTFERRER 
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Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 4.1 – Montferrer 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 4.1 – Montferrer 
Ordenació indicativa. 
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Article 161.- Sector sòl urbanitzable delimitat núm. 4.2, SUD 4.2 – 
MONTFERRER 

1. Definició, àmbit i superfície  
Compren els terrenys assenyalats en el plànol d'ordenació  a escala 1/1.000.  

2. Objectius 
a) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques 

físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, 
assegurant que el nou creixement s’inserti de forma correcta ambientalment dins el conjunt 
urbà i el paisatge.  

b) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector. 

3. Condicions d'ordenació, d’aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
a) Índex d'edificabilitat brut del nou sòl qualificat: 0,50 m²st/m²sl 
b) Densitat màxima d'habitatges del nou sòl qualificat: 47 habitatges/ha. 
c) Usos principals: Us residencial 90%. Ús comercial 10%.  
d) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 65 de la LU, i  de forma 

indicativa figuren en el quadre adjunt. 
L'ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes 

locals destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla 
parcial urbanístic si es justifica la millora de l'estructura del sector. 

e) Reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública: En compliment de 
l’article 57.3 de la LU, el 30% del sostre es reservarà per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, atenent a que el sostre residencial s’ha de considerar com de nova 
implantació, segons els criteris de l’article 66.3 i 40.2 del RLU. 
Els terminis per a la construcció dels habitatges de protecció pública son els fixats en el 
reglament de la llei d'Urbanisme, Decret 305/2006. 

f) El projecte d’urbanització, pel que fa a la gestió del sanejament, haurà d’adequar-se al 
PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSP segons correspongui o als documents que els 
substitueixin en el futur. A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals no es connectarà 
baixants ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades ni aigües residuals 
depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

4. Condicions de gestió 
a) Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.  
b) En compliment dels articles 43 i 44 de la LU, els propietaris dels terrenys hauran de: 
 - cedir gratuïtament a l'ajuntament els terrenys destinats a sistemes. 
 - cedir gratuïtament a l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 
 - costejar la urbanització dels sistemes viari i d'espais lliures. 
 - internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 

d’aigua derivada del seu desenvolupament. 
- assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües residuals i 
pluvials generades pel desenvolupament urbanístic (xarxa separativa obligatòria, 
col·lectors, bombaments EDAR, etc.) 

 - costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l'execució. 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, 

seran proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat 
bruta assenyalada en el quadre adjunt. 
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MARGE DRET DE LA TROBADA - SEGONA EXPANSIÓ

HABIT. DENSITAT

m² sl % m² st m² st / m² sl ut hab / Ha

SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 24.823 100% 12.412 0,50 115 47

NOU SÒL QUALIFICAT 24.823 100%

SOSTRE RESIDENCIAL 90% 11.170

SOSTRE COMERCIAL 10% 1.241

SISTEMES 9.929 40%

A SISTEMA VIARI

E EQUIPAMENTS 2.482 10%

V PARCS I JARDINS PÚBLICS 2.482 10%

HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (20% HPO + 10% HPC) 30% 3.351 37

DL 1/2005 PROPOSTA
EQUIPAMENTS PÚBLICS ( E ) 2.482
5% del sector 1.241

20 m² sl / 100 m² de st 2.482

ESPAIS LLIURES ( V ) 2.482
10% del sector 2.482
20 m² sl / 100 m² de st 2.482

TOTAL RESERVES MÍNIMES 4.965

Sostre Rati m² / hab Núm. Hab. Densitat Hab/Ha
30% Sostre Residencial HPP 3.351 90 37 15
70% Sostre Residencial Lliure 7.819 100 78 32
Total Sostre Residencial 11.170 115 47

SUD 4.2 - MONTFERRER

SOSTRESÒL

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT Núm. 4.2

QUADRE RESUM DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT NÚM. 4.2 DE 
MONTFERRER 
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Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 4.2 – Montferrer 
Estat actual i delimitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 4.2 – Montferrer 

Ordenació indicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

 

* NORMES URBANÍSTIQUES * TEXT REFÓS * FEBRER 2011 
 

205 

CAPÍTOL 5. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE  (SNU) 
 

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 162.- Concepte de sòl no urbanitzable 
Constitueixen el sòl no urbanitzable,  en compliment de l’article 32 de la LU: 
1. Els terrenys que el Pla d’ordenació urbanística municipal ha de classificar com a tals per 
raó entre altres, dels factors següents: 
a) Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial, 

que així ho exigeixi com a conseqüència de la necessitat o conveniència d’evitar la seva 
transformació per tal de protegir el seu interès connector, natural, agrari, paisatgístic, 
forestal o d’altres.. 

b) Les determinacions dels plans directors, d’acord amb el que estableix l’article 56 de la LU. 
c) La seva subjecció a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic. 
2. Els terrenys que el Pla d’ordenació urbanística considera necessari classificar com a sòl 
no urbanitzable per raó de: 
a) El fet que hi concorrin els valors considerats per la legislació aplicable en matèria de règim 

de sòl i de valoracions. 
b) L'objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida d'acord amb el 

model de desenvolupament urbanístic sostenible,  així com la concurrència d’altres criteris 
objectius establerts pel planejament territorial o urbanístic. 

c) El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques protegides o 
denominacions d’origen. 

3. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà ni en 
sòl urbanitzable. 

Article 163.- Drets dels propietaris de sòl no urbanitzable 
Els propietaris de sòl no urbanitzable, en compliment de l’article 47.1 de la LU, i de l’article 
46.1 del RLU, tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, d'acord amb la 
naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi racional dels 
recursos naturals i dins els límits establerts per la LU, per la legislació sectorial, pel 
planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de 
disposició d'aquesta classe de sòl. 

Article 164.- Desenvolupament del pla d'ordenació urbanística en el sòl no 
urbanitzable  
1. Les determinacions que conté aquest Pla d'ordenació urbanística, sense perjudici de la 
seva immediata aplicació, podran ésser desenvolupades mitjançant plans especials 
urbanístics. 
2. Els plans especials urbanístics no podran alterar les determinacions del Pla d'ordenació 
urbanística, excepte per regular més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús i per 
augmentar la superfície establerta com a mínima per a les finques. 

Article 165.- Finques 

1. En sòl no urbanitzable són indivisibles: 
a) Qualsevol finca la dimensió de la qual sigui inferior al doble de la unitat mínima de conreu o 

de producció forestal d’acord amb l’article 188.1.e) de la LU, amb les excepcions indicades 
en les lletres b) i c) del mateix article, quan l’excés sobre el mínim es pugui segregar i 
agrupar amb una finca contigua per formar una nova finca. 

b) Quan la finca estigui vinculada a una construcció i es consideri indivisible per aplicació de 
les normes sobre superfícies mínimes de terreny lligades a les construccions en el sòl no 
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urbanitzable. 
c) Quan no tinguin accés directe a carreteres, pistes forestals o altres vies de domini públic. 
2. Queden absolutament prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable, 
atenent a l’article 47.2 de la LU. S’entendrà que existeix parcel·lació quan concorrin les 
circumstàncies assenyalades a l’article 183.1 de la LU i que hi ha presumpció de parcel·lació 
quan es donin les condicions de l’article 186 de la mateixa Llei. 
3. Es considera il·legal, a efectes urbanístics, tota parcel·lació que sigui contrària a allò que 
estableix el Pla d’ordenació urbanística municipal o que infringeixi el que disposa l’article 
187.1 de la LU, i tota divisió o segregació que faciliti o tingui per finalitat la construcció 
d’edificacions o usos que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable. 
4. D’acord amb els articles 205 i 206 de la LU, es considera infracció urbanística els actes de 
parcel·lació urbanística contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme en 
sòl no urbanitzable. 

Article 166.- Tanques 
1. Per a la protecció de construccions o instal·lacions específiques degudament 
autoritzades, les tanques es realitzaran de materials calats, filferro o similar, amb una alçada 
màxima de 2,00 metres. La tanca podrà tenir una part inferior de pedra, opaca, de 0,30 
metres d’alçada. 
2. Els paredats i murets de contenció de terres no sobresortiran del nivell del terreny que 
contenen. 
3. S’admet la fitació dels terrenys en els vèrtex dels polígons que delimiten les finques. 
4. Per a altres tipus de tanques s’estarà a les disposicions del Pla Territorial de l’Alt Pirineu i 
Aran, i a la prèvia autorització de l’ajuntament. 

Article 167- Conreus 
Els conreus vindran regulats per la normativa agrària i quedaran subjectes als plans 
especials que, si és el cas, es redactin per a la protecció d'horts, conreus i espais forestals. 

Article 168.- Xarxes de transport d’energia elèctrica i telecomunicacions 
La creació de noves línies elèctriques aèries d’alta tensió o d’antenes de comunicació 
radioelèctrica o de telefonia s’ordenarà conjuntament amb les existents, preveient en el 
primer cas corredors al llarg de les infraestructures viàries de comunicacions, situant-se en 
el segon cas pels terrenys amb menys impacte sobre el medi.  
L’ajuntament tindrà la facultat de poder exigir el soterrament d’aquestes línies en els trams  
on per motius objectius ho estimi convenient. 
Per regular, racionalitzar i coordinar les característiques i traçats de les diferents 
companyies, establint les mesures adequades de protecció es redactarà un Pla especial 
previ a la concessió de qualsevol llicència. 

Article 169.- Usos permesos 
1. Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no urbanitzable, 
atenent als previstos en l’article 47 de la LU i en l’article 46 del RLU. 
2. L'establiment de qualsevol ús autoritzat comportarà l'obligació d'adoptar les mesures 
necessàries per evitar la degradació de la naturalesa i per aconseguir una integració total en 
el medi, atenent a l’article 59 del RLU. Per això caldrà estudiar d'una manera detallada la 
captació d'aigua potable, la depuració de les aigües residuals, l'eliminació dels residus, la 
idoneïtat dels accessos i la conservació i restauració de les masses arbòries. El titular es 
comprometrà a la conservació de les construccions i del seu entorn per tal que reuneixi unes 
condicions adequades de seguretat, de salubritat i d'ornat públic. Tan la concessió d'aigües 
com l'autorització d'abocament s'hauran de sol·licitar a l'ACA. 
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SECCIÓ 2. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 
 

Article 170.- Disposicions generals 
1. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en qualsevol cas la 
preservació d'aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració 
ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, seguint les condicions 
específiques que s'assenyalen per a cada tipus de sòl i d'ús. 
2. L'autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles que segueixen 
està subjecta, prèviament a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment 
que estableixen els articles 48, 49 i 50 de la LU i els articles 57 i 58 del RLU .  
3. En la tramitació de la llicència s’haurà de resoldre i especificar el sistema de depuració de 
les aigües residuals i el seu destí final, així com el sistema de captació d’aigua i l’abastament 
d’energia que serà preferentment renovable. 
4. Qualsevol edificació o instal·lació que s’emplaci en sòl no urbanitzable haurà de garantir 
que la seva situació, volumetria, cromatisme, alçada, murs i tancaments, o la instal·lació 
d’altres elements, no limiti el camp visual dels paisatges naturals, ni trenqui l’harmonia o 
desfiguri la perspectiva. 
5. Les construccions tindran uns materials, acabats i colors que garanteixin una adequada 
integració a les condicions naturals de l’entorn. 
6. En qualsevol cas les construccions seran adequades a la seva condició d’aïllada i, per 
tant, caldrà explicitar la previsió dels accessos i dels serveis necessaris en funció de l’ús i de 
l’emplaçament. 
7. La nova edificació o ampliació de l’existent no suposarà la destrucció de l’arbrat. En tot 
cas els possibles arbres afectats es reemplaçaran dins el termini que es fixi per part de 
l’ajuntament. En la sol·licitud de llicència municipal hi constarà el seu nombre, el procés i 
localització de la replantació. 
8. Per edificar en un terreny caldrà que l'accés al mateix es faci per un camí ja existent. 
Queda taxativament prohibida l'obertura de nous camins per a donar accés a parcel·les 
rústiques amb objecte d'edificar. 
9. Per circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat, l’Ajuntament pot autoritzar 
l’adequació d’un pas transitori per a accedir a les construccions, donant compte,  si s’escau, 
a les administracions competents. 
10.Per a la regulació d’edificacions i usos en el sòl no urbanitzable s’estarà a la regulació 
específica que en fa el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, amb les limitacions o 
restriccions, a més de la normativa sectorial que sigui d’aplicació. 
11. Per a la regulació sòl no urbanitzable també seran d’obligat compliment els paràmetres i 
prescripcions que figuren al Títol VI de les normes del Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran i a 
les seves disposicions 1a, 2a i 3a. 

Article 171.- Edificacions existents en sòl no urbanitzable 
1. Les edificacions actualment existents dins del sòl no urbanitzable anteriors a la “Ley del 
Suelo” de 1956, i les edificacions que estiguin legalitzades, sempre que no es trobin fora 
d'ordenació, queden reconegudes com a realitats plena i legalment vàlides. Podran fer-se 
obres d'adaptació, de millora i de modificació, per als usos i amb les condicions fixades en 
l’article 56 del RLU.  
2. Les edificacions esmentades en l’apartat anterior, que es trobin en situació de volum 
disconforme respecte al planejament vigent, s'hi podran autoritzar exclusivament obres de 
conservació i manteniment. 
3. La resta d’edificacions edificacions existents en sòl no urbanitzable tindran la consideració 
de fora d’ordenació i serà d’aplicació l’article 102.2 i 102.3 de la LU, no podent-se autoritzar 
obres de consolidació, d’augment de volum o de modernització, però sí les de reparacions 
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que exigeixi la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les 
dites construccions i instal·lacions. 

Article 172.- Catàleg de masies i cases rurals 
1. En sòl no urbanitzable, atenent a l’article 47.3 de la LU i a l’article 55 del RLU, es permès 
de reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per 
raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i 
cases rurals han de trobar-se incloses en el catàleg de masies i cases rurals, amb vista a 
destinar-les 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.  
Tanmateix per poder destinar les masies o cases rurals a establiment hoteler ha d’estar 
previst expressament en el catàleg, en el qual es pot preveure un límit del nombre de places.  
2. El procediment per a l'aprovació de projectes de reconstrucció o rehabilitació de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable, és el fixat en l'article 50 de la LU i en l’article 58 del RLU. 
3. La reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum 
edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats, i les 
possibles ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar que admeti el planejament 
urbanístic no poden afectar els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar 
justificades en les necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos. 
4. Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió 
horitzontal, amb les condicions fixades al catàleg de masies i cases rurals, i d’acord amb la 
normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 
5. Condicions d’actuació: Totes les actuacions hauran d’integrar-se adequadament dins del 
conjunt del municipi, dels camps i del paisatge, no permetent-se elements, composicions, 
volums, materials, textures i acabats que proposin canvis en els paràmetres i invariants 
propis del lloc, que com objectiu principal, cal preservar. 
a) Volums residencials: Es pot rehabilitar el volum residencial per als usos previstos en 

l’apartat 1, s’admetran aquelles ampliacions que estiguin degudament justificades per 
necessitats i motius d’habitabilitat. 

b) Volums no residencials: Les construccions no residencials de caràcter rural tradicional, 
anteriors a la “Ley del Suelo”, de 1956, es poden rehabilitar per als usos previstos en 
l’apartat 1, i per als usos complementaris dels mateixos.  

 Les construccions no residencials posteriors a la “Ley del Suelo”, de 1956, es podran 
rehabilitar si s’adeqüen a les característiques constructives del conjunt rural, integrant-se 
arquitectònicament i paisatgísticament en l’entorn rural. 

c) Serveis: Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es 
recomana l’ús d’energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà 
l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració. 

Article 173.- Actuacions d’interès públic 
1. D’acord amb l’article 47.4 de la LU, i l’article 47 del RLU, el sòl no urbanitzable pot ésser 
objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments 
d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest efecte són d'interès públic: 
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo 

que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes imprescindibles 
per a l'ús de què es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural o 
que, per llurs dimensions o requeriments funcionals, no sigui adequat que s’integri en la 
trama urbana. 

c) Les infraestructures pròpies del sistema urbanístic de comunicacions. 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, 

la infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d'energia elèctrica, 
d'abastament  i subministrament d'aigua i de sanejament, la gestió de residus, la producció 
d'energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic. 
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2. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic ha 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, per l'existència de riscs naturals o pel fet d'estar 
subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les 
actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del 
sòl, ni han d’afectar de manera negativa a la connectivitat territorial. 
3. El procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en 
sòl no urbanitzable,  és el fixat en l'article 48 de la LU i en els articles 47.3 i 57 del RLU. 
4. Els projectes d’aquestes actuacions han d’incorporar, segons l’article 57 del RLU, la 
documentació següent: 
a) Justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el 

planejament territorial, urbanístic i sectorial. 
b) L’Avantprojecte de l’actuació, activitat o construcció, el qual ha de referir-se a 

l’emplaçament i extensió de la finca o finques en les quals es projecta l’actuació, a la 
superfície ocupada per l’activitat i per les construccions i instal·lacions, i a llurs 
característiques fonamentals.  

c) Estudi d’impacte i integració paisatgística, amb el contingut que determinin les disposicions 
aplicables en mataria de paisatge i, com a mínim, una diagnosi raonada del potencial 
impacte i una exposició de les mesures correctores que es proposen.  

d) Estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l’actuació afecta restes 
arqueològiques d’interès declarat. 

e) Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si l’àmbit d’actuació no és 
comprès en un pla sectorial agrari. 

f) Informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classificats, zones 
vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent. 

g) Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta jaciments paleontològics o 
punts geològics d’interès. 

h) Altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

Article 174.- Noves construccions en sòl no urbanitzable 
1. D’acord amb l’article 47.6 de la LU, en sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès 
públic a que es refereix l'article anterior, només es poden admetre com a noves 
construccions les destinades a: 
a) Les construccions pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos 

naturals o, en general rústica. 
b) Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin directament i justificadament 

associades a una de les activitats d'explotació de l'apartat anterior. 
c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa 

viària. 
d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques. 
e) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping autoritzades pel 

pla d'ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d'un pla 
especial urbanístic. 

Article 175.- Construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal 
1. D’acord amb l’article 48.1 del RLU, es consideren construccions pròpies d’una activitat 
agrícola, ramadera o forestal: 
a) Les construccions o instal·lacions destinades específicament a la criança d’animals o bé al 

conreu d’espècies vegetals. 
b) Les construccions destinades a la guarda de la maquinària i demés estris al servei de les 

activitats forestals, de criança d’animals o de conreu d’espècies vegetals. 
c) Les construccions destinades a l’emmagatzematge, la conservació, la manipulació, 

l’envasat i la transformació de productes, així com les destinades a la prestació de serveis, 
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sempre que els esmentats productes i serveis s’hagin originat o tinguin com a destinació, 
respectivament i exclusivament, una unitat d’explotació agrícola o ramadera o un conjunt 
d’unitats d’explotació, integrades sota una direcció empresarial comuna i sempre que els 
terrenys objecte de la construcció formin part de l’esmentada unitat d’explotació o de 
l’esmentat conjunt. 

d) Les construccions destinades a l’emmagatzematge, conservació i prestació de serveis 
propis dels centres de jardineria, sempre que en la finca es desenvolupin les activitats de 
conreu o viver d’espècies vegetals.  

2. La implantació de construccions i instal·lacions pròpies d’activitats agrícoles o ramaderes 
està subjecta al procediment següent, fixat en l’article 48.2 del RLU: 
a) Si el projecte supera els llindars fixats en l’apartat següent d’acord amb els articles 68.8.d) o 

93.2.e) del RLU, incorpora l’ús d’habitatge o d’allotjament de persones treballadores 
temporeres, o afecta restes arqueològiques  d’interès declarat, aqüíferes classificats, zones 
vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, jaciments 
paleontològics o punts geològics d’interès, es requereix que, amb caràcter previ a l’obtenció 
de la llicència urbanística municipal, o bé s’aprovi un pla especial urbanístic que estableixi 
l’ordenació i les condicions d’implantació  de les construccions i les instal·lacions, o bé 
s’aprovi el corresponent projecte d’acord amb el procediment previst en l’article 48 de la LU 
i en l’article 57 del RLU. L’opció entre un o altre procediment correspon a la persona 
interessada. 

b) En els altres casos, únicament es requereix l’obtenció de llicència urbanística municipal. 
3. Als efectes del procediment previst en l’apartat anterior s’estableixen els llindars següents: 
a) Les construccions que es vulguin ubicar en emplaçaments molt visibles, que afectin a la 

visió del paisatge,  així com les que es proposin en la proximitat del sòl no urbanitzable de 
valor paisatgístic i en altres indrets poc edificats del terme municipal, en els que la nova 
construcció pugui afectar de forma significativa el paisatge rural. 

b) Les construccions amb una tipologia d’edificació no habitual en el terme municipal. 
 
4. Magatzems agrícoles 
La construcció de magatzems en sòl no urbanitzable, sense perjudici del que aquest Pla 
d'ordenació urbanística determinin per a cada tipus de sòl, han de complir les següents 
condicions: 
a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d'eines del camp i de 

maquinària, quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o ramadera. 
b) Les construccions seran de planta baixa amb una alçada reguladora màxima de 7,00 

metres, excepte les instal·lacions per a les quals sigui tècnicament necessària una major 
alçada.  

 En planta l'edificació es disposarà en sentit longitudinal seguint la directriu plana de la corba 
de nivell.  

 Les edificacions seran de planta rectangular, volum simple, coberta a dues aigües i amb el 
tractament exterior comú a la resta d'edificacions existents en el sòl no urbanitzable de la 
vall.  

c) Les edificacions es separaran dels límits de propietat. 
d) Es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions fileres d’arbres, d’una classe 

característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 metres de longitud, a 
l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció. 

 
5. Construccions ramaderes 
Les construccions ramaderes en sòl no urbanitzable, sense perjudici del que aquest Pla 
d'ordenació urbanística determinin per a cada tipus de sòl, han de complir les següents 
condicions: 
a) Justificació del compliment de la legislació sectorial vinculada a les explotacions i a la gestió 

de fems i purins. 
b) Les construccions es situaran en llocs assolellats i ventilats, i en tot cas, fora de la 

trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis habitats. 
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c) Les construccions seran de planta baixa amb una alçada reguladora màxima de 7,00 
metres, excepte les instal·lacions per a les quals sigui tècnicament necessària una major 
alçada.  

 En planta l'edificació es disposarà en sentit longitudinal seguint la directriu plana de la corba 
de nivell.  

 Les edificacions seran de planta rectangular, volum simple, coberta a dues aigües i amb el 
tractament exterior comú a la resta d'edificacions existents en el sòl no urbanitzable de la 
vall.  

d) Les edificacions es separaran dels límits de propietat. 
e) Es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions fileres d’arbres, d’una classe 

característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 metres de longitud, a 
l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció. 

Article 176.- Construccions pròpies d’una activitat d’explotació de recursos 
naturals i construccions i instal·lacions vinculades 
1. D’acord amb l’article 49.1 del RLU, es consideren activitats d’explotació de recursos 
naturals les activitats extractives i aquelles altres activitats d’utilització del sòl, diferents de 
les agrícoles, forestals o ramaderes, que comportin canvis en la configuració natural dels 
terrenys. 
2. 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. 
3. La implantació d’activitats d’explotació de recursos naturals i de les construccions i 
instal·lacions vinculades a elles requereix, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència 
urbanística municipal, o bé l’aprovació d’un pla especial urbanístic, que estableixi l’ordenació 
i les condicions d’implantació de les activitats i les instal·lacions, o bé l’aprovació del 
corresponent projecte d’acord amb el procediment previst en l’article 48 de la LU i en l’article 
57 del RLU. L’opció entre un o altre procediment correspon a la persona interessada. 

Article 177.- Noves construccions destinades a habitatge familiar o a 
l’allotjament de persones treballadores temporeres 
1. D’acord amb l’article 50.1 del RLU, les noves construccions destinades a habitatge 
familiar o a l’allotjament de persones treballadores temporeres en sòl no urbanitzable han 
d’estar associades a l’explotació rústica directament i justificadament. 
2. Els usos d’habitatge familiar i d’allotjament de persones treballadores temporeres es 
consideren que estan directament i justificadament associats a una explotació rústica, 
segons l’article 50.2 del RLU, quan hi concorren els requisits següents: 
a) Que la construcció s’emplaci en finques que siguin objecte d’explotació agrícola, ramadera, 

forestal o d’explotació d’altres recursos naturals, que aquesta explotació estigui configurada 
com una unitat econòmica des de la vessant de la legislació fiscal i sectorial o formi part 
d’un conjunt integrat d’unitats econòmiques sota una direcció empresarial comuna, i que la 
dimensió física o econòmica de l’explotació justifiqui la implantació de l’ús d’habitatge. 

b) En el cas d’habitatge familiar, s’ha d’acreditar la seva necessitat amb relació a les funcions 
de vigilància, assistència, gestió o control derivades o exigides per les característiques de 
l’explotació, i l’habitatge s’ha de destinar a residència habitual de la persona titular de 
l’explotació o de la persona que, en virtut de qualsevol títol jurídic, exerceixi les indicades 
funcions. 

c) En el cas de construccions per a l’allotjament de persones treballadores temporeres, cal 
justificar que el cicle dels productes dels quals es tracti exigeix, periòdicament, el treball 
coordinat de persones que l’oferta laboral local no pot atendre. Fora de temporada, 
aquestes instal·lacions poden ser objecte d’altres usos admesos en sòl no urbanitzable 
degudament autoritzats. 
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3. La concurrència de raons justificades en la dimensió i característiques de l’explotació 
permet l’autorització de la creació de nous habitatges, mitjançant divisió en propietat 
horitzontal d’edificacions existents, o de noves construccions destinades a habitatge familiar, 
encara que ja existeixi un habitatge familiar associat a la mateixa explotació, sempre que 
s’acrediti que algun dels seus residents exerceix les funcions a les que es refereix l’apartat 
2.b) d’aquest article. 
4. Les noves construccions destinades a l’ús d’habitatge familiar han d’estar integrades en 
les construccions principals de l’explotació rústica de la qual es tracti, bé per contigüitat o bé 
per proximitat, amb una tipologia adequada al medi rural i a la resta de construccions de 
l’explotació. Els requisits de contigüitat o proximitat no s’exigeixen quan els esmentats usos 
es preveuen implantar en construccions existents en els terrenys objecte de l’explotació, la 
reconstrucció o rehabilitació de les quals ha d’ésser preferent a la nova construcció, sempre 
i quant llurs característiques ho justifiquin. 
5. La implantació de construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de 
persones treballadores temporeres requereix, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència 
urbanística municipal, o bé l’aprovació d’un pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació 
i les condicions de llur implantació, o bé l’aprovació del corresponent projecte d’acord amb el 
procediment previst en l’article 48 de la LU i en l’article 57 del RLU. L’opció entre un o altre 
procediment correspon a la persona interessada. 
6. La llicència urbanística municipal per a la construcció d’habitatges familiars o 
d’edificacions destinades a l’allotjament de persones treballadores temporeres ha de 
condicionar la seva eficàcia: 
a) Al manteniment o a la implantació efectiva de l’explotació rústica. 
b) A la indivisibilitat de les finques registrals en les que s’emplacin les construccions. 
c) A l’acreditació que les condicions a que es refereix l’apartat anterior han estat objecte 

d’anotació al Registre de la propietat. 
7. Els habitatges en sòl no urbanitzable, sense perjudici del que aquest  Pla d'ordenació 
urbanística determini per a cada tipus de sòl, han de complir les condicions següents: 
a) El sostre màxim serà de 150 m² destinat a l'habitatge, més 100 m² per a construccions 

complementàries. Les edificacions es separaran més de 10,00 m dels límits de propietat. 
b) L'alçada reguladora màxima serà de 7,00 m corresponent a planta baixa i una planta pis. 

Article 178. - Establiments de turisme rural i de càmping 
1. D’acord amb l’article 51.1 del RLU, es consideren construccions destinades a activitats de 
turisme rural, als efectes de l’article 47.6.e) de la LU, les construccions auxiliars dels 
establiments de turisme rural que regula la legislació de turisme de Catalunya. 
2. Les construccions a què es refereix l’apartat anterior, així com la implantació de càmpings 
requereixen que aquestes actuacions estiguin admeses pel POUM i que, amb caràcter previ 
a l’obtenció de la llicència urbanística municipal, s’aprovi un pla especial urbanístic que 
estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació de les indicades actuacions. Aquest pla 
especial ha de regular les superfície de l’actuació, i l’emplaçament, ocupació, alçades i la 
resta de paràmetres de les edificacions o de les àrees d’acampada i de serveis, d’acord amb 
l’estudi d’impacte i integració paisatgística que ha d’incorporar. 

Article 179. -  Construccions per a la prestació de serveis de la xarxa viària 
1. D’acord amb l’article 52.1 del RLU, el dimensionat i les característiques de les 
construccions per a la prestació de serveis de la xarxa viària diferents que el de 
subministrament de carburants, s’han de justificar tenint en compte la intensitat i tipus de 
trànsit de la via a la qual es pretén donar servei i la distància respecte dels nuclis urbans 
existents a l’entorn, amb capacitat d’oferir els mateixos serveis. Aquestes instal·lacions han 
de constituir un conjunt arquitectònic integrat amb les instal·lacions de subministrament de 
carburants. 
2. Els altres serveis de la xarxa viària admissibles en sòl no urbanitzable als que es refereix 
l’apartat 1 són: els tallers de reparació de pneumàtics i d’aparells elèctrics dels vehicles, els 
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bars-restaurants, la neteja de vehicles, i el comerç de venda de premsa periòdica i d’articles 
de primera necessitat i d’altres associats amb la prestació de serveis per a les vies de 
comunicació. 
3. La implantació d’estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis de la xarxa viària requereix, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència urbanística 
municipal, o bé l’aprovació d’un pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les 
condicions d’implantació de la indicada actuació, o bé l’aprovació del corresponent projecte 
d’acord amb el procediment previst en l’article 48 de la LU i en l’article 57 del RLU. L’opció 
entre un o altre procediment correspon a la persona interessada. 

Article 180.-   Construccions i instal·lacions d'obres públiques 
1. Es podran autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions 
vinculades a l'execució, al manteniment i al servei de les obres públiques. 
2. La sol·licitud de llicència 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. 
3. Les construccions que es projectin tindran els materials, acabats i colors fixats amb 
caràcter general per al sòl urbà, que garanteixin una adequada integració a les condicions 
naturals de l'entorn. 

Article 181.- Antenes i altres instal·lacions de radiocomunicació i 
georeferenciació 
1. Les instal·lacions puntuals d’antenes de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de 
radiocomunicació s’ajustaran al que prevegi la normativa sectorial. Les antenes la 
instal·lades s’hauran d’adequar a la normativa vigent. 
Les instal·lacions han d’ésser projectades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera 
que s’adeqüin al paisatge i s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que 
fixa la legislació vigent. 
Les torres de suport d’antenes i camins d’accés i escomeses elèctriques es compartiran 
sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a l’ordenació urbanística aprovada 
i suposi una reducció de l’impacte. 
Caldrà un pla especial per ordenar la implantació de les instal·lacions sobre el territori. 
2. Els vèrtex geodèsics disposaran d’una distància de protecció de 10 metres de diàmetre, 
on caldrà aclarir la vegetació per tal de garantir la correcta comunicació amb els satèl·lits. 
3. Qualsevol implantació de telefonia mòbil o d’altres instal·lacions que requereixin les noves 
tecnologies de comunicació i de georeferenciació, no considerades als articles anteriors, 
requeriran de llicència municipal i l’autorització de la Comissió territorial d’Urbanisme. 
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SECCIÓ 3. TIPUS DE SÒL NO URBANITZABLE 
 

Article 182.-  Definició dels diferents tipus de sòl 
Dins del sòl no urbanitzable el Pla d'ordenació urbanística estableix les següents categories: 
 - clau NU-1, Sòl no urbanitzable de valor agrícola i ramader i forestal 
 - clau NU-2, Sòl no urbanitzable d’alt valor agrícola 
 - clau NU-3, Sòl no urbanitzable de valor natural i de connexió 
 - clau NU-4, Sòl no urbanitzable de protecció especial: PEIN i altres espais protegits 

- clau NU-5, Sòl no urbanitzable, Pla Especial de l’Aeroport 
- clau NU-6, Sòl no urbanitzable, Camp de golf d’Aravell 
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Article 183.-  Sòl no urbanitzable de valor agrícola, ramader i forestal, clau NU-1 
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls els que no han estat considerats de protecció 
especial o de protecció territorial, considerats com a sòls de protecció preventiva segons el 
PTP de l’Alt Pirineu i Aran.  
 
El POUM delimita com a sòl no urbanitzable de valor agrícola, ramader i forestal, aquells 
espais que el PTP de l’Alt Pirineu i Aran considera i delimita, dins dels límits municipals, com 
a sòls protecció preventiva. 

El pla reconeix, dins d’aquest sòl, la ubicació de l’àmbit de serveis tècnics de 
l’abocador controlat de residus de Benavarre, a cavall entre el municipi de Montferrer i 
Castellbó i el municipi de La Seu d’Urgell.  

 

1. Definició 
“Article 2.9 del PTP de l’Alt Pirineu i Aran” 

 

2. Regulació 
“Article 2.10 del PTP de l’Alt Pirineu i Aran” 
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Article 184.-  Sòl no urbanitzable d’alt valor agrícola, clau NU-2 
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls que concorren valors que justifiquen un alt grau de 
protecció per tal de preservar-los de transformacions que els puguin afectar.  
 
El POUM delimita com a sòl no urbanitzable d’alt valor agrícola aquells espais que el PTP de 
l’Alt Pirineu i Aran considera que cal preservar com a sòls d’alt valor agrícola i que delimita, 
dins dels límits municipals, com a sòls protecció especial, d’alt valor agrícola. 

El pla reconeix, dins d’aquest sòl, la ubicació de l’àmbit de serveis tècnics de la 
depuradora de Montferrer. 
 

1. Definició 
“Article 2.5 del PTP de l’Alt Pirineu i Aran” 

 

2. Regulació 
“Article 2.6 del PTP de l’Alt Pirineu i Aran” 
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Article 185.-  Sòl no urbanitzable de valor natural i de connexió, clau NU-3 
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls que concorren valors que justifiquen un alt grau de 
protecció per tal de preservar-los de transformacions que els puguin afectar.  
 
El POUM delimita com a sòl no urbanitzable de valor natural i de connexió aquells espais 
que el PTP de l’Alt Pirineu i Aran considera que cal preservar com a peces i connectors 
d’interès natural i agronatural i que delimita, dins dels límits municipals, com a sòls protecció 
especial, de valor natural i de connexió. 
El POUM també incorpora dins d’aquesta delimitació els àmbits que conformen els Forests 
d’utilitat pública del municipi. 

 

1. Definició 
“Article 2.5 del PTP de l’Alt Pirineu i Aran” 

 

2. Regulació 
“Article 2.6 del PTP de l’Alt Pirineu i Aran” 
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Article 186.-  Sòl no urbanitzable de protecció especial: PEIN i altres espais 
protegits “Parc Natural de l’Alt Pirineu”, clau NU-4 
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls que concorren valors que justifiquen un alt grau de 
protecció per tal de preservar-los de transformacions que els puguin afectar.  
 
El POUM delimita com a sòl no urbanitzable de protecció especial aquells espais que formen 
part d’àmbits de protecció establerts en la normativa sectorial, dins dels límits municipals. 
 PEIN, Pla d’Espais d’Interès Natural 
 Xarxa Natura 2000 
 Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran 
 

1. Definició 
“Article 2.5 del PTP de l’Alt Pirineu i Aran” 

 

2. Regulació 
“Article 2.6 del PTP de l’Alt Pirineu i Aran” 
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Article 187.-  Sòl no urbanitzable, Pla especial de l’aeroport, clau NU-5 
El POUM delimita l’àmbit delimitat pel “Pla especial urbanístic per a la delimitació del sòl de 
l’àmbit del futur aeroport de La Seu d’Urgell” aprovat definitivament en data 11 de Desembre 
de 2008 i publicat al DOGC el 24 d febrer de 2009. 
 
Aquest sòl queda regulat pel Pla Especial que es redacti, atenent a la legislació urbanística 
vigent pel que fa al sòl no urbanitzable, per les prescripcions del propi Pla Territorial i per la 
normativa sectorial vigent i futura que li sigui d’aplicació. 
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Article 188.-  Sòl no urbanitzable, Camp de Golf d’Aravell, clau NU-6 
El POUM delimita l’àmbit delimitat per la modificació puntual de normes subsidiàries de l’any 
1996 per a la creació del camp de golf d’Aravell i la Urbanització annexa al camp de golf. 
Dins del perímetre, en discontinu, també s’hi inclou la zona de la bassa de reg del camp de 
golf situada al nord d’aquest. 
 

1. Definició 
Són terrenys destinats a la pràctica del golf i a acollir les instal·lacions auxiliars i 
complementàries necessàries per a aquesta pràctica. 
 

2. Condicions d'ús 
a) L’ús premés és propi dels terrenys i les instal·lacions d’un camp de golf. 
 

3. Edificabilitat 
El Pla Parcial inicial preveia una edificabilitat màxima de 56.25,00 m² de sostre per a tot 
l’àmbit. 
Es va fer la previsió de 1.970,00 m² de sostre per a edificis i instal·lacions del camp de golf, 
quedant el sostre a distribuir entre els diferents subsectors en 54.280,00 m².  
Després del conveni entre Aravell Golf  i l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó per a la 
redistribució de les edificabilitats dels Subsectors B i C, l’edificabilitat total dels diversos 
subsectors és de 53.236 m², per la qual cosa resten 1.044,00 m² de sostre que es sumaran als 
1.970,00 m² destinats a les edificacions auxiliars necessàries per al Camp de Golf en l’àmbit 
del SNU.  
En total la suma de sostre per a edificacions auxiliars és de 3.014,00 m² del qual cal restar 
l’edificabilitat dels edificis ja edificats. 
L’alçada màxima de les noves edificacions serà 6,00 m corresponents a planta baixa i una 
planta pis. 
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Article 189.- Xarxa Natura 2000 
1. Declaració (Article 3) 
La Directiva hàbitats crea la xarxa ecològica europea coherent de zones especials de 
conservació anomenada Natura 2000. 
El POUM recull de forma indicativa els límits encara provisionals dels espais naturals de 
Catalunya que formen part de la Xarxa Natura 2000. Aquests espais poden haver estat 
proposats com a: 
Zones d’especial Protecció per a les Aus (ZEPA), d’acord amb la Directiva 79/409/CEE, de 2 
d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. 
Llocs d’Importància Comunitària (LIC), d’acord amb la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, 
hàbitats, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 
Aquesta xarxa encara es troba en procés de constitució a Catalunya. 
2. Objectiu (Article 3) 
Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació 
favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural 
dins el territori de la Unió europea. 
3. Delimitació 
Els límits provisionals dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 es reflexen a títol 
indicatiu en els plànols d'informació I.4.1. transcripció del planejament vigent del terme 
municipal . 
4. Normativa 
En aquests espais, a partir de la seva aprovació definitiva com a integrats en la xarxa Natura 
2000, s’aplicaran les determinacions establertes en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres (Directiva 
hàbitats), la Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus 
silvestres (Directiva de les aus), la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta 
al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, i el Reial decret 1997/1995, de 7 de 
desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant 
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 
D’aquesta manera caldrà realitzar una avaluació de les repercussions dels plans i projectes 
que  o tinguin relació directa amb la gestió de l’espai o que no són necessaris per a aquest, i 
que puguin afectar de forma apreciable, individualment o en combinació amb d’altres plans i 
projectes, l’espai i els seus objectius de conservació. 
 
Mentre no s’aprovin els respectius plans especials de desenvolupament, la regulació dels 
espais de la Xarxa Natura 2000 es regirà per la Llei 12/1985 d’espais naturals (Decret 
328/1992), i les directrius per a la gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 aprovades per 
l’acord GOV/112/2006. 
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Article 190.-  Forests d’utilitat pública 

1. Delimitació 
D'acord amb l'article 22.2 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, els terrenys forestals 
declarats d’utilitat pública o protectors s’identifiquen en el POUM, als efectes de protegir-los 
especialment, regulant-se segons la Llei 6/1988 forestal de Catalunya. 
En el plànol O.1a – Estructura general i orgànica del territori, règim del sòl, s’assenyalen els 
límits de les forests d’utilitat pública facilitats pel Departament de Medi Ambient. 
En el terme municipal de Montferrer i Castellbó hi ha 5 forests comunals incloses en els 
Catàlegs de Forests d’Utilitat Pública: 
- Forest núm. 86, del C.U.P., anomenada  “Sant Joan de l'Erm”, propietat de l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbó; superfície 1.719,00 ha. 
- Forest núm. 87, del C.U.P., anomenada  “Obaga de Sant Andrés i Reguerals”, 

propietat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbó; superfície 
259,10 ha. 

- Forest núm. 89, del C.U.P., anomenada  “Vall i Vila”, propietat de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbó; superfície 1.302,70 ha. 

- Forest núm. 30, del C.U.P., anomenada  “Serra Morral”, propietat de l’Ajuntament de 
Montferrer i Castellbó; superfície 135,80 ha. 

- Forest núm. 12, del C.U.P., anomenada  “Tosal i Sant Magí, Castell i Abad”, propietat 
de la Generalitat de Catalunya; superfície 2.166,50 ha. 

 

2. Classificació i objectius 
D’acord amb l’article 12.1 de la Llei 6/1988 forestal, els terrenys forestals dels municipi 
inclosos en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública es classifiquen com a “terrenys forestals de 
titularitat pública situats a les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques i amb masses forestals 
arbrades” amb l’objectiu de protegir el terreny de l’erosió i obtenir productes forestals de 
qualitat. 

3. Condicions de gestió 
D’acord amb l’article 14.1 de la Llei 6/1988 forestal, per a la gestió correcta dels terrenys 
forestals declarats d’utilitat pública o protectors s’han de redactar els Projectes d’Ordenació o 
els Plans de Gestió i Millora Forestals corresponents. 

4. Condicions urbanístiques 
Les condicions urbanístiques aplicables als terrenys forestals dels municipi inclosos en el 
Catàleg de Forests d’Utilitat Pública són les de l’àmbit del sòl no urbanitzable en els que es 
troben.  
En concret queden regulats per l’article 172.-  Sòl no urbanitzable de valor natural i de 
connexió, clau NU-3. 
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Article 191.-  Sector del Pla Especial de l’Aeroport 

1. Definició 
El POUM delimita dins dels terrenys inclosos al terme Municipal de Montferrer i Castellbó 
(94,26 Ha), l’àmbit delimitat pel “Pla especial urbanístic per a la delimitació del sòl de l’àmbit 
del futur aeroport de La Seu d’Urgell” aprovat definitivament en data 11 de Desembre de 
2008 i publicat al DOGC el 24 d febrer de 2009,  
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Article 192.-  Sector del Pla Especial del nucli de Solanell 

1. Definició 
Es delimita un àmbit de Pla especial que recull la totalitat del nucli de Solanell. 
Aquest Pla Especial té com a objectiu la rehabilitació de les masies i cases rurals existents 
al nucli de forma global. Únicament és podran rehabilitar com a habitatges els edificis que 
originàriament ja ho eren. La resta d’edificacions s’estarà al que estableix la LUC per al sòl 
no urbanitzable. 
Aquest Pla Especial es delimita paral·lelament al catàleg de masies i cases rurals per a 
donar una visió més amplia i recull la totalitat dels terrenys del nucli. 
Es podrà optar per desenvolupar el Pla especial en la seva globalitat fent una previsió 
general per a tot el nucli o per rehabilitar les masies i cases rurals existents delimitades pel 
citat catàleg. 
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Article 193.-  Sector del Pla Especial del nucli de Sendes 

1. Definició 
Es delimita un àmbit de Pla Especial que recull la totalitat del nucli de Sendes. 
Aquest Pla Especial té com a objectiu la rehabilitació de les masies i cases rurals existents 
al nucli de forma global. Únicament és podran rehabilitar com a habitatges els edificis que 
originàriament ja ho eren. La resta d’edificacions s’estarà al que estableix la LUC per al sòl 
no urbanitzable. 
Aquest Pla Especial es delimita paral·lelament al catàleg de masies i cases rurals per a 
donar una visió més amplia i recull la totalitat dels terrenys del nucli. 
Es podrà optar per desenvolupar el Pla especial en la seva globalitat fent una previsió 
general per a tot el nucli o per rehabilitar les masies i cases rurals existents delimitades pel 
citat catàleg. 
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Article 194.-  Sector del Pla Especial del nucli de Sallent de Castellbó 

1. Definició 
Es delimita un àmbit de Pla Especial que recull la totalitat del nucli de Sallent de Castellbó. 
Aquest Pla Especial té com a objectiu la rehabilitació de les masies i cases rurals existents 
al nucli de forma global. Únicament és podran rehabilitar com a habitatges els edificis que 
originàriament ja ho eren. La resta d’edificacions s’estarà al que estableix la LUC per al sòl 
no urbanitzable. 
Aquest Pla Especial es delimita paral·lelament al catàleg de masies i cases rurals per a 
donar una visió més amplia i recull la totalitat dels terrenys del nucli. 
Es podrà optar per desenvolupar el Pla especial en la seva globalitat fent una previsió 
general per a tot el nucli o per rehabilitar les masies i cases rurals existents delimitades pel 
citat catàleg. 
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Article 195.-  Sector del Pla Especial del Càmping Gran Sòl (Montferrer) 

1. Definició 
Es delimita un àmbit de Pla Especial que recull la totalitat del càmping existent. 
Caldrà el desenvolupament del Pla especial en el moment de procedir a ampliar / modificar les 
previsions del càmping que no estiguin recollides en la seva regulació i/o ordenació vigents. 
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Article 196.-  Sector del Pla Especial del Càmping Buchaca (Castellbó) 

1. Definició 
Es delimita un àmbit de Pla Especial que avarca la totalitat del càmping existent. 
Caldrà el desenvolupament del Pla Especial en el moment de procedir a ampliar / modificar les 
previsions del càmping que no estiguin recollides en la seva regulació i/o ordenació vigents. 
 
Serà condició obligatòria per a l’aprovació del Pla especial la comprovació prèvia de que 
l’ordenació urbanística no està afectada per la plana d’inundació per al cabal de 500 anys de 
període de retorn. En cas que s’afecti, es reordenarà de manera que no quedi afectada la 
zona d’acampada. 
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Article 197.-  Estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm. 
Ja en les disposicions transitòries de les Normes Subsidiàries del planejament del municipi 
de Montferrer i Castellbó, de l’any 1991, preveien que en el termini de dos anys l’ajuntament 
delimitaria i redactaria un Pla Especial d’Ordenació de l’estació d’esquí de Sant Joan de 
l’Erm. 
Atès que fins a l’actualitat no s’ha redactat aquest Pla Especial, quan l’interès general ho faci 
necessari, l’ajuntament delimitarà un àmbit d’actuació i redactarà un Pla Especial per a 
l’ordenació dels terrenys i els usos de les instal·lacions de l’estació d’esquí nòrdic de Sant 
Joan de l’Erm i els seus voltants. 
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TÍTOL 4. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
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TÍTOL 4. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
 

Article 198.- Catàleg de béns protegits  
1. Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, 
edificis, jardins, paisatges o béns culturals, atenent als articles 59.1.d) i 69.1 de la LU i als 
articles 75 i 95 del RLU, aquest POUM incorpora el Catàleg de Bens Protegits (document 
núm. 5 del POUM),. 
2. Aquest Pla d'ordenació urbanística contempla els següents nivells de protecció del 
patrimoni cultural construït: 
a) Béns Culturals d'Interès Nacional en la categoria de monuments (BCIN) 
b) Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) 
c) Jaciments arqueològics 
i els hi és d'aplicació la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
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Article 199.- Béns Culturals d'Interès Nacional en la categoria de monuments 
Els edificis declarats Béns Culturals d'Interès Nacional, en la categoria de monuments, són els 
següents: 

* BCIN-1 Castell de Castellbó (P1) 
* BCIN-2 Colomers de Castellbó (P2) 
 

1. Descripció i ubicació 
a) La descripció i ubicació dels edificis declarats BCIN en la categoria de monuments figuren 

en cada declaració. 
b) Els BCIN-monuments històrics s'assenyalen en el plànol d'ordenació del sòl urbà i en el 

plànol del terme municipal per aquells monuments ubicats fora dels nuclis urbans. 

2. Condicions de protecció dels monuments 
a) Els edificis declarats BCIN en la categoria de monument històric es protegeixen totalment 

per la mateixa declaració i per la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
b) Qualsevol intervenció a realitzar en els BCIN i monuments històrics caldrà que sigui 

aprovada pel Departament de Cultura, prèviament a la concessió de la llicència d'obres, de 
conformitat amb el que estableix l'article 34.1 de la Llei del patrimoni cultural català. 

c) Els canvis d'ús d'un monument han d'ésser autoritzats pel Departament de Cultura, 
prèviament a la concessió de la llicència municipal corresponent, d'acord amb el que 
disposa l'article 36 de la Llei del patrimoni cultural català. 

3. Entorns dels monuments 
La delimitació de l'entorn té com a finalitat permetre una correcta visualització del monument i 
mantenir l'equilibri paisatgístic i ambiental tradicional. 

4. Condicions de protecció dels entorns dels monuments 
En els entorns dels monuments s'ha d'actuar procurant el màxim respecte al monument, a la 
visualització del mateix i als elements tradicionals del paisatge i de l'ambient, aplicant la 
normativa de protecció del nucli vell. 
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Article 200.-  Béns Culturals d'Interès Local 
Es proposa que es qualifiquin de Béns Culturals d'Interès Local, els següents elements: 
 
* BCIL-1 Església de Sant Joan de Campmajor (P3) 
* BCIL-2 Santuari de Sant Joan de l’Erm Vell (P4) 
* BCIL-3 Creu de Pal (P5) 
* BCIL-4 Església de Sant Martí d’Albet (P6) 
* BCIL-5 Capella de la Mare de Déu d’Algons (P7) 
* BCIL-6 Església de Sant Esteve d’Aravell (P8) 
* BCIL-7 Capella de Santa Llúcia d’Aravell (P9) 
* BCIL-8 Església de Sant Joan d’Avellanet (P10) 
* BCIL-9 Església de Sant Pere de Bellestar (P11) 
* BCIL-10 Capella de Sant Marc de Bellestar (P12) 
* BCIL-11 Església de Sant Vicenç de Canturri (P13) 
* BCIL-12 Església de Sant Fruitós de Carmeniu (P14) 
* BCIL-13 Església de Sant Pere de Cassovall (P15) 
* BCIL-14 Col·legiata de Santa Maria de Castellbò (P16) 
* BCIL-15 Capella de la Mare de Déu del Remei de Castellbó (P17) 
* BCIL-16 Pont de Castellbó (P18) 
* BCIL-17 Pont del camí d’Albet  (P19) 
* BCIL-18 Església de Sant Fruitós de Guils del Cantó (P20) 
* BCIL-19 Portada de Sant Magí de Guils del Cantó (P21) 
* BCIL-20 Capella de Sant Climent de la Torre (P22) 
* BCIL-21 Monestir de Santa Cecília d’Elins (P23) 
* BCIL-22 Capella de Sant Fruitós del Mas d’en Pere (P24) 
* BCIL-23 Capella de Sant Francesc del Mas d’en Roca (P25) 
* BCIL-24 Capella de Sant Martí del Mas d’en Roqueta (P26) 
* BCIL-25 Capella de la Mare de Déu dels Dolors de cal Porredon (P27) 
* BCIL-26 Església de Sant Vicenç de Montferrer (P28) 
* BCIL-27 Ermita de la Mare de Déu de la Trobada (P29) 
* BCIL-28 Església de Sant Romà de Pallerols (P30) 
* BCIL-29 Santuari de Sant Joan de l’Erm Nou (P31) 
* BCIL-30 Església de Sant Serni de Sallent (P32) 
* BCIL-31 Església de Sant Andreu (P33)  
* BCIL-32 Església de Santa Creu (P34) 
* BCIL-33 Església Sant Climent de Saulet (P35) 
* BCIL-34 Església de Sant Serni de Seix (P36) 
* BCIL-35 Església de Sant Vicenç de Sendes (P37) 
* BCIL-36 Església de Sant Julià de Solanell (P38) 
* BCIL-37 Església de Sant Joan de Solans (P39) 
* BCIL-38 Ermita de Santa Eugina de Solans (P40) 
* BCIL-39 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de Turbiàs (P41) 
* BCIL-40 Església de Sant Serni de Vila-rubla (P42) 
* BCIL-41 Església de Santa Coloma de Vilamitjana (P43) 
* BCIL-42 Carrer Clos de Vilamitjana (P44) 
* BCIL-43 Església de Sant Vicenç de les Eres (P45) 
* BCIL-44 Capella de Sant Esteve de Castellins (P46) 
* BCIL-45 Cal Gramunt de Castellbó (P47) 
* BCIL-46 Antic Ajuntament de Castellbó (P48) 
* BCIL-47 Farinera de Montferrer (P49) 
* BCIL-48 Casa de l’ermità de la Trobada (P50) 
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1. Descripció i ubicació 
a) Correspon als edificis i elements d'interès històric-artístic-cultural local que cal protegir, així 

com el seu entorn. 
b) Els BCIL s'assenyalen en el plànol d'ordenació i en el plànol del terme municipal per aquells 

edificis ubicats fora dels nuclis urbans. 
c) La declaració d'aquests elements com a BCIL es farà segons el procediment previst en la 

Llei del patrimoni cultural català. 

2. Condicions de protecció 
Les condicions de protecció dels edificis declarats BCIL, són les establertes per la llei de 
patrimoni. 
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Article 201.- Jaciments arqueològics i paleontològics 
Correspon als jaciments arqueològics inclosos en l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de 
Catalunya, elaborat pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, en el que 
s'inclouen els jaciments de la carta arqueològica del municipi.  
 
Jaciments Arqueològics 
* J-1  Cabana de moro d’Albet (J1) 
* J-2  Cabana de moro d’Avellanet o de Vilamitjana (J2) 
* J-3  Cabana de moro de Sarcèdol o de la Sarraïna (J3) 
* J-4  Cabana de moro de Turbiàs (J4) 
* J-5  Cabana de moro del coll de Jou o del plantat de Vilamitjana (J5) 
* J-6  Cabana de moro del coll de Pou de la collada de l’Orri (J6) 
* J-7  Cabana del pla de les Moles (J7) 
* J-8  Capella de Sant Domingo d’Albet (J8) 
* J-9  Capella de Sant Pere de Castellbò (J9) 
* J-10  Castell de la Terrassa o de Nostra Senyora de Bagà (J10) 
* J-11  Castell de Rocamora (J11) 
* J-12  Castell de Sant Andreu de Castellbò (J12) 
* J-13  Dolmen de les collades de Solanell (J13) 
* J-14  Despoblat de Sant Magí (J14) 
* J-15  Dolmen de Saulet (J15) 
* J-16  Dolmen del cap del bosc del Gascó (J16) 
* J-17  Ermita de la Mare de Déu de la Trobada (J17) 
* J-18  Església vella de Cassovall (J18) 
* J-19  Fossa de la boïga del Gavatxo (J19) 
* J-20  Menhir del Cantó (J20) 
* J-21  Menhir del coll de Sant Magí (J21) 
* J-22  Priorat de Santa Maria de Costoja (J22) 
* J-23  Poble vell de Cassovall (J23) 
* J-24  Tarter gros de Turbiàs (J24) 
* J-25  Tossal de Castilló (J25) 
* J-26  Camp de túmuls del serrat del Carlà (J26) 
* J-27  Castell del serrat del Carlà (J27) 
* J-28  Farga de Romadriu (J28) 
* J-29  Tombes antropomorfes de Santa Eugènia de La Torre (J29) 
* J-30  Trinxeres del serrat de Sant Marc (J30) 
 
Jaciments Paleontològics 
* J-31  Jaciments paleontològic de Bellestar (J31) 

 

1. Definició i delimitació 
a) Correspon a les àrees de sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable on es troben jaciments 

arqueològics i paleontològics, que són objecte de protecció.  
b) L'emplaçament i la delimitació dels jaciments s'assenyala en el plànol d'estructura general i 

orgànica del territori, a escala 1/10.000. 
c) El coneixement de l'existència de restes d'interès arqueològic o paleontològic en altres 

punts del terme municipal, determinarà la protecció de l'àrea a on es troben ubicades les 
restes, aplicant-se la regulació d'aquesta àrea. 

2. Condicions de protecció 
a) Quan se sol·liciti una llicència d'obres que pugui afectar qualsevol dels jaciments, caldrà 

informar el Departament de Cultura i requerir al propietari perquè presenti un estudi de la 
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incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un 
professional especialitzat en el tema. 

b) En els jaciments situats en llocs amb usos agrícoles i forestals tradicionals, es permet la 
seva continuïtat sempre que no s'afectin les restes arqueològiques. No es permeten els 
moviments de terres, la realització de pous, extraccions o perforacions. 

c) Es prohibeix la construcció de qualsevol tipus d'edificació a una distància mínima de 50 m. 
Les edificacions existents no queden afectades per aquesta prescripció, a no ésser que 
afectin greument el bé protegit.  
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 

Primera.-  Edificis i usos  fora d'ordenació 
1. D’acord amb l’article 102.1 i 102.7 de la LU i l’article 119.1 del RLU, queden fora 
d’ordenació, amb les limitacions assenyalades pels apartats 2 i 3: 
a) 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. 
b) Les construccions, les instal·lacions i els usos disconformes amb el planejament urbanístic 
respecte als quals no sigui possible l’aplicació de les mesures de restauració regulades pel 
capítol II del títol setè de la LU. 
c) Les construccions implantades il·legalment en sòl no urbanitzable. 
2. D’acord amb l’article 119.1 del RLU, les construccions i instal·lacions que estan fora 
d’ordenació se subjecten al règim següent: 
a) En les construccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar 

obres de consolidació, d’augment de volum o de modernització, però sí les reparacions que 
exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les 
dites construccions i instal·lacions. Les obres que s'hi autoritzin no comporten augment del 
valor d'expropiació. 

b) L’autorització municipal d’aquestes obres ha de condicionar la seva eficàcia a la 
formalització de la renúncia a l’augment del valor d’expropiació derivat de llur execució, i a 
l’anotació d’aquesta condició en el Registre de la propietat. 

c) En aquestes construccions es poden mantenir els usos preexistents d’acord amb el que 
estableix l’article 119.4 del RLU, i es pot autoritzar la implantació d’usos d’oficina i activitats 
comercials, a més dels usos que preveu l’article 61.1 del RLU, en les condicions regulades 
per l’apartat 2 del mateix article. 

d) Si la construcció està fora d’ordenació per raó de resultar afectada parcialment per una 
nova alineació de vial subjecte a cessió gratuïta, però no està inclosa en cap sector de 
planejament derivat ni en cap polígon d’actuació urbanística, se li aplica el règim que 
estableix l’article 119.2 del RLU. 

3. Els canvis d’ús de les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació es 
poden autoritzar en els supòsits i les condicions regulats per l’article 53.5 de la LU 

Segona.-  Edificis i usos disconformes 
1. Queden en situació de volum disconforme, les construccions i les instal·lacions existents 
que no s’ajusten als paràmetres del nou planejament urbanístic, però que no quedin 
subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament.  
2. D’acord amb l’article 102.4 de la LU i 119.2 del RLU les construccions que siguin 
disconformes amb els paràmetres del nou planejament, però que no quedin fora 
d’ordenació, se subjecten al règim següent: 
a) Es poden autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació, sempre que el 

planejament urbanístic no les limiti d’acord amb el que estableix la lletra c) d’aquest 
apartat. 

b) Es poden autoritzar els usos i activitats que siguin conformes amb el nou planejament. 
c) En tot cas, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el grau de disconformitat amb els 

paràmetres d’ocupació i profunditat edificable, alçada màxima o edificabilitat màxima 
comporta vulneració de les condicions bàsiques de la nova ordenació, i poden limitar, en 
aquests supòsits, les obres de rehabilitació autoritzables. També poden subjectar 
l’autorització de les obres de gran rehabilitació a l’adequació de l’edifici a la totalitat o 
algunes de les determinacions del planejament. 

d) Es poden autoritzar les operacions a què fa referència l’article 179.2.r) de la LU, sempre 
d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic sobre densitat o nombre màxim 
d’habitatges o d’establiments. 
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Tercera.-  Usos preexistents 
1. D’acord amb l’article 102.5 de la LU i amb l’article 119.4 del RLU, els usos preexistents a 
un nou planejament urbanístic que no siguin conformes amb el règim d’usos que aquest 
estableix, es consideren en situació de fora d’ordenació quan el nou planejament els declari 
incompatibles i els subjecti a cessament de forma expressa. Els usos en situació de fora 
d’ordenació no poden ser objecte de canvis de titularitat ni de renovació de les llicències d’ús 
o d’altres autoritzacions sotmeses a terminis, havent-se d’acordar, en aquests supòsits, el 
seu cessament immediat. Quan l’autorització d’aquests usos no està sotmesa a termini, es 
pot procedir a la revocació de les autoritzacions corresponents, sens perjudici de les 
indemnitzacions que corresponguin d’acord amb la legislació aplicable. 
2. En la resta de casos de disconformitat, els usos preexistents es poden mantenir i poden 
ser objecte de canvis de titularitat, sempre que s'adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, 
d'insalubritat i de perill que estableixi per a cada zona la nova reglamentació. 

Quarta.-  Parcel·les fora d'ordenació 
En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de superfície i/o 
dimensions inferiors a les que estableixen el Pla d'ordenació urbanística per a la zona on 
s'emplacen es consideraran edificables sempre que constin escripturades abans de 
l'aprovació inicial d'aquest Pla i compleixin les condicions de parcel·lació del planejament 
anterior. 

Cinquena.-  Aplicació de la normativa reguladora del lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici 
1. En el marc de la Directiva de Serveis 2006/123/CE, i la normativa estatal de 
desenvolupament, a fi de poder facilitar la llibertat d’establiment dels prestadors i la lliure 
prestació de serveis, simplificació de procediments, evitar la introducció de restriccions al 
funcionament dels mercats de serveis que no siguin justificades, i alhora, promoure un nivell 
elevat de qualitat en els serveis, l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó es reserva la facultat 
per acordar normes locals que ho facin possible.   
2. les prescripcions fixades en aquestes normes, que puguin contravindre l’apartat primer 
d’aquesta disposició transitòria, es tindran per no posades, i serà d’aplicació en aquest cas, 
les previsions legals o reglamentàries, estatals, autonòmiques o locals. 

Sisena.-  Efectivitat dels convenis urbanístics 
1. Els convenis urbanístics subscrits en motiu de l’aprovació del POUM, restaran sotmesos a 
la clàusula suspensiva i resolutòria, segons la qual, els usos i estipulacions resten sense 
efecte fins a l’aprovació definitiva i posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el supòsit que s’excloguin, els documents signats no tindran efectes jurídics 
de cap mena. 
2. Es garantirà l’accés públic dels convenis urbanístics, i el compliment de les disposicions 
de protecció de dades de caràcter personal. 
3. En la posada en marxa del seu contingut es tindrà en compte el principi de repartiment 
equitatiu de les persones afectades, en proporció a la seva aportació i les càrregues 
derivades del planejament urbanístic. 

Setena.-  Contaminació acústica i lluminosa 
El desenvolupament dels diferents sectors de creixement previstos s’hauran d’ajustar al 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2202, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos; i pel 
que fa a la contaminació lluminosa, el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL: 
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DEFINICIÓ DE PARÀMETRES 
 

A. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE REGULEN L'ORDENACIÓ 
 

A.1 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS ALS ÀMBITS DE 
PLANEJAMENT 
 

Aprofitament del sector 
És la suma dels aprofitaments de les diferents zones i l’atribuït al sistemes inclosos dins del 
sector, ponderats d’acord amb l’article 37 de la LU. S’expressa en unitats d’aprofitament (ua) 

Aprofitament mitjà del sector (AM) 
Coeficient entre el producte del valor relatiu de cadascuna de les zones per la seva extensió, i 
la suma de les superfícies de les zones. El valor resulta equivalent al coeficient entre 
l’aprofitament del sector i la superfície global dels terrenys inclosos en ell. S’expressa en 
unitats d’aprofitament per metres quadrats de sòl (ua/m²sl) 

Coeficient o Índex d'edificabilitat brut (IEB) 
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d'un sector i la superfície dels 
terrenys del sector. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats 
de sòl (m²s / m²sl). 

Coeficient o Índex de volum edificable brut (IVB) 
Factor que relaciona el volum edificable d'un sector amb la seva superfície total. Es dóna en 
metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²s). 

Densitat bruta d'habitatges (DBH) 
Coeficient que fixa el nombre d'habitatges d'un sector en relació a tota la seva superfície. Les 
unitats s’expressen en nombre d'habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha). 
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A.2 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS A LES ZONES 
 

Edificabilitat zonal (EZ) 
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d'una zona en sòl urbanitzable 
delimitat i la superfície de la mateixa, inclosos els terrenys destinats a sistemes locals. 
S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl (m2st/m2s). 

Densitat zonal (DZ)  
Coeficient que fixa el nombre d'habitatges d'una zona en sòl urbanitzable delimitat en relació a 
la seva superfície, inclosos els terrenys destinats a sistemes locals. Les unitats s’expressen en 
nombre d'habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha). 

Coeficient o Índex d'edificabilitat net de la zona o intensitat neta d’edificació de la zona 
(IEN) 
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d'una zona i la superfície de la 
mateixa, referida al sòl d’aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són adscrits 
a sistemes. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl 
(m2st/m2s). 

Coeficient o Índex de volum edificable net de la zona (IVN) 
Factor que relaciona el volum edificable d'una zona amb la seva superfície, referida al sòl 
d’aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són adscrits a sistemes. 
S’expressa en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²sl). 

Densitat neta d'habitatges de la zona (DNH) 
Coeficient que fixa el nombre d'habitatges d'una zona en relació a la seva superfície, referida 
al sòl d’aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són adscrits a sistemes. Les 
unitats s’expressen en nombre d'habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha). 

Superfície d’aprofitament privatiu (SAP) 
Dimensió que indica la quantitat de sòl destinada a l’aprofitament urbanístic, generalment en 
forma d’edificació, un cop s’han descomptat les superfícies destinades a sistemes. Les unitats 
s’expressen en metres quadrats (m²). 
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A.3 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS A LA PARCEL·LA 

Parcel·la 
És la porció de sòl urbà potencialment edificable, que constitueix una unitat de domini. 

Parcel·la mínima 
És la unitat de sòl de dimensions mínimes que pot resultar apta per l’edificació. Les parcel·les 
mínimes, definides a cada zona, seran indivisibles, qualitat que caldrà fer constar al registre de 
la propietat en el moment d'inscripció de la finca, d’acord amb el previst en l’article 188.2 de la 
LU. 

Solar 
Parcel·la que reuneix les condicions de dimensions i d’urbanització establertes en la legislació 
urbanística vigent i en aquest Pla i per tant, és apta per a ésser edificada immediatament. 

Alineació 
És la línia de separació entre el viari, o altres espais públics, i les parcel·les i solars de 
titularitat pública o privada. 

Front de parcel·la 
Partió o límit de la parcel·la amb el carrer o altre espai de domini públic. 

Fons de parcel·la 
1. És la partió o límit situat a la part oposada de la façana al carrer. 
2. Per aquelles parcel·les amb cantonada a dos carrers, serà fons de parcel·la la partió de 

parcel·la oposada a cada façana i per a aquelles amb façana a tres carrers, la partió de 
parcel·les que no és façana. 

Coeficient o Índex d'edificabilitat net de parcel·la (IEN) 
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable i la superfície de sòl d'una 
parcel.la. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable dividit per metres quadrats de sòl 
(m2st/m2s). 

Coeficient o Índex de volum edificable net de parcel·la (IVN) 
Factor que relaciona el volum edificable d'una parcel·la amb la seva superfície. S’expressa en 
metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²sL). 

Densitat neta d'habitatges (DNH) 
Quocient que fixa la relació entre el nombre d'habitatges d'una parcel·la i la seva superfície. 
S’expressa com la relació entre 1 habitatge i la quantitat de superfície de parcel·la mínima 
necessària (1hab/x m²) 

Ocupació de parcel·la (C) 
Percentatge de sòl ocupat per la projecció vertical de totes les plantes de l'edificació en relació 
a la superfície de parcel·la. S’expressa com un percentatge (%)  

Sòl privat lliure d'edificació 
Són els terrenys lliures d'edificació que resulten per aplicació de l’ocupació màxima de 
parcel·la. No podran ésser objecte de cap altre aprofitament diferent del corresponent a espais 
lliures al servei de l'edificació de la parcel·la. 
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A.4 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS AL CARRER 
 

Alineació de carrer o de vial 
És la línia en planta que estableix, al llarg dels carrers, el límit entre el sistema viari i les 
parcel·les. 

Rasant del carrer o del vial 
Línia que fixa l'altimetria de l'eix del carrer en el seu recorregut. 

Amplada del vial 
1. És la mesura lineal entre les dues alineacions de carrer confrontants. Es pren com una 

constant o paràmetre, entre trams de vial, per tal de determinar l’alçada reguladora o altres 
paràmetres referits a l’edificació. 

2. Si les alineacions de vialitat són rectes o corbes paral·leles, l’ample del vial es la separació 
constant entre les dues alineacions. 

3. Si les alineacions no són paral·leles es prendrà com amplada del vial per a cada costat del 
carrer entre dos de transversals, la distància puntual menor entre les alineacions 
considerades en el tram que es tracti. 

4. Si per aplicació del punt anterior l’alçada de l’edificació resultés diferent per a façanes 
confrontants, caldrà obtenir l’amplada mitjana ponderada per a la suma de les longituds 
dels diferents trams de vial, fins aconseguir un resultat uniforme. 

Mançana o illa 
Superfície dels terrenys delimitats per les alineacions de vials perimetrals. 

Arrodoniment de les cantonades 
Consisteix en modificar el punt d’intersecció de les alineacions dels vials que formen una 
cruïlla, bé siguin les edificacions o les tanques de separació dels terrenys, arrodonint la 
trobada en angle. 

Xamfrans 
Consisteix en modificar el punt d’intersecció de les alineacions dels vials que formen una 
cruïlla, bé siguin les edificacions o les tanques de separació dels terrenys, substituint la 
trobada en angle per un petit tram recte. 
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A.5 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REFERITS A L'EDIFICI 
 

Edificació principal i edificació auxiliar 
1. L'edificació principal és l'edifici que conté els habitatges o usos determinats com a principals 

en la zona. L'edificació auxiliar és l'edifici de menor volum que conté usos complementaris i 
auxiliars del principal: magatzematge, instal·lacions o aparcament.  

2. Els aprofitaments urbanístics d'una parcel·la seran el resultat de sumar totes les 
edificacions, tant les principals com les auxiliars. 

Superfície de sostre edificable o Sostre total d'un edifici (ST) 
El sostre total d'un edifici és el resultat de sumar totes les superfícies construïdes i cobertes de 
totes les plantes, inclosa la planta sotacoberta a partir d’una alçada lliure d’1,90 metres, 
excloses les soterrànies segons la regulació del subsòl, més la superfície dels cossos sortints 
tancats i semitancats i dels patis de ventilació. S’expressa en metres quadrats de sostre (m²st) 

Volum total d’un edifici (VT) 
El volum total d'un edifici és el que resulta de definir una envoltant que deixi dintre seu tota 
l'edificació, inclosos els patis de ventilació, celoberts i similars. S’expressa en metres cúbics 
(m³) 

Alineació de façana 
És la línia que determina on s'han de situar la façana o façanes dels edificis al llarg del vial. 
Pot ser coincident o no amb l’alineació de vial. 

Línia de façana 
És la línia que determina la posició de la façana o façanes de l’edificació referida a cada 
parcel·la. 

Planta baixa (PB) 
S’entén per planta baixa la que té el seu paviment situat al nivell més inferior de l'edifici, i si fos 
el cas, es troba immediatament per sobre de la planta semisoterrada o soterrada. 

Planta soterrani (PS)  
1. Són les situades a sota de la planta baixa. 
2. S’entén per planta soterrada la que té tots els paraments verticals exteriors coberts pel 

terreny que l'envolta. S’entén per planta semisoterrada quan, globalment, els seus 
paraments verticals exteriors estan coberts, almenys, en un 50% pel terreny que l'envolta. 

Planta pis (PP) 
Són totes les plantes de l'edificació que estiguin per sobre de la planta baixa.  

Espai sotacoberta, fumeral o golfes (SC) 
És l’espai situat entre el forjat del sostre, real o possible, de la darrera planta construïda de 
l'edifici i la coberta inclinada.  

Coberta 
Planta terminal de l'edifici que protegeix la construcció de la pluja, ja sigui amb un terrat o amb 
una coberta inclinada, i que se situa immediatament per sobre del pla horitzontal dels 
elements resistents del darrer forjat. 
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Alçada reguladora màxima (ARM)  
1. En edificacions alineades a vial, o quan alguna façana es troba a una distància menor de 

5,00 metres del vial, l'alçària reguladora de l'edificació s'amidarà al punt mig de la façana, 
des de la cota de l'eix del paviment del carrer, fins al punt d’intersecció del pla vertical de 
façana amb el pla superior de la coberta. Excepte el que especifiqui la normativa de cada 
zona. 

2. En edificacions aïllades, o quan totes les façanes es troben separades més de 5,00 metres 
de l'alineació del vial, l'alçària reguladora màxima es prendrà des de la cota mitjana que 
resulta de la major i menor cota de contacte del terreny amb les façanes de l'edificació, fins 
al punt d’intersecció del pla vertical de façana amb el pla superior de la coberta. Excepte el 
que especifiqui la normativa de cada zona. 

3. En edificis industrials amb coberta inclinada, l’alçada màxima es regularà incloent el carener 
de l’edificació. Excepte el que especifiqui la normativa de cada zona. 

Nombre màxim de plantes (NMP) 
És la quantitat de plantes que es permet construir dins de l’alçària reguladora màxima, 
incloses la planta baixa i les plantes pis. 

Alçada lliure o útil 
És la distància mínima que hi ha entre el paviment de la planta i la cara inferior del sostre a 
l’interior d’un local construït. 

Cossos sortints 
1. Són els que sobresurten de la línia de façana o de l'alineació del pati d'illa i tenen el caràcter 

d'habitables o ocupables. Poden ser tancats, semitancats o oberts. 
2. Són cossos sortints tancats els que tenen els costats amb tancaments rígids, 

indesmontables i ancorats. Els que tenen tancat algun dels seus contorns laterals amb 
tancaments rígids, indesmontables o ancorats són cossos sortints semitancats, i els que no 
tenen cap dels laterals del vol tancat són cossos sortints oberts. 

3. La superfície en planta dels cossos sortints tancats i semitancats computarà com a 
superfície de sostre edificable. 

Elements sortints 
1. Són part integrant de l'edifici o elements constructius no habitables ni ocupables, de 

caràcter fix, que sobresurten del pla de façana, de l'espai lliure d'interior d'illa. 
2. Els elements no permanents (anuncis, rètols, persianes, elements de senyalització, tendals, 

persianes...) no tenen la consideració d'elements sortints. 

Pati de llums o celobert 
És l’espai no edificat, situat dins del volum de l’edificació, destinat a l’obtenció de ventilació i 
il·luminació. 

Pati de ventilació 
És l’espai no edificat, situat dins del volum de l’edificació, destinat a ventilar i il·luminar 
dependències que no siguin destinades a dormitoris, cuines, sales d’estar, menjadors, 
biblioteca, despatx... 

Elements tècnics de les instal·lacions 
Són les parts comunes de l’edifici: Filtres d’aire, dipòsits de reserva d’aigua, conductes de 
ventilació i de fums, claraboies, antenes de telecomunicació, maquinària d’ascensor, baranes, 
separadors, elements de suport per estendre la roba, accessos als elements comuns de 
l’immoble... 
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A.6 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES ESPECÍFICS DE L’EDIFICACIÓ 
ALINEADA AL VIAL 
 

Paret mitgera 
Es la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les veïnes, que s’eleva des del 
fonament a la coberta, encara que la continuïtat s’interrompi per l’existència de celoberts o 
patis de ventilació de caràcter mancomunat. Sobre ella recauen les servituds de mitjaneria, ús 
mancomunat i impediment d’obertura. 

Fondària edificable 
És la distància perpendicular a la línia de façana que limita l'edificació per la part posterior. 
Defineix el pla de façana a l'interior del pati d'illa.  

Alineació interior de l’illa 
És la línia paral·lela a la façana situada a la distància indicada per la fondària edificable 
màxima. 

Espai lliure interior d’illa o Pati d'illa 
És l'espai lliure d'edificació, o només edificable en planta baixa i soterrani, quan sigui el cas, 
que resulta d'aplicar les fondàries edificables. 

Reculada de l’edificació 
Es l’enretirada de l’edificació respecte l’alineació de façana o les mitgeres. Pot ser d’illa, 
d’edifici o de plantes. 
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A.7 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES ESPECÍFICS DE L’EDIFICACIÓ 
AÏLLADA 
 

Separacions mínimes  
Les separacions mínimes de l'edificació a la façana de la via pública, al fons de parcel·la, a les 
seves partions laterals i entre edificacions d'una parcel·la, són les distàncies entre les 
edificacions, inclosos els seus cossos sortints i les plantes soterrànies, i els límits de la 
parcel·la o altres edificis. 

Tanques 
Són les separacions físiques entre els espais públics i els espais parcel·lats o entre parcel·les 
veïnes. 
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B. DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REGULADORS D'USOS I 
ACTIVITATS 

B.1  CLASSES D'USOS I ACTIVITATS 

1.- Classificació d’usos i activitats 
A efectes d'aquest Planejament i del que el desplegui, s'estableixen els següents criteris de 
classificació d'usos. 
a. Segons la permissivitat 
b. Segons el domini 
c. Segons l'activitat 

2.- Classificació d'usos segons la permissivitat 
1. D'acord amb aquest criteri es diferencien els usos permesos dels usos prohibits. 
2. Són usos permesos els expressament admesos a la corresponent regulació de zona. Als 

usos permesos se’ls pot fixar limitacions, i resulta d’aquesta limitació la classificació 
següent: 

a) Ús principal o global: El que defineix l’especialització d’un àmbit, sector o zona. 
b) Usos compatibles: Els que poden ser simultanis i coexistir amb l’ús global. 
c) Usos condicionants: Els que requereixen regulacions específiques de l'entorn. 
d) Usos condicionats: Els que necessiten de certes limitacions per a ser admesos. 
e) Usos provisionals: Els que no són compatibles amb l’ús global, però no necessiten obres o 

instal·lacions permanents i no dificulten l'execució dels plans, i poden ser autoritzats amb 
caràcter provisional en els termes previstos per l'article 53 de la LU. 

3. Els usos prohibits són els que no s'indiquen explícitament a cada categoria i tipus de sòl. 

3.- Classificació d'usos segons el domini 
1. D'acord amb aquest criteri es diferencien usos públics i privats. 
2. Són usos públics els referits als serveis prestats per l'Administració o per gestió dels 

particulars sobre els béns de domini públic. També inclouen els realitzats per 
l'Administració en béns de propietat particular mitjançant arrendament o qualsevol altre 
tipus d'ocupació. 

3. Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada: 
a) Ús particular és el que realitza individualment el titulat d’una propietat. 
b) Usos col·lectius són els usos privats destinats al públic: es caracteritzen per pertànyer a una 

associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l'abonament d'una quota o 
d'un preu o alguna altra contraprestació. 

c) Usos comunitaris són els desenvolupats sobre béns de titularitat privada, de forma 
mancomunada, associada o comuna per part dels seus propietaris. 

4.- Classificació d'usos segons l'activitat 
D'acord amb aquest criteri es diferencien els usos d'habitatge, hoteler, comercial, d'oficines, 
magatzem, industrial, sanitari, socio-cultural, docent, restauració, recreatiu i espectacles, 
esportiu, agrícola, ramader, forestal, activitats extractives, càmping i caravàning i garatge i 
aparcament. 

1. Ús d'habitatge 
És destinat a l'allotjament o residència familiar, segons els tipus següents: 
a) Habitatge unifamiliar: És l’edifici destinat a un sol habitatge i situat en una parcel·la 

independent, situat aïllat o agrupat horitzontalment, que té accés independent i exclusiu des 
de l’espai públic. 

b) Edifici d’habitatges o plurifamiliar: És l’edifici que conté diversos habitatges, amb accés i 
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elements comuns. 

2. Ús hoteler 
El que correspon a aquells edificis que es destinin a allotjaments comunitaris i per temporada, 
inclosos en la legislació específica sobre classificació d'establiments d'allotjament turístic 
sotmesos al règim d'hoteleria, que poden ser: hotels, codi 5511 (ECF 217/2004) hotels-
apartaments, motels i pensions, codi 5512 i 5521 (ECF 217/2004).  
D’acord amb la classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009) (DOGC 
de 10 de juliol de 2008), correspon a les incloses en el Grup 55. 
2.1. Hotel és aquell establiment que ofereix servei d'allotjament en habitacions, en règim de 

lloguer i amb o sense serveis de caràcter complementari. En aquest cas, les habitacions 
formen una unitat residencial indiferenciable i indissoluble del conjunt, i no tenen els serveis 
per a la conservació i elaboració d'aliments. 

2.2. Hotel-apartament és aquell establiment hoteler que ofereix l'allotjament en apartaments 
dotats d'elements per a la conservació, elaboració i consum d'aliments en cadascun d'ells i 
inclou tots els altres serveis propis dels hotels. 

2.3. Motel és aquella especialitat d'hotel que se situa a no més de 500 m de l'eix d'una 
carretera i que compta amb l'accés independent per a cada habitació o grup residencial. 

2.4. Pensió és aquell establiment que ofereix servei d'allotjament en habitacions en règim de 
lloguer, però no té serveis de menjar ni té instal·lacions individuals per a fer-ho. 

3. Ús d’allotjament rural 
El que correspon a les activitats turístiques residencials de curta durada vinculades amb la 
natura, com són els albergs juvenils, refugis de muntanya, centres de vacances, cases de 
colònies i residències-cases de pagès. D’acord amb la classificació catalana d’activitats 
econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon a les incloses en la classe 552 i 559. 
Es fan compatibles les activitats d’oci, hoteleres i esportives amb l’entorn i el medi natural, 
adoptant-ne els mesures correctores que, en el seu cas, fossin necessàries per obtenir el 
major grau de compatibilitat possible. 

4. Ús comercial 
És el que correspon als establiments oberts al públic, destinats al comerç al detall, de caràcter 
individual o col·lectiu, i locals destinats a la prestació de serveis privats al públic. No inclou el 
comerç a l’engròs, la restauració i les activitats lúdiques. D'acord amb la Classificació catalana 
d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon a les incloses en les Divisions 45, 
46 i 47, que agrupen el comerç, excepte el Grup 4520, de tallers de reparacions de vehicles a 
motor. 
L’obertura d’equipaments comercials es regula per la legislació específica. 

5. Ús d'oficines i serveis privats 
Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat que d'acord amb la 
Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon a les 
incloses en els Grups 522, i les Divisions 64 a 8299 i 94, excepte la Classe 9604 que 
incorporen les institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses, lloguers 
i altres serveis.  

6. Ús de magatzem 
D'acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), 
correspon a les incloses a la Divisió 49 que componen els dipòsits i magatzems de 
mercaderies. 

7. Ús d'indústria 
Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva condició necessiten 
instal·lacions adequades. Inclou les determinades per la Classificació catalana d’activitats 
econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon a les incloses en la Divisió 10 a 3900.  
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8. Ús sanitari-assistencial 
És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris, 
clíniques, residències geriàtriques, dispensaris, consultes i similars. L'ús sanitari també inclou 
els serveis socials, les activitats termals i els balnearis, les clíniques veterinàries i establiments 
similars. D'acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-
2009), correspon a les incloses en la Divisió 86, 9604 i 9319, 8790. 

9. Ús socio-cultural 
Comprèn les activitats culturals, recreatives i de relació social, les que tenen relació amb la 
creació personal i l'artística, les de caràcter religiós i les associatives. S'hi inclouen per tant, 
cases de cultura, centres socials, biblioteques, casinos, sales d'art i d'exposició, etc., així com 
també les esglésies, temples, capelles, centres parroquials, convents i similars. 
Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon 
a les incloses en la Divisió 949, 91 9102. 

10. Ús docent 
Comprèn els centres dedicats a l'ensenyament preescolar, educació general bàsica, batxillerat 
i formació professional, així com les seves instal·lacions complementàries. 
Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon 
a les incloses en la Divisió 85, sobre educació. 

11. Ús de restauració 
És el referent a restaurants, bars i establiments de beguda i cafès, sense espectacle. Dintre de 
la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses 
en els Grups 55 i 56. 

12. Ús recreatiu i espectacles 
És el referent a les activitats del lleure i de l'esplai, no compreses en cap altra qualificació. 
Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon 
a les incloses en els Grups 59, 601 61, 90, 92. 

13. Ús esportiu 
Inclou els locals, edificis i instal·lacions condicionades per a la pràctica i l'ensenyament dels 
exercicis de cultura física i esport. Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques 
de 2009 (CCAE-2009), correspon a les incloses en el Grup 93. 

14. Us agrícola 
En general comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp, les que tenen lloc a 
l'entorn de les masies, instal·lacions, pallisses, estables, sitges i altres dependències afins. 
D'acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), 
correspon a les incloses en el Grup 01. 

15. Ús ramader 
Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d'animals, ja siguin granges, vivers i 
els d’aqüicultura. D'acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, 
CCAE-93, correspon a les incloses en els Grups 012, 014 i 015. 

16. Ús forestal 
Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, plantació i explotació de boscos en 
els termes que regulen la Llei forestal de Catalunya i disposicions que la desenvolupen. 
D'acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), 
correspon a les incloses en el Grup 02. 

17. Us d'activitats extractives 
Fa referència a l'extracció de terres i àrids, minerals i a l'explotació de pedreres. D'acord amb 
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la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon a les 
incloses en les Divisions 05 a 0990. 

18. Ús de càmping i caravàning 
És el relacionat amb l'acampada temporal de conjunts de tendes desmuntables de materials 
tèxtils o de vehicles rodats. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 
2009 (CCAE-2009), correspon a les incloses en la Classe 553. 

19. Ús de garatge-aparcament 
Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públics. D’acord amb la Classificació catalana 
d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009), correspon a les incloses en el Grup 52 i 452.  
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B.2  REGULACIÓ DE L’ÚS EXTRACTIU 

1. Definició 
1. Es consideren àrees extractives aquells sòls en els quals es realitzen activitats d'extracció o 

moviment de terres, àrids o qualsevol tipus de roca. 
2. Aquestes activitats sempre tenen caràcter temporal i provisional.  

2. Prohibició 
Es prohibeix qualsevol activitat extractiva en els sòls urbà i urbanitzable. 

3. Regulació de l’ús extractiu 
1. Les activitats extractives estan sotmeses al règim d’autorització o llicència ambiental. 
2. Les activitats extractives estan sotmeses a llicència municipal, i als compromisos de 

restauració d’acord amb el marc legal bàsic referent a la protecció i restauració dels espais 
afectats per les activitats extractives a cel obert. 

3. A més, l'atorgament de les corresponents autoritzacions ambientals, està subordinat al 
compliment dels requisits següents: 

a) El respecte a les condicions paisatgístiques rurals pròpies del municipi. 
b) La conservació dels boscos i de les arbredes. 
c) No desviació, disminució o pol·lució dels corrents d'aigües superficials o subterrànies. 
d) La preservació de l'ambient natural de les riberes i torrents. 
e) L’autorització d’activitats extractives en zona de domini públic hidràulic correspon a la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Si l’activitat s’ubica en zona de policia de lleres, 
l’autorització l’atorgarà l’Agència Catalana de l’Aigua.  

4. Documentació de la sol·licitud de llicència 
La sol·licitud de llicència municipal ha de concretar necessàriament els punts següents: 
a) Memòria sobre l'abast de les activitats que es pretenen desenvolupar, assenyalant 

específicament els desmunts o terraplens previstos, la durada aproximada de l'explotació i 
el compliment de les condicions i requisits a què es refereix l'article anterior. 

b) Menció específica de les precaucions adoptades per a no afectar la conformació del 
paisatge. 

c) Testimoni fefaent del títol de propietat del terreny on es vol fer l'extracció. Si el sol·licitant de 
l'autorització no és el propietari, a més, ha de presentar el corresponent permís de la 
propietat. 

d) Descripció de les operacions d'extracció amb els perfils corresponents. S'ha d'exposar 
també l'estat en que quedarà el terreny un cop efectuada l'extracció i les operacions que el 
sol·licitant de la llicència es compromet a realitzar per a reintegrar els sòls afectats al seu 
entorn paisatgístic. 

 Aquesta descripció de les operacions d'excavació o desmunt s'ha d’acompanyar d'un estudi 
enfocat a la restitució de l'espai volumètric generat per l'extracció, que retorni la finca al seu 
estat original com espai natural, considerant-se a aquests efectes com a elements 
fonamentals a conservar les característiques superficials de pendent i vegetació i les 
subterrànies de granulometria i de dinàmica hidrogeològica local. 

e) Estudi geològic sobre la delimitació de l'espai de l'explotació en profunditat i en funció de la 
hidrogeologia local, per a demostrar que l'extracció no sobrepassarà en cap cas les cotes 
màximes de les diverses oscil·lacions de nivell freàtic. 

f) Indicació del volum de terra i roca que s'han de remoure i/o del volum d'àrids que 
s’extraurà. 

g) Garanties suficients de caràcter patrimonial respecte a allò previst en els paràgrafs 
anteriors. 
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5. Altres requisits 
1. L'ajuntament pot denegar la llicència, malgrat el compliment de tots els punts anteriors, 

quan consideri que la realització de les activitats extractives pugui afectar negativament, 
d’acord amb criteris objectius, la morfologia, el paisatge i l'ambient del terme. 

2. L'efectivitat de la llicència resta condicionada a la prestació o establiment de les garanties 
econòmiques i de tot ordre corresponents. 

3. Quan, per a la restitució de les condicions naturals, sigui necessària la repoblació d'arbres, 
s' ha d’imposar al titular de la llicència l'obligació d'efectuar-la amb arbres de l'espècie 
preexistent i de tenir cura de la plantació fins que hagi arrelat i pugui desenvolupar-se de 
forma natural i autònoma. 
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B.3  REGULACIÓ DE L’ÚS D'APARCAMENT I ESTACIONAMENT 

1. Definició 
1. S'entén per "estacionament" l'àrea en espai obert fora de la calçada, especialment 

destinada a parada o terminal de vehicles automòbils. 
2. Es designen amb el nom de "garatge i/o aparcament" els espais situats en el subsòl, sòl o 

edificacions, i les instal·lacions mecàniques especials, destinades a guardar vehicles, tant 
per a ús privat com en règim d'explotació econòmica, per a la instal·lació dels quals és 
preceptiva la llicència o el permís ambiental, quedant exclosos d'aquesta obligació els 
garatges dels habitatges unifamiliars.  

2. Reserva d'espais per a estacionament i condicions 
1. Els plans parcials urbanístics , els plans de millora urbana i el plans especials urbanístics, si 

es deriva de les seves finalitats, han de preveure sòl per a estacionament, en funció de 
l'edificabilitat i dels usos, de manera que s'asseguri suficient espai per a parades terminals 
de vehicles automòbils. Igualment, en la regulació dels polígons d'actuació urbanística en 
sòl urbà, i en els corresponents plànols d'ordenació, es contenen determinacions 
específiques per alguns espais adscrits a l'esmentat ús. 

2. Les determinacions o exigències mínimes previstes per a qualsevol espai d'estacionament 
fora de la calçada han de respectar les regles següents: 

a) Quan de l'aplicació de les determinacions mínimes referides a m² d'estacionament resulti 
un nombre fraccionari de places, qualsevol fracció igual o menor de la meitat es pot 
descomptar. Tota fracció superior a la meitat s'ha de computar com a un espai més per a 
estacionament. 

b) Els espais d'estacionament exigits en aquestes Normes s'han d'agrupar en àrees 
específiques sense produir excessives concentracions que donin lloc a "buits urbans", ni a 
distàncies excessives a les edificacions i instal·lacions. 

c) Qualsevol espai d'estacionament s'ha d'obrir directament des de la calçada mitjançant una 
connexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat i sigui suficient per a l'accés i la 
sortida dels vehicles, coherentment amb el moviment de trànsit. 

d) Els espais oberts per a estacionament s'han d'integrar en el paisatge urbà. A aquests 
efectes, s’han d’establir els voltants necessaris de l'arbrat, jardineria, talussos o altres 
elements que assegurin aquesta integració. 

e) A les àrees d'estacionament no és permesa cap tipus d'activitat relacionada amb la 
reparació, manteniment i neteja de vehicles. 

3. Previsió d'aparcament en els edificis 
En totes les edificacions de nova planta o quan se sol·liciti llicència d’obres majors per a 
reformar un habitatge, s’hauran de preveure en els projectes, com a requisit indispensable 
per a obtenir la llicència, les places d’aparcament que s’estableixen d’acord amb la previsió 
mínima de places d’aparcament.  
Aquestes places se situaran en l’interior de l’edifici o en sòls d’aprofitament privat de la 
mateixa parcel·la, a raó d’un mínim de 20m² per plaça, incloses les rampes d’accés, àrees 
de maniobra, illetes i voreres.  
Queden excloses de les condicions anteriors les obres de nova planta o de reforma que se 
situïn en el casc urbà, on per raons de conservació, per dificultats tècniques, constructives, 
tipològiques importants, que l’amplada total o parcial del carrer impossibiliti l’accés dels 
vehicles, o bé per tractar-se d’una finca inclosa al catàleg de béns a protegir del municipi. En 
aquests casos, i sempre a criteri dels Serveis tècnics municipals, l’ajuntament podrà exigir la 
previsió d’aparcaments alternatius fora de la parcel·la, en una altra promoció o edifici 
d’aparcaments que tingui places d’estacionament sobrants en el mateix poble o emplaçar-
les en una altra zona del nucli. La sol·licitud de llicència d'obra ha d'anar acompanyada de 
l'escriptura de compra de les places d'aparcament que calguin.  
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Quan l’edifici es destini a més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament serà el 
resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús.  
Quan l’edifici es destini, en tot o en part, a usos on no s’ha especificat la reserva de places 
d’aparcament, s’hauran de preveure les adequades aplicant per analogia, els mòduls mínims 
de previsió d’aparcament i el seu valor el precisarà en cada cas l’Ajuntament.  
 
La previsió mínima de places d’aparcament en funció dels edificis destinats als usos 
específics és la següents:  

Edificis exclusius d’habitatges:   
a) 1 plaça per cada habitatge menor de 100 m² construïts i 1,2 places per cada habitatge 
més gran de 100 m² construïts, sempre que l'edifici tingui més de 3 habitatges. 
b) 1 plaça per habitatges existents subjectes a rehabilitació integral.   

Edificis mixtos d’habitatges amb altres usos no definits:  
a) Habitatges: es comptabilitzaran segons l’apartat anterior.  
b) Altres usos: 1 plaça per cada 60m² o fracció de superfície construïda.  

Edificis comercials:  
a) La dotació d’aparcament prevista per als grans establiments comercials s’ ha d’ajustar al 

que estableix la normativa dels equipaments comercials. 
b) En el seu defecte, quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb 

destinació comercial, excedeixi de 400 m², s’ha de comptar amb una plaça d'aparcament 
per cada 80 m2 de superfície construïda. 

Edificis d’oficines i serveis:  
1 plaça per cada 60m² o fracció de superfície construïda.  

Hotels, residències i similars:  
1 plaça cada 3 habitacions.  
Com a norma general, les places d'aparcament han d’estar situades a una distància inferior 
a 200m de l'entrada de l'establiment d'ús hoteler.  

Edificis destinats a restauració:  
1 plaça cada 10 persones o fracció d’aquest mòdul d’aforament, sempre que el solar ho 
permeti.  

Edificis destinats a usos recreatius o espectacles:  
1 plaça cada 10 persones o fracció d’aquest mòdul d’aforament.  
Edificis industrials:  
1 plaça per cada 100m² o fracció de superfície construïda.  

Magatzems i locals destinats a l’ús industrial:  
1 plaça d'aparcament o estacionament per cada local de superfície superior a 200 m², amb el 
mínim d'1 plaça per cada 100 m² de sostre. 

Tallers de reparació de vehicles:  
La superfície destinada a aparcament serà com a mínim dues vegades l’ocupada pels tallers 
de vehicles de 4 o més rodes. En els tallers de reparació de motos i similars la superfície 
destinada a aparcament serà com a mínim l’ocupada pels tallers.  

Estacions de serveis:  
En els establiments de superfície construïda per a usos complementaris superior a 120m², 1 
plaça per cada 20m² de sostre o fracció de superfície construïda.  
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Edificis per a dotacions educatives:   
En les escoles bressol, primàries, secundàries i no reglades no es fixa cap estàndard però 
es considera convenint preveure places d’aparcament sempre i quan el solar ho permeti.  

Edificis per a dotacions sanitari-assistencials:  
1 plaça cada 5 llits o fracció d’aquest mòdul.  

Instal·lacions esportives:  
1 plaça cada 15 persones d’aforament o d’usuaris potencials o fracció d’aquest mòdul.  

Edificis per a dotacions cíviques i culturals:  
a) Teatres, auditoris, cinemes i similars: 1 plaça cada 15 localitats o fracció d’aquest mòdul. 
b) Biblioteques, galeries d’art, museus, centres cívics, centres religiosos: 1 plaça per cada 
100m2 de superfície construïda en establiments de més de 1.600m2 de superfície 
construïda.  
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B.4 INSTAL·LACIONS DE PARCS EÒLICS I INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES 

1. Desenvolupament 
 
La instal·lació de captació d’energia solar o eòlica s’ubicaran, preferiblement, en sòl no 
urbanitzable que no estigui sotmès a un règim especial de protecció, i sens perjudici del que 
puguin preveure els plans sectorials energètics. La normativa aplicable per a instal·lacions de 
potència inferior a 100 Kw, serà el Decret 352/2001, de 18 de desembre (DOGC 3544, de 2 de 
gener de 2002), i per les de potència superior, el Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel 
qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics 
i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya (DOGC núm. 5472, de 28 de setembre de 2009). 
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B.5 CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS SEGONS EL RÈGIM 
D’INTERVENCIÓ 
 

1.- Classificació d’activitats sotmeses al règim  d’intervenció 
Les activitats sotmeses als sistemes d’intervenció administrativa que es regulen es 

classifiquen en:  
- Industrials 
- Mineres 
- Agrícoles i ramaderes 
- Energètiques 
- Comercials i de serveis 
- Recreatives, espectacles i d’oci 
- De gestió de residus 

2.- Qualificació de les activitats sotmeses al règim d’intervenció 
Per a la qualificació de les activitats amb incidència ambiental, es tindran en compte els 
annexos d’activitats que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, així com les corresponents ordenances reguladores:  
a) Activitats sotmeses al règim d'autorització (Annex I del Reglament de la Llei 3/1998 de la 

intervenció integral de l'administració ambiental)  
b) Règim de llicència amb informe preceptiu (Annex II.1 del Reglament de la Llei 3/1998 de la 

intervenció integral de l'administració ambiental)  
c) Règim de llicència (Annex II.2 del Reglament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de 

l'administració ambiental)  
d) Règim de comunicació (Annex III del Reglament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral 

de l'administració ambiental)  

3.- Disposició de les activitats segons el règim d’intervenció  
1. En general les activitats sotmeses al règim d’intervenció de llicència ambiental o superior no 

seran tolerades a menys de 25 metres d’edificis d’ús religiós, cultural, d’espectacle públic i 
sanitari; i viceversa.  

2. Els edificis independitzats i edificis aïllats amb activitats sotmeses al règim d’intervenció de 
llicència ambiental o superior hauran de complir les següents condicions:  

a) L’accés haurà de ser independent del corresponent al dels habitatges.  
b) L’accés de mercaderies serà independent del personal fins a la línia de façana. 
c) L’edifici haurà de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies. 
d) L’accés ha de permetre l’entrada o sortida dels vehicles sense maniobres a la via pública.  
e) S’hauran d’ubicar en carrers d’ample igual o superior a 10 m. En carrers amb amplades 
inferiors situats en zona de nucli vell s’estudiarà cas a cas. 
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B.6 SITUACIÓ RELATIVA DE LES ACTIVITATS 
 

Edifici aïllat  
S’entén per edifici aïllat el que deixa una franja lliure d’edificació, tant amb els edificis 
confrontants com amb el carrer. 

Edifici independitzat  
S’entén per edifici independitzat, en zones on s’admeti la construcció d’habitatges, aquell amb 
parets de separació amb els predis confrontants a partir dels fonaments, deixant un espai lliure 
mitjà de 15 cm, sense que en cap punt no pugui ser inferior a 5 cm, excepte a les façanes on 
es disposarà d’aïllament per junts de dilatació, i a la part superior, on es disposarà una tanca o 
protecció amb material elàstic, per tal d’evitar la introducció de deixalles o aigua de pluja en 
l’espai intermedi. La construcció i conservació dels junts de dilatació de façanes i la protecció 
superior són a càrrec del propietari de l’edifici industrial. 

Situacions relatives de l’activitat  
1. S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats 

d’emplaçament físic respecte d’altres usos.  
2. La situació relativa d’una activitat ve determinada per la ubicació que ocupa el local 

principal i l’accés a l’activitat, podent ocupar la mateixa activitat les plantes superiors i 
inferiors a la principal.  

3. D’acord amb aquesta ubicació s’estableixen les següents situacions (vegeu els gràfics del 
següent article):  

Situació 1: Dins del sòl urbà residencial  
a. En planta soterrani d’edifici d’habitatges amb accés independent.  
b. En planta baixa d’edifici d’habitatges amb accés independent  
c. En planta baixa o planta pis d’edifici d’habitatges amb accés per mitjà d’espais comunitaris  
d. En planta pis d’edifici d’habitatges amb ús d’habitatge a les plantes inferiors.  

Situació 2: Dins del sòl urbà residencial  
a. En planta baixa o inferior d’edifici no destinat a l’ús d’habitatges amb accés exclusiu  
b. En planta pis d’edifici no destinat a l’ús d’habitatge  
c. Activitat contigua a l’habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu  

Situació 3: En zones industrials dins del nucli urbà  
a. En edifici independitzat amb façana al carrer i no exclusiu a una activitat  
b. En edifici independitzat amb façana al carrer i exclusiu a una activitat  

Situació 4: En zones industrials separades del nucli urbà  
a. En edificis aïllats fins a 7 metres de les parcel·les veïnes  
b. En edificis aïllats més de 7 metres de les parcel·les i dedicats a una única activitat. 

Situació 5: En zones allunyades del nucli urbà  
a. En edificis aïllats en zones especials exclusives per a aquest ús.  
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B.7 NORMATIVA ESPECIFICA PER LES ACTIVITATS RAMADERES 
AMB FINALITATS INDUSTRIALS I COMERCIALS 
 
La Corporació municipal promourà, si ho estima pertinent, una normativa local al respecte, 
sempre i quan no existeixin disposicions generals directament aplicables. 


