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TÍTOL  I 

DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I : Naturalesa, àmbit i vigència 

 

Article 1  

Definició i Marc Legal 

 

1.- Aquestes Normes Subsidiàries de Planejament, amb la resta de documents exigits per 

l’article 71 de la Llei del sòl en relació amb l’article 97 del Reglament urbanístic, constitueixen 

les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Sant Pere de Vilamajor. 

 

2.- Aquestes Normes Subsidiàries revisen el Pla General d’Ordenació del Terme de Sant Pere de 

Vilamajor, aprovat el 22 d’Octubre de 1966 i l’adapten a la Llei de 5 de maig de 1975, que 

reformà la Llei del sòl i ordenació urbana de 12 de maig de 1056, d’acord amb el previst a la 

Disposició Transitòria Primera. 

 

3.- Aquestes Normes Subsidiàries de Planejament s’han redactat d’acord amb l’ordenació 

Urbanística vigent i restants disposicions d’aplicació. Les referències a la Llei del sòl s’entenen 

fetes al Text Refós de la Llei de règim del sòl i ordenació urbana aprovat pel Reial Decret 

1346/1976 de 9 d’abril. Les referències al Reglament de Planejament ho són al Reial Decret 

2159/1978 de 23 de juny. Les altres disposicions complementàries es mencionen amb la seva 

denominació complerta. 

 

4.- El present document té preferència d’aplicació sobre qualsevol altre disposició municipal 

que reguli l’ús i l’ordenació del territori. Per tot allò no previst, en aquestes normatives, 

s’aplicaran les normes vigents en matèria d’habitatge, medi ambient, estètica i patrimoni 

cultural. 

 

5.- Per estar aprovades inicialment aquestes Normes amb anterioritat a la Llei 3/1984 de 9 de 

gener, sobre mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya, d’acord amb la 
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Disposició Transitòria Quarta i 

Cinquena d’aquesta Llei, li són d’immediata aplicació els aspectes següents: 

 

TÍTOL I, Disposicions sobre planejament de caràcter general. 

TÍTOL II, Capítol I. Suspensió atorgament llicències. 

TÍTOL II, Capítol II, Secció IV. Subsectors. 

TÍTOL IV. Sectors d’Urbanització prioritaris.  

TÍTOL V, De la intervenció en l’ús del sòl i l’edificació. 

 

Les normes de procediment referents als Plans Parcials, Plans Especials, Estudis de Detall, 

Projectes d’Urbanització i Delimitacions Poligonals, els serà d’aplicació als d’iniciativa privada 

que es presentin en el registre de l’òrgan competent per tramitar-los desprès de l’entrada en 

vigor de la Llei 3/1984 i als d’iniciativa pública, la formulació dels quals es decideixi desprès de 

l’entrada en vigor de l’esmentada Llei. 

      

L’adequació total d’aquestes Normes a la Llei d’adequació es produirà, quan aquestes siguin 

revisades. 

 

Article 2 

Contingut 

 

Les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Pere de Vilamajor consten dels següents 

documents: 

 

Memòria justificativa de l’ordenació. 

Documents d’informació. 

Plànols d’ordenació. 

Normes urbanístiques. 
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Article 3 

Vigència 

 

1.- Aquestes Normes Subsidiàries seran d’obligada aplicació i compliment des de el dia de la 

publicació de l’acord de la seva aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat i es 

mantindran vigents fins que es redacti un Pla General d’Ordenació Urbana que les substitueixi. 

     

El termini per interposar recursos començarà el dia següent a la seva publicació (Article 59 de 

la Llei de procediment administratiu). 

 

Article 4 

Revisió 

 

1.- La revisió serà procedent en els següents casos: 

 

a) Quan s’hagin complert 20 anys de vigència. 

 

b) Per alteració, exigències legals o de caràcter tècnic general, dels estàndards reservats pels 

espais públics, especialment de les zones verdes i equipaments. 

 

c) Al aprovar-se un Pla Director Territorial de coordinació que afecti al terme municipal de 

Sant Pere de Vilamajor. 

 

d) Quan s’hagi urbanitzat completament el total de sòl urbanitzable. 

 

e) Quan s’hagi edificat el 70% del sòl apte per edificar. 

 

f) En altres supòsits que estableixin les vigents lleis. 
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Article 5 

Modificació 

 

1.- En qualsevol moment es podran modificar els diferents elements i determinacions 

d’aquestes Normes, en els termes i condicions assenyalats als apartats 3 i 4 de l’article 154 del 

Reglament de planejament. Tramitant-se d’acord amb allò establert als articles 49 i 50 de la 

Llei del sòl i als articles 161 i 162 del Reglament de planejament. 

 

2.- El projecte de modificació tindrà en compte el grau de precisió d’aquestes Normes i en 

especial del manteniment dels estàndards de serveis públics. 

 

Article 6 

Interpretació 

 

1.- Les determinacions de les Normes Subsidiàries i concretament aquestes Normes 

Urbanístiques, s’interpretaran en base als criteris establerts en el capítol II del títol preliminar 

del Codi Civil. 

 

2.- Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, predominarà el que 

indiqui el plànol d’escala major. 

 

3.- Si es produeixen contradiccions entre les previsions de les Normes Subsidiàries en els seus 

diferents documents, es considerarà vàlida la determinació que indiqui espais públics o 

d’interès públic major i les que estableixin menor densitat d’habitatges o índex d’aprofitament. 

 

4.- La delimitació dels sectors, polígons, unitats d’actuació, zones i sistemes, tenint en compte 

les toleràncies necessàries en tot aixecament planimètric, podrà ser precisada o ajustada en els 

elements de planejament que desenvolupen aquestes Normes. 

 



                                                                           
 
 

 

 

7  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

Aquests ajustaments seran 

regulats per les següents prescripcions: 

 

a) No alterar la superfície de l’àrea en +/- 5%. 

 

b) No alterar la forma de l’esmentada àrea, excepte per precisions dels seus límits a causa de: 

 

- Alineacions oficials. 

- Característiques geogràfiques i topogràfiques. 

- Límits físics i particions de propietat. 

 

c) Així mateix, no podrà realitzar-se mai un ajustament de la delimitació d’un sistema de parc 

i jardins urbans i/o equipaments públics que suposi disminució de la seva superfície. 

 

Article 7 

Obligatorietat 

 

1.- Tant l’administració com els particulars estan obligats a complir les determinacions 

d’aquestes Normes. 

 

Per tant, qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui caràcter definitiu o 

provisional, sigui d’iniciativa privada o pública, haurà d’ajustar-se a les determinacions 

d’aquestes Normes. 

 

L’obligatorietat ho serà d’acord al previst en els articles 57 i 58 de la Llei del sòl, com les 

excepcions previstes a l’article 58.2 de la mateixa Llei. 
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CAPÍTOL II : Desenvolupament de les Normes Subsidiàries 

 

Article 8 

Desenvolupament de les Normes Subsidiàries 

 

1.- Amb objecte de completar l’ordenació establerta per les determinacions de les Normes 

Subsidiàries, s’elaboraran Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall, segons preveuen la 

Llei del sòl i els seus Reglaments i en els terminis prevists en aquestes Normes. 

 

Exceptuant els supòsits en els quals s'estableixen com a preceptiu la redacció d'aquests 

instruments urbanístics, les determinacions de les Normes Subsidiàries seran susceptibles 

d'aplicació directa i immediata. 

 

2.- Amb objecte de completar la regulació urbanística, es podran aprovar Plans Parcials, Plans 

Especials, Estudis de Detall, ordenances, catàlegs, etc. 

 

Article 9 

Desenvolupament de les Normes Subsidiàries en sòl urbà 

 

1.- Totes les previsions del planejament en sòl urbà seran d'execució immediata i directa, sense 

perjudicis de la redacció i aprovació dels corresponents Plans Especials, Projectes de 

Reparcel·lació o Compensació que per determinats sectors s'assenyalin. 

 

2.- Les unitats d'actuació definides en sòl urbà no precisen planejament ulterior. 
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Article 10 

Desenvolupament de les Normes Subsidiàries en sòl urbanitzable 

 

1.- El sòl urbanitzable, es desenvoluparà necessàriament per mitjà dels Plans Parcials.  

 

Dels quals l'aprovació definitiva, es condició indispensable per les intervencions de qualsevol 

tipus en el territori corresponent, exceptuant el supòsit dels sistemes generals. 

 

2.- L'àmbit territorial dels Plans Parcials haurà de coincidir necessàriament amb els sectors de 

planejament delimitats en aquestes Normes. 

 

Article 11 

Desenvolupament de les Normes Subsidiàries en sòl no urbanitzable 

 

1.- Les determinacions del pla que regulen el sòl no urbanitzable s'apliquen directa i 

indirectament. Tanmateix, es podran desenvolupar les previsions d'aquestes Normes mitjançant 

Plans Especials que tinguin per objecte qualsevol de les següents finalitats: protecció del 

paisatge, de les vies de comunicació, consens d'horts i espais forestals, elements naturals i 

millora del medi rural. 

 

Article 12 

Desenvolupament de les Normes Subsidiàries en sistemes generals 

 

1.- Les previsions del planejament respecte als sistemes generals es desplegarà directament per 

mitjà de Projectes d'Urbanització o Projectes d'Obra. 

 

2.- Tanmateix, l'ajuntament podrà formular Plans Especials per regular en detall l'ús i la 

protecció dels sistemes: general viari, d'espais lliures, d'equipaments comunitaris i 

d'infrastructura tècnica. 
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Article 13 

Plans Parcials 

 

1.- Els Plans Parcials d'ordenació han de contenir les determinacions previstes en els articles 

13 de la Llei del sòl i 45 i següents del Reglament, així com les altres disposicions generals que 

sobre la matèria ha dictat la Generalitat de Catalunya i la documentació assenyalada als 

articles 57 i següents del Reglament. 

 

A més, hauran d'incloure un resum de les determinacions urbanístiques amb precisió suficient, 

per permetre la seva execució sense necessitat de cap altre estudi. 

 

2.- Aquests plans no podran modificar, de cap manera, el planejament superior, per tant no 

s'admetran redistribucions de l'edificabilitat entre les diverses zones, ni sectors, encara que 

respectin l'aprofitament mitjà, els índex d'ocupació i l'edificabilitat. 

 

3.- El Pla Parcial haurà de contenir la divisió poligonal i l'assignació dels sistemes d'execució. 

En el pla d'etapes no es podrà preveure un termini superior a quatre anys per a la realització 

de la urbanització. 

 

4.- A més, els Plans Parcials d'iniciativa privada hauran de contenir la documentació 

especificada a la Llei 9/1981 de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística i el 

seu Reglament (Decret 308/1982 de 26 d'agost). 

 

Article 14 

Plans Especials 

 

Els Plans Especials no podran modificar les determinacions del planejament superior, 

especialment aquelles que regulen el volum i l'ús del sòl, però sense precisar-les. 
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Article 15 

Estudis de Detall 

 

1.- Els Estudis de Detall han de respectar les determinacions del planejament superior. En cap 

cas podran reduir l'amplada de vials ni les superfícies destinades a espais lliures, ni com a 

conseqüència de les seves previsions sobre alineacions podran originar augment de volum. 

 

2.- L'ordenació de volums que poden realitzar els Estudis de Detall no poden implicar augment 

d'edificabilitat o volum ni modificació del règim d'usos i tipus d'ordenació. 

 

3.- Les condicions d'edificabilitat o volum, constitueixen uns límits màxims que poden 

sobrepassar-se, excepte quan es tramiti una modificació de les Normes Subsidiàries. 

 

CAPÍTOL III : Gestió de les Normes Subsidiàries 

 

Article 16 

Administració actuant 

 

1.- La gestió de les determinacions d'aquestes Normes i de les que s'aprovin en el seu 

desenvolupament, correspondrà als organismes competents en cada cas. 

 

2.- Les actuacions, obres i serveis que l'Estat, Generalitat o Diputació portin a terme en el 

desenvolupament d'aquestes Normes, són operacions d'execució, així com aquelles que 

s'aprovin en desenvolupament de les seves previsions generals. 

 

3.- L'ajuntament podrà practicar, respecte als béns afectats la facultat expropiària que ostenti 

quan cooperin a l'execució d'obres i serveis que realitzin l'Estat, la Generalitat, la Diputació o 

altres entitats públiques per la dotació de sistemes generals o d'equipaments o dels seus 

elements, d'acord amb les previsions d'aquestes Normes. 
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4.- Els subjectes de gestió que 

es constitueixin en el ple de l'ajuntament, les entitats públiques i les persones privades, podran 

executar aquestes Normes Subsidiàries, o bé els Plans Parcials o Especials que en el seu 

desenvolupament s'aprovin. 

 

Article 17 

Execució del planejament en sòl urbà 

 

1.- En el sòl urbà, es delimiten unitats d'actuació urbanística amb objecte d'assegurar les 

determinacions més importants de l'ordenació establerta i vincular l'edificabilitat a la cessió de 

vials i espais públics. 

 

2.- D'acord amb els Reglaments de Planejament i Gestió, la concessió de llicències d'edificació 

a les unitats d'actuació ve condicionada a la cessió prèvia dels terrenys destinats a vials i a 

espais lliures i al compromís de contribuir a les càrregues de la urbanització. Segons la Llei de 

protecció de la legalitat urbanística de la Generalitat de Catalunya, la determinació prèvia 

d'aquestes càrregues, haurà de fer-se sobre un Projecte d'Urbanització aprovat. 

 

3.- Per les cessions de vials i espais lliures es procedirà a la reparcel·lació corresponent que les 

faci equitatives. 

 

4.- El sistema bàsic d'actuació escollit per l'execució d'aquestes unitats, és el de compensació, 

sense perjudici de que en el seu defecte pugui establir-se’n qualsevol altre. 

 

Article 18 

Execució dels sistemes generals i locals en sòl urbà i urbanitzable 

 

1.- Els sòls destinats a sistemes generals, amb les excepcions assenyalades pels equipaments a 

l'article 51 d'aquesta normativa, seran de titularitat pública i s'adquiriran per l'administració 

per mitjà de qualsevol dels següents procediments: 
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a) Mitjançant la seva 

concessió gratuïta per els propietaris dels sectors de Planejament Parcial o dels polígons o 

unitats d'actuació en sòl urbà, quan l'esmentada cessió formi part de les càrregues 

urbanístiques de planejament. 

 

b) Per cessió, compensada per l'adjudicació de l'aprofitament mitjà, quan es tracti de sòls no 

inclosos en el sòl urbanitzable. 

 

c) Per qualsevol altre procediment, inclosa l'expropiació forçosa, que pugui preveure els 

Plans Especials, Projectes d'Urbanització, o projectes d'obra que d'acord amb aquestes Normes 

es redacten. 

 

2.- Sobre el sòl destinat a sistemes generals i locals, que en execució del planejament sigui de 

titularitat pública, l'administració competent podrà atorgar una concessió, constituint un dret 

de superfície o altre de naturalesa anàloga, que faculti per la constitució i explotació de 

l'equipament corresponent. Aquesta concessió, que no confereix drets per a ser renovada, no 

podrà tenir una duració superior a 50 anys. 

 

CAPÍTOL IV : Intervenció en les activitats dels particulars 

 

Article 19 

Actes subjectes a llicència municipal 

 

1.- Estan subjectes a prèvia llicència municipal, de conformitat amb l'article 178 de la Llei del 

sòl, tots els actes als quals es refereix l'article 1 del Reglament de disciplina urbanística que es 

realitzin en el terme municipal. Així mateix, és necessari obtenir llicència municipal per 

l'obertura de camins i senders, la realització de tallafocs, l'extracció d’àrids i en general 

qualsevol activitat que afecti a les característiques naturals del terreny. 

 

2.- En cap cas, la necessitat d’obtenir autoritzacions o concessions d'altres administracions 

públiques, deixarà sense efecte l'exigència de la llicència municipal de manera que, sense 
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aquesta, no es podrà iniciar 

obra o activitat, tot i haver aconseguit altres autoritzacions o concessions administratives. 

 

3.- En relació amb els actes assenyalats a l'article precedent, quan siguin promoguts per 

òrgans de l'Estat o entitats de dret públic, quedaran igualment subjectes a la sol·licitud de 

llicència municipal. En cas d'urgència, o interès excepcional, s'haurà d'observar el disposat a 

l'apartat 2 de l'article 180 de la Llei del sòl i als articles 8 i 9 del Reglament de disciplina 

urbanística. 

 

4.- A efectes de l'article 9 del Reglament de serveis de les corporacions locals i d'aquestes 

Normes, es consideren obres majors les d'aixecament de tota classe de construccions, de la 

reforma de la seva estructura, les que augmentin o disminueixin el volum d'edificis o 

modifiquin el seu aspecte exterior, la de parcel·lació, els moviments de terres, la demolició 

d'edificacions i totes les que exigeixin la direcció d'un facultatiu titulat. 

 

5.- Seran obres menors, totes les no contemplades a l'apartat anterior. 

 

Article 20 

Caducitat i pròrrogues 

 

1.- S'estarà al que estableix l'article 43 de la Llei 3/1984 de 9 de gener sobre mesures 

d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya. 

 

2.- Els terminis per l'execució de les obres, tal com es preveuen a l'article 43.8 de la Llei de 

mesures es fixa en: 

 

a) Un any per començar les obres, i 

b) Dos anys per acabar-les. 
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Article 21 

Condicions d'urbanització 

 

1.- En sòl urbà només es podrà edificar quan els terrenys adquireixin la condició de solar o 

quan s'asseguri l'execució simultània de la urbanització i de l'edificació (Article 39 Reglament 

de gestió). 

 

2.- Per autoritzar l'edificació en sòl urbà o urbanitzable que no reuneixi la condició de solar 

s'estarà al que disposen els articles 40, 41 i 42 del Reglament de gestió urbanística. 

 

Article 22 

Requisits comuns a les sol·licituds de llicència 

 

1.- Les sol·licituds es formularan d'acord amb el model oficial previst per a aquesta finalitat, 

dirigides a l'alcaldia i subscrites per l'interessat, o per la persona que legalment ho representi 

amb les següents indicacions: 

 

a) Quan es tracti de persones físiques: nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals i 

dades del DNI de l'interessat. 

 

Quan es tracti de persona jurídica: raó social, domicili, dades de la inscripció al registre públic i 

número d'identificació fiscal. 

 

b) Nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals, dades del DNI i condició en la que 

actua el sotasignant, quan s'actuï en representació. 

 

c) Projecte tècnic (dos exemplars) subscrits per facultatiu competent i per el sol·licitant. 

 

d) Plànol a E. 1:1000 del parcel·lari urbà, detallant situació de les edificacions i concretant: 

profunditats, alçades,…  
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e) Plànol d'emplaçament 

acotat a E. 1:500, detallant els serveis urbanístics existents a un radi de 50 metres (aigua, gas, 

electricitat, clavegueram, pavimentació,…). 

 

f) Aquella documentació que la normativa, especificada la zona, queda determinada a les 

presents Normes. 

 

g) Data i lloc. 

 

2.- Les sol·licituds de llicències per a la realització d'obres menors, hauran d'acompanyar-se de 

plànol o croquis a escala de les mateixes, subscrit per responsable tècnic i podrà designar-se 

un facultatiu competent per dirigir-les a criteri de l'ajuntament. 

 

3.- Amb les sol·licituds de llicència s'acompanyaran els documents, que segons la naturalesa de 

la llicència, es determinin en els següents articles. 

 

Article 23 

 

Llicència de parcel·lació 

 

1.- Queda subjecta a llicència de parcel·lació tota partició d'una finca amb altres 

independents. 

 

2.- Amb la sol·licitud de llicència que es presenti s'acompanyarà, com a mínim, amb els 

següents documents: 

 

a) Memòria justificant, jurídicament i tècnicament, l’operació en la qual es faci referència a 

les Normes, amb les condicions de parcel·lació. 

 

b) Plànol d'emplaçament de la finca, referit a la classificació del sòl que consta a les Normes, 

a escala no inferior a 1:2000. 
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c) Plànol de parcel·lació. 

 

d) Certificat de domini i estat de càrrecs de la finca o finques objecte de la parcel·lació, 

expedit pel Registre de la Propietat corresponent. 

 

3.- Si el sòl estigués qualificat d'urbà o urbanitzable, haurà d'acompanyar-se, a més, del 

compromís de no edificar mentre les parcel·les resultants no tinguessin la consideració de 

solar. 

 

Article 24 

Llicència de moviment de terres 

 

La llicència per moviment de terres, en cap cas podrà incloure l'obertura de vials, la seva 

urbanització, l’excavació de ciments i soterranis, o la destrucció de jardins, si no que haurà de 

limitar-se a obres d'anivellació i neteja de terres lliures. 

 

Article 25 

Llicència d'obres d'urbanització 

 

1.- Amb la sol·licitud de llicència d'obres d'urbanització, s'acompanyaran els següents 

documents: 

 

a) Plànol de situació, a escala no inferior a 1:5000 on s’hi determini la localització de la finca 

o finques a que es refereix la llicència. 

 

b) Cèdula o cèdules urbanístiques, si estiguessin implantades de la finca o finques 

esmentades. 

 

c) Projecte tècnic. 
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2.- Els conceptes als quals 

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 rec i contra incendis. 

e) Evacuació d'aigües i sanejament. 

f) Xarxes d'energia elèctrica, enllumenat i telefonia. 

g) Plantacions d'arbres i jardineria. 

 

3.- El projecte tècnic serà integral, com a mínim per els següents documents: 

 

a) Memòria descriptiva de les característiques de l'obra o servei, amb detall de càlculs 

justificatius de les dimensions i dels materials projectats, la seva disposició i condicions. 

 

b) Plànol de situació de les obres i instal·lacions amb relació al conjunt urbà i a l'àmbit on 

estaran incloses. 

 

c) Plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb equidistància d'un metre on s'indiqui 

l’edificació, camins i arbrat existent. 

 

d) Plànol de perfils del terreny. 

 

e) Plànols acotats i detallats de les obres i vicis projectats. 

 

f) Pressupostos separats de les obres i de les instal·lacions, amb resum general. Aquests  

estaran compostos de mides, quadre de preus i pressupostos generals de la contracta. 
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g) Plec de condicions 

econòmiques i facultatives que regiran l'execució de les obres i instal·lacions, amb indicació de 

l'ordre d’execució, dels terminis de les diverses etapes i del termini total. 

 

4.- Si l'acte de concessió de la llicència introduís modificacions substancials en el projecte, 

l'interessat haurà de presentar un nou projecte. Les modificacions no substancials s'introduiran 

mitjançant esmena dels plànols originals, subscrits pel promotor i el seu tècnic. 

 

Article 26 

Llicència de tancament de parcel·les 

 

1.- Quedaran subjectes a llicència el tancat de finques. 

 

2.- Les tanques hauran d'executar-se amb materials ben acabats i que no constitueixin perill 

per a la seguretat dels vianants. 

 

3.- Les tanques que es realitzin en sòl urbà o urbanitzable o amb Pla Parcial aprovat, es podran 

tancar provisionalment, sempre que el seu propietari renunciï a les despeses d'aquesta tanca a 

efectes de l'execució futura d'aquells sistemes o Plans Parcials. 

 

4.- Les finques situades a sòl no urbanitzable es podran tancar definitivament amb una alçada 

opaca no superior a 0,40 metres i complementar-se fins 1,60 metres amb tancament vegetal o 

tela metàl·lica, recomanant que es situï a 4 metres de l’eix del camí. 

 

Article 27 

Llicència de tala d'arbres 

 

1.- Queda subjecta a llicència la tala d'arbres integrats en masses arbòries en sòl urbanitzable.  

Tota sol·licitud, en aquest sentit, haurà de justificar-se podent ser acceptada o no per 

l'ajuntament. 
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2.- En els sòls qualificats de 

sistemes generals locals, queda prohibida, en qualsevol cas, la tala, mentre aquells no siguin 

executats. 

 

3.- En sòl no urbanitzable serà necessari, a més, l'autorització de l'organisme que correspongui 

per la tala de masses arbòries. 

 

Article 28 

Llicència de demolició 

 

1.- Està subjecte a llicència, la demolició de qualsevol part d'una edificació. 

 

2.- La petició de llicència haurà d'acompanyar-se de l'assumeix del facultatiu corresponent per 

dirigir-la i l'autorització a la que fa referència la legislació de lloguers urbans, en el suposat 

cas que la finca estigués llogada. Així mateix s'acompanyarà un document en el que el 

sol·licitant es comprometi a arranjar els danys que pugui ocasionar en béns del domini públic i 

reposarà els elements dels diferents serveis que provisionalment s'hagin de retirar. 

 

3.- Per la demolició d'obres majors, serà obligatòria la presentació de plànols a escala suficient 

de l'estat de l'edificació preexistent, en plantes i alçats i abast de la demolició sol·licitada. 

 

4.- Els propietaris construiran, a càrrec seu, els calçats i colzats necessaris per evitar 

l'esfondrament de l'edifici o edificis colindants  si fos precís. 

 

Article 29 

Llicència de primera utilització o modificació objectiva del seu ús 

 

1.- Tot edifici queda subjecte a llicència de primera utilització o de modificació objectiva del 

seu ús per comprovar si el mateix està d'acord al planejament 
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2.- No podrà concedir-se 

llicència en el cas que aquest edifici no s'ajusti a la llicència d'obres en el seu dia concedida. 

 

3.- La llicència de primera utilització, o de modificació objectiva del seu ús, és imprescindible 

per el subministrament municipal d'aigües potables o per la prestació de qualsevol altre servei. 

 

4.- La llicència de primera utilització és independent de la instal·lació i obertura d'activitats 

industrials i mercantils. 

 

Article 30 

Llicència de publicitat en via pública 

 

1.- La col·locació de cartells en façana quedaran subjectes a llicència d'obres. En tots els casos, 

la corresponent petició haurà d'anar acompanyada d'un croquis de la situació exacta del 

cartell a la façana, així com del disseny a escala suficient. 

 

2.- Els cartells hauran d'harmonitzar amb l'estil de les façanes i amb les característiques 

estètiques i ambientals del sector podent denegar-se la seva col·locació si no s'ajusta, segons 

criteri de l'ajuntament. 

 

3.- Els plafons publicitaris i els situats a la coberta dels edificis, tindran la consideració d'obres 

majors i per tant, precisaran de projecte i assumeix de direcció d'obres a la petició de llicència. 

 

Article 31 

Inspecció 

 

1.- L'interessat comunicarà a l'ajuntament el moment en que l'obra sobrepassi la rasant del 

carrer i quan arribi a l'alçada màxima autoritzada, amb objecte que els serveis tècnics 

municipals efectuïn les oportunes comprovacions de les quals s'expendrà la corresponent acta. 
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2.- Finalitzades les obres, 

l'interessat ho notificarà a l'ajuntament, adjuntant certificació del facultatiu director 

d'aquestes, amb l'objectiu d'efectuar la inspecció final de les mateixes. A la mateixa, es 

comprovarà si l'obra s'ha ajustat a la llicència concedida i també, si s'ha reparat tots els 

perjudicis causats a la via pública, desguàs, subsòl, clavegueram, aigües potables , línies 

elèctriques, o qualsevol altre servei. Si aquesta inspecció fos favorable, es lliurarà la 

corresponent llicència de primera utilització. 

 

Article 32 

Publicitat, participació i acció pública 

 

1.- Aquestes Normes, així com els diferents documents que les desenvolupen, són documents 

públics i qualsevol persona pot consultar-les i sol·licitar informació del seu contingut a 

l'ajuntament conforme l'article 165 del Reglament de planejament. 

 

2.- La corporació municipal adoptarà les mides necessàries per a garantir i facilitar els drets 

dels particulars, conforme amb els articles 4 de la Llei del sòl i 164 del Reglament de 

planejament. 

 

 

TÍTOL II 

RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

CAPÍTOL I : Disposicions generals 

 

Article 33 

Règim urbanístic 

 

El règim urbanístic del sòl, d'acord amb el previst a l'article 12 de la Llei del sòl i en el 19 del 

Reglament de planejament, es defineix a través de: 

 

a) Classificació del sòl segons el seu règim jurídic. 
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b) Determinació de l'estructura general i orgànica del territori. 

 

c) Qualificació urbanística del sòl, amb la seva divisió en zones i sistemes. 

 

Article 34 

Classificació del sòl 

 

1.- El territori ordenat per aquestes Normes Subsidiàries queda classificat, als efectes del règim 

jurídic del sòl, d'acord amb el previst en els articles 78, 79 i 80 de la Llei del Sòl i concordants 

del seu Reglament; en sòl urbà, sol urbanitzable i sòl no urbanitzable. 

 

2.- La conversió de sòl urbanitzable en sòl urbà es realitzarà automàticament quan es 

compleixin els tres suposats següents: 

 

a) S'hagi executat totalment el Pla Parcial i tots els elements de la urbanització estiguin 

executats d'acord al Projecte d'Urbanització. 

 

b) S'hagi escripturat a favor de l'ajuntament, els terrenys de cessió pública i gratuïta 

degudament urbanitzats. 

 

c) S'hagi format l'Entitat Urbanística Col·laboradora de conservació de la urbanització. 

 

3.- El sòl no urbanitzable haurà d'ajustar-se a les previsions de la Llei del sòl i els seus 

Reglaments per la seva transformació en urbanitzable, així com a la resta de normes que 

puguin regular-ho. 
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Article 35 

Abast de les determinacions de les Normes i qualificació urbanística del sòl 

 

1.- En sòl urbà, les Normes determinen l'ordenació física en forma detallada, mitjançant l'ús de 

qualificacions urbanístiques en conseqüència d'immediat i directe compliment sense precisar 

ulterior regulació. 

 

2.- En sòl urbanitzable, l'ordenació detallada l'efectuarà el Pla Parcial, si bé aquestes Normes 

fixen en alguns casos de manera indicativa, la distribució de la xarxa viària, els espais lliures, 

les dotacions comunitàries i el tipus d'ordenació. 

 

3.- El sòl no urbanitzable estarà subjecte a les limitacions que estableixen els articles 85 i 86 

de la Llei del sòl. Les qualificacions urbanístiques reflexen diferents graus de protecció del 

medi rural i l'ús forestal i agrícola. 

 

Article 36 

Sistemes generals. Estructura general del territori 

 

1.- L'estructura general del territori queda garantida per la determinació i organització que les 

Normes Subsidiàries fan a cada tipus de sòl adscrit, a: 

 

a) Sistema viari bàsic (carrers principals estructurants). 

 

b) Sistemes d'espais lliures destinats a jardins, places, parcs urbans i boscos urbans. 

 

c) Sistema d'equipaments. 

 

d) Sistema d'infrastructura de serveis tècnics per l'abastament d'aigua i energia elèctrica i 

per la depuració de residus i eliminació de la malesa, deixalles, i escombraries. 

 

e) Sistema de protecció de rierols.  
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2.- L'alteració dels sistemes generals o d'algun dels seus elements exigirà la modificació de les 

Normes Subsidiàries exigint-se l'adequada substitució d'aquests, si és convenient. 

 

3.- El destí del sòl per sistema, comporta, amb les excepcions assenyalades per els equipaments 

a l'article 51 d'aquestes Normes, la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat 

d'ocupació dels terrenys, segons el que disposa l’article 64 de la Llei del sòl. 

 

CAPÍTOL II : Regulació detallada dels sistemes.  

Secció Primera: Disposicions generals 

 

Article 37 

Definició i objecte de la determinació dels sistemes 

 

1.- Els sistemes són el conjunt d'elements que ordenadament relacionats entre si, 

contribueixen a aconseguir els objectius del planejament en matèria de comunicacions, 

vialitat, espais lliures, equipaments comunitaris i infrastructures urbanes. 

 

2.- Els sistemes seran generals quan funcionalment vagin dirigits a cobrir necessitats a nivell 

de tot el territori ordenat. 

 

I seran locals, els sistemes que estructuren orgànicament i de manera específica un sector. 

 

3.- Aquest planejament preveu de manera complerta els sistemes generals. La resta de 

previsions que en ordre a sistemes s'efectuï en qualsevol tipus de sòl, tindran la consideració 

de locals. 
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Article 38 

Determinació de l'ús 

 

1.- Els sistemes generals que, en el moment de l'aprovació d'aquestes Normes Subsidiàries, 

estiguessin afectats a un servei públic, continuaran prestant-lo, de la manera en que es venien 

utilitzant. 

 

2.- Els sistemes generals de nova creació es vincularan a l'ús establert per les pròpies Normes 

Subsidiàries, o per mitjà de Plans Especials que es redactin. 

 

3.- Els sistemes locals quedaran afectats al seu propi destí, bé per mitjà d'aquestes Normes 

Subsidiàries, bé per el Pla Parcial que les desenvolupa. 

 

Article 39 

Titularitat i afectació del sòl per sistemes generals 

 

1.- El sòl per sistemes generals, amb les excepcions assenyalades pels equipaments a l'article 

51 d'aquestes Normes, està vinculat a aquest destí. La titularitat i afectació pública d'aquest 

tipus de sòl es destinarà al servei públic.  

 

Aquest destí, en aplicació del règim propi del domini públic, només serà efectiu quan 

l'administració hagi adquirit el sòl, per mitjà de l'expropiació forçosa, o de la cessió gratuïta si 

per Llei correspon. Mentre no es faci efectiva aquesta transmissió, tots els sistemes que es 

trobin en funcionament abans de l'aprovació inicial d'aquestes Normes continuaran sent de 

propietat privada, encara que vinculats al destí assenyalat. 

 

2.- La titularitat i afectació públiques, no exclouen la possibilitat de la concessió de domini 

públic respecte d'aquells sistemes generals en que aquesta manera de gestió de l'aprofitament 

sigui compatible amb la naturalesa del bé o amb els objectius urbanístics de les Normes. 
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Article 40 

Gestió dels sistemes generals 

 

Les gestions dels serveis que s'estableixin sobre els sòls esmentats a l'article 39 podran 

efectuar-se: 

 

a) Per gestió directa, mitjançant òrgans o ens de la pròpia administració. 

 

b) Per gestió indirecta, preferentment mitjançant concessió administrativa. 

 

c) Per constitució del dret de superfície o altre sistema anàleg que atribueixi al seu titular la 

gestió de l'equipament preexistent a les Normes o Plans Parcials que a tal efecte es redacten. 

 

Article 41 

Gestió del sòl per sistemes locals 

 

1.- Les cessions del sòl que en aquestes Normes es qualifiquen per sistemes locals públics es 

regularan, en el seu règim de gestió, segons el que disposa la Llei del sòl i el Reglament de 

gestió, en funció del que disposen aquestes Normes per les diverses zones i sectors, segons el 

règim urbanístic. 

 

2.- En el sòl urbà, els sòls destinats a sistemes locals següents: vials, parcs i jardins públics, i 

zones esportives seran de cessió gratuïta i obligatòria en els termes i modalitats previstes als 

articles 83 i 84 de la Llei del sòl. 

 

També seran de cessió gratuïta i obligatòria per part dels quals resulti d'un Pla Especial de 

Reforma Urbana o Interior, d'un Estudi de Detall o estiguin inclosos a una unitat d'actuació. 

 

Tanmateix, tots els sòls destinats a sistemes locals podran ser expropiats. 

 



                                                                           
 
 

 

 

28  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

3.- En el sòl urbanitzable, els 

sistemes locals seran de cessió gratuïta i obligatòria per part dels propietaris incorporats en un 

àmbit de Pla Parcial. 

 

Secció Segona: Sistema viari (Clau V) 

 

Article 42 

Definició 

 

El sistema viari recull les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i 

exclusivament dedicats a l'ús de la vialitat i estacionament. 

      

Idènticament, recull les franges de protecció, de reserva i d'edificació, fixades per les 

disposicions vigents i particularment per la Llei de carreteres. 

 

Article 43 

Tipus de vies 

 

Aquestes Normes Subsidiàries estableixen els següents tipus de vies: 

 

a) La xarxa viària bàsica: Comprèn les instal·lacions i espais reservats al sistema viari de 

caràcter fonamental pel terme municipal. El projecte, construcció, conservació, ús i explotació 

d'aquestes vies compliran el disposat a la Llei de carreteres 51/1974, de 19 de desembre i el 

seu Reglament de 8 de febrer de 1977. (B.O.E. 117 de 17 de maig de 1977). 

 

b) La xarxa viària secundària i local: Comprèn les vies no incloses a la xarxa viària bàsica, 

descrita a l'apartat (a) del present article i els camins agrícoles estructuradors. 

 

 

 

 



                                                                           
 
 

 

 

29  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

Article 44 

Necessitat de la llicència 

 

1.- Les construccions, instal·lacions, edificacions i altres activitats en zones adjacents les quals 

formen part del sistema viari i de protecció, estan subjectes en tot cas i sense perjudici d'altres 

intervencions, a llicència municipal. 

 

2.- L'administració municipal requerirà l'informe preceptiu dels òrgans competents en matèria 

d'obres públiques. Els informes denegatoris per raons de competències específiques 

determinaran la denegació de llicència municipal. 

 

Article 45 

Publicitat 

 

1.- La col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o propaganda, visible des de 

qualsevol via pública està sotmesa, segons el disposat a la Llei de règim del sòl i ordenació 

urbana als articles 58.1 i 178.1, a prèvia llicència municipal, havent-se d’observar els 

procediments especials establerts, en el que es refereix a publicitat confrontada amb les 

carreteres. 

 

2.- No es permetrà la col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o propaganda que 

per la seva situació o característiques, limitin la contemplació del paisatge o alterin la seva 

harmonia. 

 

Secció Tercera: Sistema d'infrastructures dels serveis tècnics (Clau T) 

Article 46 

Definició i contingut 

 

1.- Aquest planejament conté l'ordenació de les infrastructures de serveis tècnics, sense 

perjudici del que regula la legislació tècnica específica a la matèria. 
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2.- El sistema d'infrastructures 

dels serveis tècnics comprèn: 

 

a) Sistema d'abastament d'aigües: l'origen de les captacions, les línies de conducció, els 

dipòsits reguladors i la xarxa fonamental de distribució. 

 

b) Sistema de les instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica, així com les xarxes de 

transport d'alta tensió. 

 

c) Sistema de sanejament: comprèn la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i els 

col·lectors emissaris. 

 

Article 47 

Condicions d'ús i funcionament 

 

1.- Només es permetran els usos propis o directament vinculats amb la instal·lació o servei del 

que es tracti, amb les condicions de funcionament específiques, regulades a la legislació 

tècnica en la matèria. 

 

2.- Els espais lliures d'edificacions o instal·lacions que constitueixen l'entorn d'aquests serveis, 

rebran un tractament de jardí privat d'acord amb les característiques paisatgístiques de 

l'entorn i a excepció de les instal·lacions situades a sòl urbà, tindran la qualificació de sòl no 

urbanitzable. 

 

3.- S'admetrà, excepcionalment, l'ús d'habitatge destinat al vigilant de la instal·lació, quan fos 

el cas. 

 

 

 

 

 



                                                                           
 
 

 

 

31  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

Article 48 

Mesures particulars de protecció 

 

1.- L'espai de protecció de línies d'alta tensió aèria de més de 25 kw. tindran una amplada de 

50 metres, no podent construir edificacions en l'esmentada franja  i en tot cas complint les 

limitacions que estableixi la normativa particular. 

 

2.- L'espai de protecció de les conduccions subterrànies d'alta tensió, tindrà una amplada de 8 

metres, que quedarà centrada a l'extrem exterior de la conducció o la seva projecció. Aquest 

espai serà no edificable. 

 

Així mateix, en sòl urbà, l'espai de protecció per aquestes conduccions pot quedar delimitat 

per les alineacions d'edificació assenyalades. 

 

Secció Quarta: Sistema d'espais lliures (Clau P) 

 

Article 49 

Disposicions generals 

 

1.- Comprèn els sòls sistematitzats com espais lliures destinats a la formació de parcs i jardins 

públics. 

 

2.- Tots els terrenys indicats a l'apartat anterior hauran de convertir-se en terrenys de domini 

públic, ser destinats a utilització i ús totalment lliures i ordenar-se amb arbres, jardineria i 

elements accessoris (bancs, jocs infantils, …) 

 

 3.- Els sòls destinats a jardí urbà als Plans Parcials, hauran de concentrar-se en un 60 % de la 

seva superfície en una única àrea. 

 

Aquesta, haurà de ser útil als seus propis objectius i adequada per l'ús a la que se la destina. 
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4.- La possible existència o 

previsió de zones verdes o lliures, de propietat privada o pública, no edificables, però 

destinades a ús limitat a certs usuaris, no disminuirà  les superfícies de parc o jardins públics 

exigibles, conforme a la Llei del sòl i a aquestes Normes. 

 

Article 50 

Ordenació dels espais lliures 

 

1.- Els espais lliures hauran de ser ordenats amb arbrat i ajardinament tenint en compte l'estil 

paisatgístic de l'entorn on es trobin ubicats. 

 

2.- Podrà comptabilitzar-se l'espai lliure amb l'edificació i instal·lacions amb destí i ús públic, 

sempre que la seva existència no comporti cap perjudici al gaudir i a la utilització pública i 

respectant les següents normes: 

 

a) Ocupació de parcel·la. L'edificació o instal·lació no podrà ocupar en cap cas més del 5 % 

de la superfície total de l'espai lliure on es situï. 

 

b) Alçada màxima. No podrà superar els 4 metres, corresponent a planta baixa. 

 

c) Superfície mínima. Als espais lliures amb una superfície inferior a 1.000 m2 no podrà 

construir-se cap edificació ni instal·lació amb caràcter permanent i fix. Només podran 

establir-se, prèvies llicències pertinents, instal·lacions mòbils per fires, circs i altres similars. 

 

Secció Cinquena: Sistema d'equipaments (Clau E) 

 

Article 51 

Disposicions generals 

 

1.- Comprèn els sòls que es dediquen a usos públics o col·lectius al servei de la població. 
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2.- L'execució dels equipaments 

als que les presents Normes no assignen un ús determinat, requeriran la prèvia tramitació d'un 

Pla Especial que els assignarà l'esmentat ús i determinarà, en funció de les seves pròpies 

característiques, si han de ser de titularitat pública o privada. 

 

3.- A part dels equipaments prevists, la iniciativa particular podrà instal·lar a les diferents 

zones d'edificació privada, aquells que siguin del seu interès, complint en qualsevol cas, la 

normativa pròpia de cada zona. 

 

Article 52 

Classificació 

 

El sistema d'equipaments comunitaris es classifica d'acord amb el seu destí a: 

 

a) Administratiu 

b) Educatiu 

c) Sanitari - assistencial 

d) Social i cultural 

e) Esportiu 

f) Cementiri, mercat, escorxador, bombers i altres serveis tècnics. 

 

Article 53 

Condicions de l'edificació 

 

1.- L'edificabilitat màxima (neta) pels nous equipaments es regularà per els següents índex, 

segons els usos assignats: 

 

a) Esportius. 0,20 m2 de sostre/m2 de sòl i 40 % d'ocupació màxima. A l'aplicació dels dos 

índex anteriors no es comptabilitzaran les construccions de cobriment  de les pròpies 

instal·lacions esportives. 
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b) La resta d'equipaments. 1 

m2 de sostre/m2 de sòl. 

 

2.- L'alçada màxima permesa, a excepció de casos especials i concrets serà de 9,50 metres, 

sobre la cota natural del terreny, en tots els punts del solar. 

 

3.- L’ordenació de l'edificació. La distribució dels edificis a cada solar haurà d'ordenar-se, de 

tal manera que permeti l'existència a l'interior de cada parcel·la d'amplis espais amb arbrat i 

jardineria. 

 

4.- En el cas de situar-se un equipament a zona no destinada especialment a aquests sistema, 

l'edifici que amb aquest destí es construeixi, haurà d'acollir-se a les condicions d'edificació 

establertes a les presents Normes per aquella zona. 

 

5.- El propietari d'un solar qualificat d'equipament, podrà edificar-hi amb les condicions de 

l'article 53 a l'equipament destinat a l'ús que li assignen aquestes Normes o seguir la 

tramitació d'un Pla Especial per assignar-li l'ús, si l'esmentat solar no és de cessió gratuïta i 

obligatòria com passa als equipaments que provenen d'alguns Plans Parcials dins del nostre 

municipi. 

 

CAPÍTOL III. Regulació detallada del sòl urbà 

Secció Primera: Disposicions generals 

 

Article 54 

Qualificació del sòl urbà 

1.- Aquestes Normes Subsidiàries delimiten el sòl urbà de conformitat amb les condicions 

establertes per la Llei del sòl sobre edificació i urbanització. 

 

2.- L'ordenació prevista en aquest planejament serà d'aplicació directa, sense planejament 

ulterior, sense perjudici de la possibilitat de l'aprovació de Plans Especials o Estudis de Detall 

que es proposin. 
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3.- L'ajuntament podrà autoritzar, si les circumstàncies ho aconsellen, la formació d'altres 

Plans Especials o Estudis de Detall, per resoldre la casuística concreta a cada cas d'acord amb 

el que estableixin aquestes Normes i altres disposicions legals.  

 

Article 55 

Zones 

 

1.- Al sòl urbà, la regulació detallada dels usos i condicions d'edificació dels sòls no adscrits a 

carrers, jardins, espais lliures públics, equipaments comunitaris i dotacions, s'ha realitzat per 

zones, essent normatiu el corresponent pla. 

 

2.- La delimitació a zones s'ha fet de conformitat amb els objectius urbanístics fixats per els 

sectors urbans a la memòria justificativa de les Normes Subsidiàries i sense sobrepassar els 

límits del sostre poblacional i edificable en ella assenyalats. 

 

3.- La qualificació d'un tipus de zona, respon a les condicions d'edificació majoritàriament 

dominant al sector, perseguint mantenir la morfologia urbana i evitant increments de la 

intensitat d'edificació del sector per augments injustificats d'alçada i de menor superfície de la 

parcel·la mínima edificable. 

 

Article 56 

Ajustament als límits de les zones 

 

En Plans Especials podran ajustar els límits de les zones sense alterar la superfície i 

edificabilitat, justificant per causa de: 

 

a) Alineacions i límits d'edificació. 

 

b) Relleu del terreny. 
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c) Límits de les propietats. 

 

d) Existència d'arbrat, vegetació o altres elements naturals o artificials que justifiquin la 

correcció. 

 

Article 57 

Assoliment de les condicions d'edificació de les zones 

 

1.- Les condicions d'edificació establertes per les diverses zones son d'aplicació per els edificis 

o obres de nova planta. Les obres d'ampliació o de reforma d'edificis existents, disconformes 

en el seu volum al fixat, es regulen per les disposicions transitòries que es corresponen. 

 

SECCIÓ SEGONA: Zona de casc antic 

 

Article 58 

Definició 

 

1.- Comprèn el sòl assenyalat amb el signe 1 als plànols d'ordenació i té com a objecte la 

preservació i protecció seguint les seves característiques de parcel·lació i d'edificació. 

 

2.- En aquesta zona es pretén la conservació de l'estructura urbana i edificant  i per tan, 

aquestes Normes regulen la possible substitució volumètrica d'una edificació antiga, com la 

preservació dels sectors d'arquitectura d'interès artístic o típic. 

 

Article 59 

Subzones 

 

Es donen a aquesta zona dos subzones: 

 

a) Subzona 1a. A la que l'edificació correspon a planta baixa més dues plantes pis. 
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b) Subzona 1b. A la 

que l'edificació correspon a planta baixa més una planta pis. 

 

Article 60 

Condicions d'edificació 

 

1.- Alineacions:  

 

Excepte quan s'assenyali expressament, als plànols d'ordenació urbanística una nova alineació 

es conserven les alineacions actuals amb les seves irregularitats i retrocessos. En cas de 

substitució d'un edificació existent, la nova alineació serà la que resulti d'unir en línia recta els 

extrems de les mitgeres més pròximes, sempre i quan això, suposi augmentar la superfície vial. 

La superfície afectada per vial serà de cessió obligatòria i gratuïta a l’ajuntament. 

 

2.- Separació de les edificacions: 

 

El tipus edificador en casc antic és el d’entre mitgeres i alineació a vial. Les noves 

construccions poden optar per mantenir aquestes alineacions o separar-se d’elles segons el 

tipus edificador que es triï, però sempre que es separin hauran de tractar les mitgeres que 

queden vistes, a la seva costa, com si fossin façanes. Per poder obrir finestres a aquests espais 

de separació haurà de complir-se la condició que estableix el Codi Civil de deixar 2 metres de 

separació al llindar, com a mínim, podent mancomunar l'esmentat espai. Sempre que s'opti per 

separar-se de l'alineació de vial s'haurà de tancar el solar amb mur de pedra del país fins a una 

alçada d'1 metre i la resta fins a 1,80 centímetres amb element vegetal o reixa calada, quedant 

prohibides les gelosies ceràmiques, de formigó o similars. La gamma de solucions que pugui 

abastar la normativa anteriorment plantejada s'entendrà com alternatives estètiques i 

d'ufanor del casc antic, podent l'Ajuntament obligar a l'edificació entre mitgeres amb front a 

vial si la solució proposada no serveix als objectius fixats. 

 

3.- Parcel·la mínima: 
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No es determina parcel·la 

mínima. No obstant això, els solars existents podran dividir-se mantenint una façana mínima 

de 5 metres per habitatges unifamiliars i de 6 metres per habitatges plurifamiliars. Mai, una 

divisió o segregació podrà deixar espais residuals de façana inferior a 5 metres. 

 

4.- Profunditat edificable: 

La profunditat edificable serà la mitjana de les existents als predis veïns i en cap cas superior a 

16 metres si la tipologia adoptada és entre mitgeres. Si s'adopta separar-se de l'alineació de 

vial l'edificació es situarà dins la franja dels primers 20 metres comptats des de l'alineació del 

vial. 

 

5.- Alçada de la cornisa: 

L'alçada de la cornisa que coincidirà amb el nivell superior de l'últim forjat de sostre o coberta, 

no serà en cap cas, superior a 10 metres per les edificacions de PB+2 pisos i de 7 metres per els 

de PB+1 pis, comptats en el centre de la façana. 

 

6.- Alçada reguladora: 

Es seguirà el que estipula l'article 140 d'aquestes Normes.  

 

7.- Alçada: 

L'alçada mínima lliure entre plantes serà de 2,60 metres. 

 

8.- Composició estètica: 

a) La composició estètica serà d’acord amb l'entorn, mantenint el caràcter arquitectònic i 

urbanístic del conjunt, amb especial cura dels voladissos, materials i colors dels acabats, alçada 

dels portals i forma de la coberta. 

 

b) Es prohibeix l'ús de gelosies de vidre, ceràmica, formigó o similars, plafons de plàstic, 

xapes metàl·liques i ampits de balcons i terrasses massisses. 
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c) Queden prohibits els cossos 

volants, a excepció de balcons que sobresurtin de l'alineació del vial més de 50 centímetres. 

 

d) Queda prohibit l'ús d’envans pluvials de fibrociment o similars, de colors diferents a la 

resta de l'edifici. Havent-se de tractar sempre les mitgeres vistes com façanes i sobretot si els 

edificis confrontants tenen o tindran, segons aquestes Normes, una alçada menor. 

 

Article 61 

Condicions de llicència 

La sol·licitud de llicència haurà de complir amb tots els requisits exigits a l'article 22 

d'aquestes Normes.  

 

A més, haurà d'acompanyar-se amb plànols a escala 1:50 dels alçats de les edificacions veïnes, 

així com les plantes i ocupacions dels solars veïns amb fotografies complementàries d'aquests 

extrems. 

 

Article 62 

Condicions d'ús 

 

A aquesta zona s’admeten els següents usos: 

 

Habitatge S’admet en totes les seves categories. 

Residencial S’admet. 

Administratiu S’admet. 

Religiós i cultural S’admet. 

Hoteler S’admet. 

Sanitari i assistencial S’admet. 

Comercial S’admet. 

Indústries S’admeten únicament les indústries de categoria 

primera. 
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SECCIÓ TERCERA: Zona d'interès urbà i paisatgístic 

 

Article 63 

Definició 

1.- Inclou el sòl assenyalat amb el signe 2 als plànols d'ordenació. Compren les àrees que 

contribueixen a la millora del medi ambient i que es precís conservar amb un tipus específic 

d'ordenació i d'arquitectura, pel fet de formar petites unitats de barri edificades en conjunt, 

pel fet de formar àrees amb edificacions principals i entorns ajardinats o per altres causes. 

 

2.- Les àrees d'aquesta zona es vinculen a la conservació de les seves característiques actuals. 

 

Article 64 

Condicions d'edificació 

1.- S'admeten les obres de conservació, reforma i millora de les construccions, però no les 

d'ampliació de volum que superin el construït a cada edificació des del dia de l'aprovació 

inicial d'aquestes Normes. 

 

2.- S'entén per obres de conservació i restauració, les dirigides a variar un o varis elements 

deteriorats i hauran de limitar-se a la seva reposició utilitzant materials de naturalesa similar o 

igual als existents. 

 

3.- S'entén per obres de reforma i millora, aquelles que conservin i restaurin les façanes, 

sostres o cobertes de l'edificació existent, modernitzin les condicions higièniques de l'interior o 

adaptin la seva distribució a les necessitats actuals. 

 

4.- En el cas de demolició d'un edifici, l'edifici que el substitueixi haurà de mantenir les 

mateixes característiques tipològiques i arquitectòniques de la zona, complint les condicions 

següents: 

 

a) Alçada i alineació: L'alçada del nou edifici i l'alineació del solar són els actuals existents. 
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b) Divisió parcel·laria: Es conservarà la mateixa divisió parcel·laria. 

 

c) Es mantindrà la mateixa proporció de buits i plens a les obertures de façana, el volum i 

característiques dels voladissos i la situació dels sostres als 4 primers metres interiors, a 

comptar des de qualsevol façana. 

 

Article 65 

Condicions de llicència 

 

1.- La sol·licitud de llicència haurà de complir tots els requisits establerts a l'article 61 

d'aquestes Normes. 

 

2.- La llicència de demolició quedarà condicionada a la tramitació del projecte d'obra de 

substitució segons l'estipulat a l'article 64.4 d'aquestes Normes. 

 

Article 66 

Condicions d'ús 

 

Es permeten a aquesta zona els usos residencials a totes les seves modalitats, els comercials, 

religiosos, culturals, hotelers, sanitaris i assistencials. 

 

SECCIÓ QUARTA: Zona d'edificació aïllada 

 

Article 67 

Definició 

Inclou el sòl urbà grafiat amb el signe 3 als plànols d'ordenació. 

 

Correspon a zones residencials d'edificació discontinua i generalment rodejada d'espai lliure de 

la mateixa parcel·la. 

 



                                                                           
 
 

 

 

42  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

Article 68 

Subzones 

 

Es fixen dos subzones amb les següents característiques: 

 

Identificació Tipus d’habitatge Parcel·la mínima 

Subzona 3a Unifamiliar 400 m2 

Subzona 3b Plurifamiliar 800 m2 

 

 

Article 69 (Modificació 1.996/657) 

Condicions d'edificació  

 

1.- Paràmetres: 

 

     Les edificacions compliran els següents paràmetres: 

 

 Subzona 3a Subzona 3b 

Ocupació 40 % 25 % 

Façana mínima 15 metres 20 metres 

Alçada reguladora PB+1pis = 7 metres PB+1pis = 7 metres 

Separacions a carrer 4 metres (*) 5 metres 

Separacions a lateral i fons 3 metres 4 metres 

Edificabilitat neta 0'8 m2 sostre/m2 sòl 0'5 m2 sostre/m2 sòl 

 

(*) A expceció de Can Llobera que la separació a carrer ha de ser de 6 metres per respectar el 

Pla Parcial. 

 

2.- Condicions específiques per la subzona 3a: 
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a) L'ocupació permesa es 

reduirà en un terç a les parcel·les de més del 30 % de pendent i a una meitat a les 

parcel·les de més del 50 % de pendent. 

 

b) S'admeten construccions auxiliars, amb una alçada màxima fins al carener, de tres metres, 

que computaran dins del percentatge màxim d'ocupació de parcel·la establert per cada 

zona i en cas de disposar-se de manera independent no sobrepassaran una ocupació del 5 

% de la parcel·la. Les edificacions auxiliars hauran de disposar-se respectant les distàncies 

de separació als límits de la parcel·la excepte quan estiguin situats en substitució de terres 

que podran alinear-se al carrer, no obstant això, també es permetrà situar-les adossades al 

límit de parcel·la sempre que es respectin les condicions assenyalades i l'edificació es tracti 

amb materials de façana. En aquest cas, haurà d'acreditar la conformitat del propietari de 

la  parcel·la colindant. Tot això en els següents casos: 

 

1.- Alineades a vial si estan totalment encastades dins del terreny. 

 

2.- Adossades a l'edificació principal, complint les separacions a carrer, laterals i fons 

establertes a cada subzona. 

 

3.- Adossades a lateral o fons de la parcel·la si la separació a l'edificació principal és la 

mateixa o superior a la que la construcció principal ha de guardar (2/3) dues terceres 

parts de la longitud del llindar lliures d'edificació. Si existeix una construcció auxiliar al 

llindar per part d'un altre veí, es recomana que la nova edificació s'adossi a ella. 

 

c) A les parcel·les amb pendent a les quals sigui necessari modificar el nivell natural del 

terreny, només es podran crear plataformes d'anivellació que no sobrepassin 1'5 metres 

per sobre o 2'2 metres per sota del nivell natural del llindar. 

 

d) El tancament de la parcel·la és obligatori d'obra massissa fins 0,60 metres del nivell de la 

vorera i la resta fins 1,80 metres de material calat o element vegetal. Als tancaments de 

façana a vial, si necessiten de mur de contenció de terres, haurà de justificar-se la seva 
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estabilitat a la bolcada, per 

tècnic competent, a l'hora de sol·licitar la llicència municipal, si l'alçada del mur és 

superior a 1'6 metres.     

 

e) S'admeten els habitatges unifamiliars aparellats, però hauran de construir-se d'un sol cop. 

Seran considerats com una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals 

i hauran de respectar la superfície mínima de parcel·la per habitatge. 

 

3.- Condicions específiques per la subzona 3b: 

 

a) Complirà les condicions de l'apartat 2 de la Subzona 3a. 

 

b) L'alçada de l'edificació es prendrà des del nivell natural del terreny al centre de les quatre 

façanes i no es permetrà la construcció de soterranis o semisoterranis que suposi la 

visualització des de qualsevol llindar de la parcel·la d'una alçada superior a 7 metres. Amb això 

es pretén que els edificis s'adaptin el màxim possible a la topografia natural del terreny. 

 

Article 69 bis  (Modificació 1.996/657) 

Plataformes d'anivellació i murs de contenció 

 

Les plataformes d'anivellació a l'interior de la parcel·la (a excepció dels soterranis) s'hauran de 

disposar de manera que no sobrepassi els talús ideals de pendent 1:3 (altura:base) traçats des 

de les cotes, per sobre o per sota, possibles als llindars. Els murs que sorgeixin de l'anivellació 

del terreny no podran assolir, en cap punt, una alçada superior a 1,5 metres per sobre de la 

cota natural del llindar ni a una alçada superior a 2,2 metres per sota de la cota natural del 

llindar. Els murs interiors de contenció de terres no podran sobrepassar, per la seva part vista, 

una alçada superior a 3,7 metres. 

 

 

 



                                                                           
 
 

 

 

45  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

Article 70 

Condicions de llicència 

 

1.- La sol·licitud de llicència haurà de complir tots els requisits estipulats a l'article 22 

d'aquestes Normes. 

 

2.- Quan la parcel·la tingui més d'un 15 % de pendent, serà necessari adjuntar, a més, un 

plànol topogràfic, amb corbes de nivell cada metre i justificació gràfica de l'apartat 3b. 

 

Article 71 

Condicions d'ús 

 

1.- A aquesta zona es permet l'ús residencial a habitatge unifamiliar i tallers de categoria 

industrial primera a planta baixa o soterrani. 

 

2.- A la subzona 3b, a més dels anteriors, es permeten els religiosos, culturals, hotelers, 

sanitaris, assistencials i administratius, limitats a una superfície màxima de parcel·la de 1.600 

m2  si s'esgota l'edificabilitat permesa a aquestes normes i no podent-se ocupar més de 800 

m2 de sostre. 

 

SECCIÓ CINQUENA: Zona d'illa tancada 

 

Article 72 

Definició 

Comprèn el sòl assenyalat amb el signe 4 als plànols d'ordenació i el tipus d'ordenació és a 

alineació de vial. 

 

Article 73 

Subzones 

Existeixen a aquesta zona, dues subzones amb les següents característiques: 
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a) Subzona 4a, a la que 

l'edificació correspon a planta baixa més tres plantes pis. 

 

b) Subzona 4b, a la que l'edificació correspon a planta baixa més dues plantes pis. 

 

Article 74 

Condicions d'edificació 

Les condicions d'edificació seran les següents: 

 

1.- Alineacions: Els plànols d'ordenació assenyalen les alineacions de façanes amb caràcter 

vinculant. 

 

2.- Alçada reguladora: L'alçada reguladora ve definida pel número de plantes i la cota de la 

cornisa resultant les següents: 

 

a) Planta baixa més tres plantes pis = 12,50 metres. 

b) Planta baixa més dues plantes pis = 9,50 metres. 

 

3.- Profunditat edificable: La profunditat edificable ve definida als plànols d'ordenació. En cap 

cas podrà ser superior a 16 metres. 

 

4.- Patis: A patis interiors, es complirà l'article 141 d'aquestes Normes. v 

 

5.- Separacions: Es respectaran les distàncies obligades de propietats i veïns segons les normes 

generals del Dret Civil i d'higiene d'habitatges. 

 

6.- Façana mínima: La façana mínima serà de 6 metres. 

 

7.- Parcel·la mínima: No es fixa parcel·la mínima a aquesta zona. 
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8.- Profunditat mínima de la 

parcel·la: Es fixa en 13 metres la profunditat mínima perquè una parcel·la sigui edificable. 

 

Article 75 

Condicions de llicència 

 

S’hauran de complir tots els requisits establerts a l’article 22 d’aquestes Normes. 

 

Article 76 

Condicions d'ús 

 

S'admeten a aquesta zona els següents usos: residencial en totes les seves categories, 

administratiu, comercial, religiós, educatiu, sanitari-assistencial i industrial a les categories 

primera, segona i tercera. 

 

SECCIÓ SISENA: Zona de front de carrer d'ordenació mixta 

 

Article 77 

Definició 

Inclou el sòl assenyalat amb el signe 5 als plànols d'ordenació. 

 

Comprèn el fronts de carrer dels habitatges unifamiliars o plurifamiliars i ordenació especial. 

 

Article 78 (Modificació 1.996/657) 

Subzones  

 

1.- Subzona 5a, que compleix totes i cadascuna de les condicions d'edificació esmentades a 

l'article 79 d'aquestes Normes. 

 

2.- Subzona 5b, d'ordenació especial, en que es fixa una ocupació del 60 % i una alçada 

reguladora de 9 metres, a excepció d'elements tècnics lligats als usos permesos. En aquesta 
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zona s'admeten els usos 

comercial, administratiu i magatzems compatibles amb situació urbana. 

 

Article 79 (Modificació 1.996/657) 

Condicions d'edificació: subzona 5a 

 

1.- Alineació a façana: L'alineació de façana obligatòria és a 5 metres de l'alineació del carrer. 

 

2.- Parcel·la mínima: La parcel·la mínima es fixa en 200 m2. 

 

3.- Ocupació màxima de parcel·la: L'ocupació màxima de la parcel·la en planta baixa serà del 

60 % i a les plantes pis serà del 40 %. 

 

4.- Alçada màxima: L'alçada màxima serà de 9,50 metres corresponents a planta baixa més dos 

plantes pis. 

 

5.- Profunditat edificable: La profunditat edificable màxima serà de 16 metres des de 

l'alineació de façana, sempre i quan amb això no s'ocupi més del 60 % de la superfície de la 

parcel·la. 

 

6.- Edificacions auxiliars: Les edificacions auxiliars no podran ocupar més del 10 % de la 

superfície lliure de la parcel·la, amb un màxim de 30 m2 i una alçada que no superi la planta 

baixa. 

 

7.- Façana mínima: La façana mínima serà de 7 metres. En el cas de ser inferior, s'admetrà 

únicament l'habitatge unifamiliar. 

 

8.- Separacions: Les edificacions podran optar entre ocupar tota l'amplada de la parcel·la o 

separar-se dels llindars laterals 3 metres. Les parets mitgeres que puguin quedar vistes es 

tractaran obligatòriament amb materials de façana. 
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Article 80 

Condicions de llicència 

S'hauran de complir totes aquelles que estableixi l'article 22 d'aquestes Normes. 

 

Article 81 

Condicions d'ús 

A aquesta zona es permetran els següents usos: 

 

Residencial, a totes les seves modalitats com activitats complementàries de magatzem, hort, 

garatge i taller industrial de primera i segona categoria. 

 

SECCIÓ SETENA: Zona industrial 

 

Article 82  

1.- Definició 

 

a) Inclou el sòl urbà assenyalat amb el signe 6, als plànols d'ordenació urbanística. En general 

comprèn terrenys ocupats per indústries o magatzems, que es consideren compatibles amb 

la seva situació quasi urbana i son: 

 

SECTOR 1:  Fàbrica de pinsos del Pla. 

SECTOR 2:  Puntiblond. 

SECTOR 3:  Masa Decor S. A. 

SECTOR 4:  La Plana. 

 

b) L'únic sector que pot oferir nou sòl industrial serà el sector 4 per el que es considerarà com 

una UNITAT D'ACTUACIÓ amb les paràmetres fixats a l'article 83.2 d'aquestes Normes i 

amb l'objectiu d'aconseguir un 14,40 % de la seva superfície com zona verda unida a la 

carretera. 
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2.- Condicions d'edificació 

Les condicions d'edificació seran les següents: 

 

1. Tipus d'ordenació: aïllada. 

2. Parcel·la mínima: 800 metres. 

3. Alçada màxima: 10 metres, a excepció d'elements tècnics especials, que no puguin 

observar l'esmentada alçada per les seves característiques especials. 

4. Ocupació màxima de la parcel·la: serà del 60 % de la mateixa. 

5. Separacions mínimes: seran de 5 metres a carrer i 4 metres a les restants divisions. 

6. Façana mínima: serà de 20 metres. 

7. Edificabilitat neta: 0,8 m2 de sostre/m2 de sòl 

 

3.- Condicions de llicència 

A més de totes aquelles condicions exigides a l'article 22 d'aquestes Normes, hauran d'ajustar-

se els projectes de depuració d'aigües residuals i control ambiental, així com tots aquells 

documents, projectes i autoritzacions que siguin d'aplicació a cada cas. 

4.- Condicions d'ús 

 

Es permet l'ús d'indústria a les categories primera, segona, tercera i quarta. Es permeten els 

usos comercials i d'oficina, derivats de la pròpia indústria; s'admet l'ús d'habitatge limitat a un 

sol habitatge per el vigilant o porter de la indústria. 

 

Es prohibeixen els usos residencials, sanitaris i culturals. 

 

SECCIÓ VUITENA: Zona residencial aïllada 

Article 83 

1.- Definició 

 

a) Inclou el sòl urbà assenyalat amb el signe 7 als plànols d'ordenació i compren aquells 

sectors de sòl que provenen de Plans Parcials aprovats definitivament i que estan en un 

avançat estat d'execució i consolidació, com són: 
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SECTOR 5  Can Vila    U.A.  VIII 

SECTOR 6  Can Ram    U.A.  IX 

SECTOR 7  Faldes del Montseny   U.A.  X 

SECTOR 8  Pi Gros (Vallserena)   U.A.  XI 

SECTOR 9  Les Pungoles    U.A.  XII 

SECTOR 10  Can Miret    U.A.  XIII 

 

b) També inclou els sectors que provenen d'ordenacions d'àmbit majoritari en un altre 

municipi, com són: 

 

SECTOR 11  Can Sebastianet   U.A.  XIV 

SECTOR 12  Can Sauleda   

 

2.- Condicions urbanístiques 

 

Es qualifiquen com unitats d'actuació en sòl urbà els sectors: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 amb les 

següents prescripcions: 

 

1.- El promotor dels actuals Plans Parcials haurà de fer efectiva la transmissió a l'ajuntament 

dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta continguts a aquestes Normes Subsidiàries. 

 

2.- El promotor, a fi d'assegurar l'obligació de finalitzar les obres d'urbanització, ha de 

constituir una garantia equivalent al 12% del pressupost de les obres d'urbanització pendents, 

que podrà formalitzar-se en metàl·lic, hipoteca de terrenys susceptibles d'edificació o aval 

bancari. 

 

3.- El promotor, queda obligat a finalitzar les obres d'urbanització en un termini no superior a 

15 mesos des de l'aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries a menys que amb 

anterioritat es constitueixi una junta de compensació. 
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4.- En el mateix termini de 

l'apartat anterior, el promotor, queda obligat  a aportar a l'ajuntament un aixecament real de 

totes les instal·lacions realitzades a la urbanització i infraestructura i confeccionar el Projecte 

d'Urbanització de les obres que faltin per fer. 

 

5.- La conservació de les obres d'urbanització anirà a càrrec d'una entitat de conservació, la 

constitució de la qual serà obligatòria, d'acord amb l'article 25.3 del Reglament de gestió 

urbanística. 

 

Article 84 (Modificació 1.996/657) 

1.- Subzones 

Es donen en aquesta zona dues subzones: 

a) Subzona 7a, semi-intensiva, parcel·la mínima 400 m2. 

b)   Subzona 7b, extensiva, parcel·la mínima 800 m2. (*) 
 

(*) A refugis del Montseny, 1000 m2. Les parcel·les escripturades abans de l'aprovació de les 

Normes Subsidiàries. 

 

2.- Condicions d'edificació 

a) Paràmetres: Les edificacions compliran els següents paràmetres. 

 

 Subzona 7a Subzona 7b 

Ocupació 30 % 20 % 

Façana mínima 15 metres 20 metres 

Alçada reguladora (*) PB+2pis = 9'15 metres PB+2pis = 9'15 metres 

Separacions a carrer 6 metres 10 metres 

Separacions a lateral i fons 3 metres 5 metres 

Edificabilitat neta 0'9 m2 sostre/m2 sòl 0'6 m2 sostre/m2 sòl 

 

(*) L'alçada reguladora màxima a Les Pungoles serà de dues plantes i mitja, equivalent a 8 

metres i l'edificabilitat neta de 0'5 m2 de sostre/m2 de sòl 
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b) Condicions específiques per la subzona 7a i 7b: 

 

a) L'ocupació permesa es reduirà en un terç a les parcel·les de més del 30 % de pendent i 

en una meitat a les parcel·les de més del 50 % de pendent. Les parcel·les amb pendent 

superior al 100 % es consideraran inedificables. 

 

b) S'admeten construccions auxiliars amb una ocupació màxima adicional a la permesa 

del 5 % i una alçada màxima fins el carener de tres metres en els següents casos: 

 

1.- Alineades a vial si estàn totalment encastades al terreny. 

2.- Adossades a l'edificació principal i complint les condicions establertes a cada 

subzona. 

3.- Adossades a lateral o fons de la parcel·la si la separació a l'edificació principal és la 

mateixa o superior a la que la construcció principal ha de guardar a laterals o fons de 

la parcel·la. Sempre han de quedar (2/3) dues terceres parts de la longitud del llindar 

lliures d'edificació. Si existeix una construcció auxiliar al llindar per part de l'altre veí, 

es recomana que la nova edificació s'adossi a ella. 

 

c) A les parcel·les amb pendent en les quals sigui necessari modificar el nivell natural del 

terreny, només es podran crear plataformes d'anivellació que no sobrepassin 1'5 metres per 

sobre o 2'2 metres per sota del nivell natural del llindar. 

 

d) El tancament de les parcel·les és obligatori d'obra massissa fins a 60 cm. i la resta fins 

a 1 metre de material calat o element vegetal. Als tancaments de façana a vial, si precisen 

de mur de contenció de terres, haurà de justificar-se la seva estabilitat a la bolcada, per 

tècnic competent, si l'alçada del mur és superior a 1'6 metres. 

 

e) S'admeten els habitatges unifamiliars aparellats, pero hauran de construir-se d'un sol 

cop. Seran considerats com una sola edificació a tots els efectes de futures llicències 

municipals i hauran de respectar la superfície mínima de parcel·la per habitatge. 
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f) Tota construcció totalment encastada al terreny, tipus piscina, cisterna,… no 

computarà a efectes d'ocupació de construcció auxiliar i no se'ls limita separació mínima a 

llindars. 

 

Tota piscina disposarà del corresponent equip de depuració i per omplir-la s'adequaran a les 

Ordenances municipals que es dictin al respecte. 

 

g) Si es realitzen plataformes d'anivellació a l'interior de la parcel·la s'estarà al que 

disposa a l'article 69 bis d'aquestes Normes que diu textualment:    

 

 "Les plataformes d'anivellació a l'interior de la parcel·la (a excepció dels soterranis) 

s'hauran de disposar de manera que no sobrepassi els talús ideals de pendent 1:3 

(altura:base) traçats des de les cotes, per sobre o per sota, possibles als llindars. Els 

murs que sorgeixin de l'anivellació del terreny no podran assolir, en cap punt, una 

alçada superior a 1,5 metres per sobre de la cota natural del llindar ni a una alçada 

superior a 2,2 metres per sota de la cota natural del llindar. Els murs interiors de 

contenció de terres no podran sobrepassar, per la seva part vista, una alçada superior a 

3,7 metres." 

 

Article 85  

1.- Condicions de llicència 

 

a) Haurà de complir totes aquelles que estableix l'article 22 d'aquestes Normes. 

 

b) A la sol·licitud de permís de tanques, murs i tancaments haurà de justificar-se gràficament 

que es compleixen els apartats c) i d) de l'article 84 d'aquestes Normes.     

 

c) No es concedirà llicència municipal per la construcció d'un edificació auxiliar si no es 

sol·licita amb posterioritat o a la vegada que la construcció principal. 
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2.- Condicions d'ús 

A les subzones 7a i 7b s'autoritzen els usos residencials unifamiliars amb activitats 

complementàries de magatzem, garatge, taller i similars no oberts al públic, quedant 

restringits a la categoria primera els usos industrials. 

 

SECCIÓ NOVENA: Zona comercial. Clau C 

 

Article 85 bis 

1.- Definició 

 

Comprèn la zona assenyalada als plànols d'ordenació de Les Faldes del Montseny amb la lletra 

C. 

 

2.- Condicions d'edificació 

 

Tots i cadascun dels corresponents a la subzona 7a. 

 

3.- Condicions d'ús 

 

S'admet l'ús comercial a totes les plantes i és obligatori almenys a la planta baixa.  

 

S'admet l'ús residencial unifamiliar a la planta primera i segona per sobre de la planta baixa. 

 

4.- Condicions de llicència 

 

Haurà de complir totes les condicions de l'article 22 d'aquestes Normes i justificar fefaentment 

l’ús comercial de la planta baixa, ja sigui sol·licitant paral·lelament l’alta d’activitat o per els 

requisits que tingui a bé de disposar l’ajuntament per assegurar el seu ús comercial. 
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CAPÍTOL IV.: Regulació detallada del sòl urbanitzable 

 

SECCIÓ PRIMERA: Disposicions generals 

 

Article 86 

Sòl urbanitzable 

 

1.- Aquestes Normes classifiquen com sòl urbanitzable, els sectors que són factibles 

d’urbanitzar. La delimitació es fa als plànols d’ordenació a escala 1:10.000 i 1:5.000 i amb més 

precisió al plànol a escala 1:2.000 i son: 

    

SECTOR 1.- Refugis del Montseny 

   SECTOR 2.- Can Derrocada I 

   SECTOR 3.- Quatre Camins 

   SECTOR 4.- Can Derrocada II 

 

2.- Dels quatre sectors esmentats, els dos primers tenen planejament aprovat, el qual haurà de 

modificar-se d’acord amb les indicacions d’aquestes Normes Subsidiàries. Als dos restants, 

hauran de redactar-se Plans Parcials que els ordenin i tan sols desprès de l’aprovació i execució 

del planejament podran ser ocupats per l’edificació. 

 

3.- Cada Pla Parcial haurà d’abastar la totalitat dels terrenys compresos a cada sector 

respectiu. 

 

Article 87 

Edificabilitat dels sectors 

 

1.- Els conceptes sobre edificabilitat expressats amb els noms de: “índex d’edificabilitat 

sectorial”, “superfície de sostre edificable” i “índex d’edificabilitat complementària”, són els 

que a continuació es defineixen. 
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2.- S’entén per índex d’edificabilitat sectorial, el límit màxim d’edificabilitat, expressat en 

metres quadrats de sostre edificable per metre quadrat de sòl (m2 sostre/ m2 sòl) referit a 

l’àmbit del sector, excloses vies i camins oberts de titularitat pública, circulacions d’aigua i 

torrents. 

 

3.- La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes, corresponents 

a les plantes que de conformitat amb les normes sobre tipus d’ordenació, tinguin la 

consideració de planta baixa i planta pis. 

  

En el càlcul d’aquesta superfície s’inclouran les superfícies corresponents als cossos sortints 

tancats o semitancats, els de les edificacions o cossos d’edificació auxiliars i els de les 

edificacions que es conserven. 

 

No es computaran les superfícies de pas públiques sota porxos, ni les superfícies de sostre per 

dotacions i equipaments públics. 

 

4.- L’índex d’edificabilitat complementària sectorial és el límit màxim d’edificabilitat, expressat 

en metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl (m2 sostre/m2 sòl), referit a l’àmbit de 

cada sector, que en alguns sectors s’afegeix a l’edificabilitat sectorial, per destinar-la 

exclusivament a usos comercials o d’oficina i garantir la seva previsió. El sostre resultant 

d’aquesta edificabilitat podrà concentrar-se o distribuir-se de manera homogènia. Quan la 

promoció del sector consideri desitjable destinar una major superfície de sostre a usos 

comercials o d’oficina s’obtindrà del sostre previst per l’índex sectorial a altres usos, 

particularment d’habitatge. 

 

5.- En cas d’edificacions o usos que es conservin, s’obtindrà el seu sostre, del total que resulti 

de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat sectorial, excepte quan sense impedir l’execució del Pla 

Parcial quedi amb el volum disconforme al Pla Parcial. 
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Article 88 

Destí del sòl a l’ordenació 

 

A l’ordenació del sector en Pla Parcial, els sòls s’afectaran en un dels següents destins: 

 

a) Carrers, places públiques i espais d’estacionament. 

 

b) Espais lliures destinats a jardins urbans, places i boscos urbans. 

 

c) Equipaments i dotacions comunitàries. 

 

d) Instal·lacions per serveis tècnics d’interès general. 

 

e) Sòls susceptibles d’edificació privada, pels usos admesos a les Normes segons els 

detalli i particularitzi el Pla Parcial, o que de titularitat privada romanguin lliures i 

a destinar a jardins, patis o sortides privades. 

 

Article 89 

Densitat d’habitatges 

 

Els Plans Parcials, per el desenvolupament de les previsions en sòl urbanitzable, respectaran les 

determinacions establertes per cada zona respecte de l’ús d’habitatge quan a número màxim o 

densitat màxima d’habitatges al sector. 

 

Article 90 

Cessions gratuïtes en sòl urbanitzable 

Les cessions obligatòries i gratuïtes seran a extensió, les que s’indiquin als plànols del respectiu 

Pla Parcial i en tot cas, com a mínim, aquelles que compleixin les quantitats fixades per cada 

tipus de sector i per els següents destins a aquestes normes urbanístiques: 
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a) El sòl destinat a carrers i 

estacionaments públics. 

 

b) El sòl destinat a jardins públics i espais esportius recreatius i d’oci. 

 

c) El sòl destinat a centres públics per impartir l’educació general bàsica i per altres serveis 

públics que el Pla Parcial determini. 

 

d) El sòl que en el sostre edificable materialitzi un 10% del aprofitament del sector. 

 

Article 91 

Obres en sòl urbanitzable 

 

En sòl urbanitzable no es podran realitzar obres aïllades d’urbanització, excepte quan es tracti 

d’executar els sistemes generals o algun dels seus elements. Per la urbanització del sòl 

urbanitzable son indispensables, el Pla Parcial, la delimitació de polígons i el Projecte 

d’Urbanització. Les actuacions d’urbanització aïllades del procés de planejament constituiran 

infracció urbanística greu. 

 

SECCIÓ SEGONA: Sectors de sòl urbanitzable amb planejament parcial aprovat (Clau 8). 

 

Article 92 

Definició 

 

Comprèn aquells sectors amb Pla Parcial aprovat amb anterioritat a la Llei del sòl del 12 de 

maig de 1976. 

 

Aquests sectors estan assenyalats als plànols d’ordenació i són els següents: 

    

SECTOR 1:  Refugis del Montseny 

   SECTOR 2:  Can Derrocada I 
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Article 93 

Condicions urbanístiques i d’edificació 

 

El sòl urbanitzable amb Planejament Especial o Parcial aprovat amb anterioritat a aquestes 

Normes queda sotmès a les següents condicions: 

 

1. Sector Refugis del Montseny: 

 

a) Obligatorietat de formar una junta de compensació que es comprometi a realitzar els 

treballs d’urbanització que falten i a la conservació de l’àmbit. 

 

b) La junta de compensació o en el seu defecte l’ajuntament tramitarà davant l’ens 

corresponent la desqualificació d’interès turístic nacional. 

 

c) El promotor o en el seu defecte la junta de compensació haurà de redactar una 

modificació del Pla Parcial que reculli l’ordenació establerta i adopti la normativa edificatòria 

a la de la subzona 7b d’aquestes Normes, però mantenint la parcel·la mínima de 1.000 m2 a 

un termini màxim de dos anys i subsidiàriament a la del Pla Especial del Parc del Montseny, 

especialment en quan a protecció del paisatge i adequació de volums i estil dels edificis 

establerts als apartats 4.2 i 4.3 de l’article 19 i article 22 de les normes del Pla Especial del 

Montseny i prohibició d’edificar als terrenys amb pendent superior al 75 % (article 19.1 de les 

normes del Pla Especial del Montseny). 

 

d) El promotor o en el seu defecte la junta de compensació haurà de facilitar a aquest 

ajuntament un aixecament real de les infrastructures i obres de la urbanització realitzades i 

Projecte d’Urbanització de les que falten per realitzar. 

 

e) A mida que l’urbanització vagi complint totes les prescripcions que s’exigeixen als apartats 

anteriors i l’apartat segon de l’article 83 d’aquestes Normes, es farà efectiva la recepció de la 

urbanització.  
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f) La qualificació del sector serà a tots els efectes sòl urbanitzable a Pre-Parc amb Pla Parcial 

aprovat. 

 

2.- Can Derrocada. 

 

a) El promotor haurà de complir les prescripcions de l’article 83, apartat segon en un termini 

màxim de tres anys als efectes que estableixen els epígrafs segon, tercer i quart de l’esmentat 

article.          

 

b) El promotor ve obligat a refondre en un document les prescripcions que figuren al plànol 

d’ordenació corresponent d’aquestes Normes amb especial èmfasi a la ubicació d’espais d’ús 

públic o privat, parcel·lació real, estudi zona d’habitatges unifamiliars en filera..., justificant 

numèricament que es compleixen els estàndards del Pla Parcial aprovat definitivament. 

 

c) Les possibilitats d’agrupació d’habitatges unifamiliars en filera de la illa “A” de la 

urbanització queden supeditades a una densitat de 20 habitatges/hectàrea, l’adequació a 

l’entorn i la cessió gratuïta de 1000 m2 de zona verda dins de l’illa. 

 

 
 

SECCIÓ TERCERA:  Sector especial Can Miret 

(ANULADA)         

Article 94. Definició 

Anul·lat 

Article 95. Règim Normatiu 

Anul·lat 
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SECCIÓ QUARTA: Sectors de 

sòl urbanitzable sense planejament parcial 

(Clau 8 bis) 

 

Article 96 

Definició 

 

1.- Aquests sectors comprenen els sòls urbanitzables, que per les seves característiques físiques 

i la seva situació, se’ls assigna una intensitat d’ús que permeti els creixements d’habitatge 

unifamiliar aïllat o agrupat de baixa intensitat. 

 

2.- El desenvolupament d’aquest sector es realitzarà mitjançant Plans Parcials que ajustant-se 

a les previsions d’aquestes Normes aconsegueixin els següents objectius: 

 

a) Integració de l’habitatge en el medi rústic sense alteracions importants del paisatge. 

 

b) Nivells d’urbanització mínims, però urbans, aconseguint els valors adequats, quan a espais 

lliures públics i privats. 

 

Article 97 

Delimitació de polígons i desenvolupament per etapes 

 

1.- El sector pot ser descompost en polígons en funció d’etapes d’urbanització i edificació. La 

delimitació fins i tot sent concordant amb els criteris de la Llei, haurà de ser de tal manera que 

tots ells disposin del mateix aprofitament (mesurat per la superfície de sostre edificable per els 

diferents usos per unitat de superfície del polígon) i si és possible (per garantir a cada etapa la 

gradual i equitativa satisfacció de les necessitats col·lectives) amb la mateixa incidència de les 

cessions obligatòries de sòl a cada polígon. 

 

2.- Les diferents etapes, no serà necessari que incorporin totes elles, la mateixa incidència 

quan a cada tipus de sòl de cessió gratuïta, poden ser entre si complementàries quan al destí. 
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Idènticament, no serà necessari que el tipus d’ordenació de l’edificació sigui homogeni a cada 

polígon, satisfetes les exigències de composició urbanística i demandes de promoció. 

 

3.- L’àmbit dels sectors no podrà ampliar-se ni modificar-se per assegurar les previsions de 

creixement i la coherència urbanística, venint dividits, sòls que en altres moments poguessin 

disposar d’iniciativa de desenvolupament conjunt. 

 

Article 98 

Enumeració dels sectors 

            Extensió 

SECTOR 8: Quatre Camins           2,73 ha. 

SECTOR 9: Can Derrocada II       7,82 ha. 

 

Article 99 

Edificabilitat 

1.- La edificabilitat sectorial serà: 

 

 Índex Edificabilitat 

Bruta 

Complementària Neta 

Màxima 

V/Ha. 

SECTOR 8 0,28 0,05 18 

SECTOR 9 0,15  8 

 

        

2.- L’edificabilitat es referirà a la totalitat de l’àmbit del sector, inclosos els espais lliures per 

parcs o boscos urbans que s’indiquen o els sòls destinats dins del sector a equipaments 

comunitaris, necessàriament  públics. No entraran en el còmput de l’edificabilitat els vials i 

carreteres exteriors de domini públic i aquells interiors també de domini públic que s’atinguin i 

estiguin oberts. Idènticament tampoc es computaran els llits de rieres, torrents i cursos d’aigua 

de titularitat pública. 
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3.- Aquesta edificabilitat 

sectorial mesura l’aprofitament mitjà del sector i obrarà a efectes de la seva traducció a sòl 

edificable de cessió gratuïta a l’administració actuant a la institució del 10 % de 

l’aprofitament mitjà  disposat per la Llei. Idènticament, aquests índex, minorats a l’interior 10 

%, determinen l’aprofitament de les finques incloses al sector, segons la seva extensió abans 

de la urbanització, amb independència del destí particular fixat a aquest Pla General als 

terrenys i del qual detalli l’ordenació del Pla Parcial. 

 

Article 100 

Quanties de les reserves mínimes de sòl de cessió gratuïta 

 

1.- Les actuacions a aquests sectors respectaran als Plans Parcials les següents previsions 

mínimes, expressades en percentatges: 

     

 Vials Espais verds Dotacions (*) 

SECTOR 8 12%          12%  8% 

SECTOR 9 12%      10% 2% 

 

(*) Les reserves per dotacions als nous Plans Parcials hauran de complir també els mínims fixats 

a l’article 17 de la Llei d’adequació. 

 

2.- Aquestes exigències s’entendran com mínimes. 

 

Quan el Pla General per mitjà de les seves determinacions físiques (les superfícies reservades i 

indicades en un sector per el Pla Parcial), incrementen aquelles quanties, el Pla Parcial, malgrat 

això disminuir l’aprofitament mitjà, ho complirà per la concentració de l’edificació privada. 
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Article 101 

Desenvolupament de l’edificació al Pla Parcial 

 

1.- L’ordenació física de volums es farà a partir de la configuració dels llocs, tenint especial 

cura pel relleu, donada la pendent dels sectors i evitant el terrabuit i els terraplens per la 

urbanització i edificació. 

 

2.- Els espais lliures privats podran ser mancomunats al servei de diverses edificacions i 

habitatges. 

 

3.- Les edificacions no sobrepassaran mai les dues plantes pis (PB+2), al sector 9 i planta baixa 

i un planta pis (PB+1) al sector 8. 

 

4.- La xarxa viària serà clara quan al seu traçat, seguint les corbes de nivell, anant de punts 

singulars del territori a altres complementant-se per carrers per vianants normals als accessos, 

quan sigui oportú i ho exigeixi la pròpia topografia. 

     

Els carrers no tindran amplades excessives, aquelles interiors i al servei de zones d’edificació 

unifamiliar seran de vuit metres (8m) d’amplada, excepte aquelles exteriors al sector o de 

districte que es dimensionaran en visió general. Els recorreguts importants s’ordenaran amb 

places i miradors sobre el paisatge. 

 

5.- L’edificació seguirà las directrius del territori moltes vegades de naturalesa rústica, evitant 

ordenacions gratuïtes. Els nous teixits resoldran la trobada entre els teixits existents, quan a 

continuïtat de carrers i activitat i de relació formal amb les característiques tipològiques i 

volumètriques de les construccions existents admeses. 

 

6.- Els cursos d’aigua i de drenatge: desembocadures, torrents, rierols i rieres es mantindran  

lliures d’ocupació per tubs, clavegueram, ribes artificials, terraplens i fi de lleres de rius. Les 

ribes es sistematitzaran amb arbres de ribera i es mantindran ordenades. Les clavegueres i vies 

s’emplaçaran, suficientment separades dels mateixos. 
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7.- La parcel·lació mínima per l’edificació unifamiliar aïllada no serà inferior als 800 m2 de 

superfície. 

 

Article 102 

Condicions d’ús 

 

1.- Les condicions d’ús d’aquesta zona són d’acord amb els sectors corresponents, son els 

següents: 

 

SECTOR 8 i 9: Es permeten, l’ús residencial, habitatge familiar, l’ús comercial, esportiu, 

assitencial i cultural. 

 

CAPÍTOL V.: Regulació detallada del sòl no urbanitzable 

 

SECCIÓ PRIMERA: Disposicions generals 

 

Article 103 

Definició i finalitat 

 

1.- Qualifiquen de sòl no urbanitzable els sectors del territori respecte dels quals, aquestes 

Normes Subsidiàries es plantegen com objectiu, impedir els processos d’urbanització amb la 

finalitat d’assegurar la continuïtat de les condicions naturals i d’ús actuals i la preservació dels 

valors paisatgístics. 

 

2.- La regulació del sòl no urbanitzable té les següents finalitats: 

 

a) Protegir la terra mitjançant la limitació dels desenvolupaments urbans. 

 

b) Protegir els elements naturals més destacats o que defineixin millor els aspectes globals 

del territori, preservant els valors ecològics i paisatgístics. 



                                                                           
 
 

 

 

67  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

 

c) Establir ordenadament els diversos usos i activitats que es puguin permetre a cada tipus 

de sòl no urbanitzable. 

 

Article 104 

Modalitats 

 

Es distingeixen els següents tipus de sòl no urbanitzable: 

 

a) Parc natural. 

b) Pre - parc. 

c) Cota 400. 

d) Zona de protecció de sistemes generals. 

e) Zona de protecció forestal.          

 

Article 105 

Desenvolupament de les Normes  

 

1.- Les determinacions que contenen aquestes Normes, sense perjudici de la seva immediata 

aplicació, podran ser desenvolupades per Plans Parcials que continguin o contemplin els 

següents objectius: 

 

a) La protecció de cultius i espais forestals. 

b) La millora del medi rural. 

c) La protecció i millora de la vialitat rural. 

d) Qualsevol altre que serveixi a la finalitat del destí rústic de la terra. 

 

2.- Els Plans Especials no podran alterar les determinacions d’aquestes Normes, excepte quan 

es tracti de regular més restrictivament les condicions d’edificació i d’ús i augmentar la 

superfície establerta com a mínim per les finques. 
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Article 106 

Vies rurals 

 

1.- No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de 

vialitat si no està expressament previst a aquestes Normes Subsidiàries o als Plans Especials, 

que en sòl no urbanitzable puguin desenvolupar-se o als Plans o Programes de l’Administració 

d’Agricultura. Tot això sense perjudici d’aquelles situacions d’urgència, necessitat o qualsevol 

altre, com les prevencions d’incendis, que ho facin aconsellable. 

 

2.- Tampoc podrà modificar-se el perfil longitudinal i transversal dels camins i vies rurals sense 

la corresponent llicència municipal. Tota modificació dels perfils haurà de tenir especial cura 

amb les condicions de l’entorn. 

 

 

Article 107 

Mesures de protecció 

 

1.- Queden prohibides les parcel·lacions, divisions o segregacions de terrenys que donin lloc a 

qualsevol de les següents situacions: 

 

a) Originar superfícies inferiors a les previstes a aquestes Normes i en els documents 

urbanístics que les desenvolupin o a les establertes per activitats agràries pe la legislació 

corresponent. 

 

b) Que suposin més d’un fraccionament encara que sigui successiu al temps, que origini 

finques de superfície inferior al doble de les dimensions mínimes assenyalades a l’apartat 

anterior. 

 

c) Que no tinguin accés directe a les carreteres, camins, vies rurals, pistes forestals i altres 

vialitats de domini públic. 
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La condició establerta a 

l’apartat (b) podrà ser exceptuada mitjançant els Plans Especials que desenvolupin les Normes 

Subsidiàries. 

 

2.- Als efectes d’aplicació del que disposa l’epígraf anterior s’estableix el següent: 

 

a) Es tindrà en compte les determinacions sobre vialitat, reflexades als plànols d’ordenació i 

als plànols de cadastre. 

 

b) Es tindrà en compte l’article 41 del Reglament de de la Llei de protecció de la legalitat 

urbanística que fixa noves figures d’infracció urbanística referits a parcel·lacions i divisions. 

 

Article 108 

Condicions generals pels habitatges 

 

Els habitatges que es realitzin en el tipus de sòl no urbanitzable, la regulació dels quals ho 

permeti, hauran de complir a més d’aquesta regulació, les següents condicions: 

 

a) Autorització d’acord amb el procediment previst a l’article 44 del Reglament de gestió 

urbanística. 

 

b) S’hauran de complir les determinacions sobre prevenció de la formació de nuclis de 

població i les condicions d’edificació previstes per cada tipus de sòl no urbanitzable. 

 

Article 109 

Instal·lacions d’obres públiques 

 

1.- D’acord amb el que preveu l’article 86 de la Llei del sòl, poden autoritzar-se construccions i 

instal·lacions vinculades a l’execució, conservació i servei d’obres públiques. En qualsevol cas, 

hauran d’observar-se les determinacions sobre emplaçament i condicions d’edificació 

aplicable. 
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2.- No podran autoritzar-se instal·lacions d’aquest tipus si s’afecta a l’equilibri ecològic o als 

valors paisatgístics o ambientals de l’àrea afectada o circumdant. 

 

3.- Les condicions per la concessió seran: 

 

a) La intensitat màxima d’edificació es fixa en 0,10 m2 sostre/m2 sòl. 

 

b) L’autorització provisional haurà de ser renovada cada dos anys, justificant la continuïtat 

de les obres relacionades amb la construcció o la instal·lació. No podran ser concedides més de 

tres renovacions. 

 

c) A l’expedient d’autorització, és precís assenyalar les raons que asseguren la no pertorbació 

dels valors paisatgístics o ambientals. 

 

4.- L’eficàcia de les autoritzacions a que es refereix aquest article es troba condicionada al 

dipòsit de garanties suficients per la restauració i si fos el cas, la millora de les condicions dels 

terrenys afectats al finalitzar l’ocupació. 

 

Article 110 

Instal·lacions d’utilitat pública 

 

1.- Amb excepció de l’ús d’habitatge, dels usos agrícoles, ramaders i forestals i de les 

instal·lacions d’obres públiques, les altres activitats i construccions només poden autoritzar-se 

si tenen la consideració d’instal·lacions d’utilitat pública o d’interès social que hagin de situar-

se al medi rural. 

 

2.- A tots els suposats hauran de complir-se les determinacions sobre prevenció de la formació 

del nucli de població, bé fixa o temporal, així com les condicions d’edificació i hauran d’estar 

adscrites als usos permesos a cada tipus de sòl no urbanitzable. 
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3.- A la tramitació de les 

autoritzacions per instal·lacions d’utilitat pública haurà de conservar-se el següent: 

 

a) El procediment és el previst a l’article 44 del Reglament de gestió urbanística. 

 

b) A l’expedient haurà d’acreditar-se l'existència de declaració d’utilitat pública o interès 

social. Si és el propi municipi el que efectua l’esmentada declaració, haurà de tramitar-se de 

manera independent, amb l’obertura d’un període d’informació pública per aquests únics 

efectes. També hauran d’assenyalar-se de manera expressa les raons en que es basa la 

necessitat de situar la instal·lació en qüestió al medi rural. 

 

c) A la memòria del projecte s’haurà de demostrar expressament la inexistència de risc per 

les zones veïnes amb ordre a l’equilibri ecològic, a les condicions naturals del sector o als 

valors paisatgístics. 

 

Article 111 

Condicions generals de les construccions 

 

1.- A fi d’aconseguir una perfecta integració de les construccions amb l’entorn i el paisatge, els 

materials d’acabat, cobertes, tipus de xemeneies, volades…, hauran de respectar les 

característiques de la zona en qüestió.  

 

Havent de detallar perfectament als projectes d’execució i justificar a les seves memòries tan 

la forma com els materials a utilitzar, colors dels mateixos i incidències de l’edificació a 

l’entorn. 

 

2.- Amb la finalitat de què l’adequació de la finca al nou ús, al qual es destina, no introdueixi 

elements aliens i contradictoris a l’entorn on es situa, s’estableixen les mesures següents: 

 



                                                                           
 
 

 

 

72  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

a) Es prohibeixen els 

tancaments per tanques amb materials d’obra d’alçada superior a 0,40 metres, a excepció dels 

llindars amb vies de circulació ràpides i amb les línies de ferrocarril. En tot cas es prohibeixen 

les tanques opaques. 

 

b) A la zona  on existeixi arbrat, les construccions es realitzaran de manera que subsisteixi la 

major part possible d’arbrat, per tan, als plànols i memòria del projecte s’especificarà la 

situació d’aquest i les mides preses per la seva protecció. 

 

c) Es prohibeix la pavimentació del sòl no edificat superior a 1/8 del total de la superfície 

construïda. A efectes d’aquesta norma, quedaran comptabilitzats com zona pavimentada, tot 

tipus de porxos i les piscines. 

 

Article 112 

Condicions de procediment 

 

1.- El municipi instarà la inscripció com indivisible de les finques afectades a l’edificació, per la 

qual es concedeix llicència o autorització, quedant condicionada l'eficàcia o l’acreditació de 

l’esmentat assentament registral. 

 

2.- En el procediment d’atorgament de les autoritzacions es donarà audiència als propietaris 

confrontats. 

 

A tal efecte, els projectes hauran d’anar acompanyats d’una relació dels esmentats propietaris. 

 

3.- A la vegada, serà necessari aportar certificacions registrals dels assentaments referents a la 

finca respecte de la qual es sol·licita l’autorització o llicència, així com si fos el cas, de la finca 

matriu. 

 

4.- En tot cas, l’atorgament de qualsevol llicència i autorització està supeditada al compliment 

de les normes generals i específiques sobre condicions higièniques, en especial, l’evacuació 
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d’aigües residuals i tècnic-

constructives dictades per les diverses administracions competents. A tal efecte, juntament 

amb la documentació del projecte tècnic, exigida amb caràcter general per realitzar 

l’edificació i sol·licitar la llicència, convindrà conjuntar: 

 

a) Documents detallats explicatius de la localització amb plànols acotats de l’edifici 

projectat. 

 

b) Plànols i memòries explicatives de la captació i subministre d’aigua, especificant: el punt 

de captació, canalització, detalls constructius i materials empleats a l’obra, amb referència 

específica d’aquells utilitzats per assegurar la impermeabilització i el drenatge necessaris. 

S’especificarà a més l’ús al qual es destina, aportant el certificat sanitari oficial, corresponent, 

acreditatiu de la seva potabilitat. 

 

c) Especificació del sistema escollit per depuració, tractament i destí de les aigües residuals, 

tenint en compte la prohibició de construcció de pous negres, mines filtrants, ..., així com el 

desguàs d’aigües fecals sense depuració prèvia. Per tal fi s’aportaran els plànols i memòries 

explicatives, amb especificació del punt de destí i materials emprats en l’obra, en especial els 

que ha d’assegurar la impermeabilització i depuració dels abocats. 

 

d) En el cas concret de vaqueries, granges porcines i agrícoles, així com les activitats de 

cunicultura, subjectes al Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses de 30 

de novembre de 1961, convindrà seguir la tramitació de l’expedient previst als articles 29 i 

següents de l’esmentat Reglament. 

 

S’especificarà concretament cada una de les solucions adoptades, responen a cada un dels 

articles als quals fa referència el Reglament i en especial la necessitat d’obrir un període 

d’informació pública, amb notificació als veïns més propers, durant el tràmit de sol·licitud de 

llicència. 
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SECCIÓ SEGONA: Parc natural 

Article 113 

Definició 

 

Compren el sòl assenyalat amb el signe “N”, als plànols d’ordenació. Els terrenys que integren 

aquest parc estan definits al Pla Especial del Parc del Montseny, redactat per la Diputació 

Provincial de Barcelona i aprovat definitivament el 26 de juliol de 1977 i adaptat a l’Ordre 

Ministerial de 26 de gener de 1978 (BOE 14-03-78). 

 

Article 114 

Desenvolupament 
 
Anul·lat per inclusió a l’art. 116. 

 

Article 115 

Condicions d’ús 
 
Anul·lat per inclusió a l’art. 116. 

 
Article 116 

Règim aplicable 

 

A tots els efectes, es sotmet aquest territori a les disposicions contingudes al Pla Especial del 

Parc del Montseny, específicament a les normes que ho regulen i que es recullen a aquestes 

Normes. 
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NORMES DEL PLA ESPECIAL 

EL MONTSENY INCLOSES EN LK.AS NORMES SUBSIDIARAS DE SANT PERE DE VILAMAJOR. 

CAPITULO I. NORMES URBANÍSTIQUES GENERALS. ÀREA DEL PARC  

 
( Art. 1) Definició  
 
Integren l'Àrea del Parc Natural del Montseny tots els elements físics del territori que amb 

aquesta denominació queden compresos dintre de la línia perimetral tancada, que es troba 

grafiada en els plànols corresponents. Aquest territori constitueix un espai lliure de gran 

extensió d'interès o utilitat pública en els Sectors que el Pla determina. 

 

(Art.2) Principi Bàsic: Ordenació Tutelar  

 

La flora, la fauna, els ecosistemes per ells formats, la configuració geogràfica de la muntanya, 

les edificacions rústiques o monumentals i fins i tot les activitats agropecuàries dels seus 

habitants constitueixen  elements d'un conjunt del major interès natural, paisatgístic, forestal, 

rústic i històric, que es protegirà i millorarà en coordinació amb els Organismes afectats i la 

propietat, per a assegurar l'equilibri ecològic en aquest territori, evitar la degradació de valors 

naturals i possibilitar a la Comunitat el coneixement i gaudir dels valors ressenyats en el doble 

vessant cultural i recreatiu. 

 

(Art. 3) Elements inamovibles i tutelats  

 

1.- Es declara la inamovibilitat del conjunt d'elements que conformen la  fisonomia de la 

muntanya.  

 

2.- Els elements geològics, botànics i zoològics, així com les fonts, miradors, camins d'ús públic, 

etc. es troben sota l'especial tutela de les Corporacions promotores, Institut Nacional per a la 

conservació de la Naturalesa (ICONA) ,  fins que assumeixi les competències un Òrgan 

especial.  
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(Art. 4) Usos  

 

1.- S'admetran únicament els usos agropecuaris i els aprofitaments forestals (excepte en la 

Zona de Reserva Natural qualificada) que haurien d'efectuar-se d'acord amb les disposicions 

vigents i sota la jurisdicció dels organismes competents.  

 

2.- S'entén que els usos agrícoles i pecuaris estan directament relacionats amb la naturalesa o 

destinació de la finca, i que en cap cas es refereix a usos industrials agropecuaris independents 

de la mateixa.  

 

3.- S'entenen exclosos els altres usos així com les explotacions mineres, pedreres, gravares i 

similars en tota l'Àrea del Parc exceptuant el que està  disposat per a la zona 

d'equipament. 

 
(Art.5) Parcel·lacions  
 

1.- No són possibles les parcel·lacions  urbanístiques previstes en l'art.94 de  la vigent Llei 

del Sòl. 

 

2.- Els titulars de terrenys il·legalment segregats o dividits seran solidàriament responsables de 

les seves obligacions. 

 

(Art. 6) Limitacions a l'edificació   
  
1.- Queden prohibides les noves edificacions, amb excepció de les projectades en les zones 

d'equipaments, Tipus A, i segons les condicions establertes en les Normes específiques 

corresponents a aquesta Zona.  

 

2.- Únicament s'admeten obres de conservació, millora i ampliació dels edificis rurals existents 

i de les noves edificacions permeses segons norma anterior en les Zones de Reserva Natural i 

en les condicions específiques de les  Normes corresponents.  

 



                                                                           
 
 

 

 

77  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

3.- En tot cas, tant les obres de 

conservació, millora i ampliació dels edificis existents, així com les noves edificacions a erigir 

en la zona d'equipaments tipus A, haurien de complir les següents condicions d'ús, volum i 

estil. 

 

 3.1.- Condicions d'Ús. Únicament seran admissibles els usos amb fins 

 agropecuàries i habitacionals dels edificis existents.  

 3.2 Condicions de  Volum. L'altura màxima de les noves edificacions així com 

 l'ampliació de les existents en cap cas podrà superar els 9.-m, amidats des del  nivell 

del terreny en cadascun dels punts de la línia de façana, i fins al punt  més alt de coronació 

de la coberta de l'edifici. Únicament podran ser superats  fins a una altura total de 11.-m, 

per les cobertes, rematades, tubs de  xemeneies i ventilació.  

 

 3.3 Condicions d'estil. 

 

 a) Obres de reforma. Es realitzaran procurant conservar tots els elements 

 arquitectònics que donen caràcter a l'edifici, i si es trobessin elements ocults  que 

anteriorment no estiguessin visibles, es procurarà retornar-los la seva  antiga funció, 

harmonitzant-los amb els nous que es precisin per a la funció  per la qual es fa la reforma.  

 

 b) Demolicions i reformes en edificis o  monuments d'interès artístic o històric. 

 Queda prohibida la demolició d'edificis  o monuments d'interès històric-artístic 

 o de valor ambiental. En cas de reforma o restauració dels mateixos s'atendrà  al 

caràcter de l'edifici o monument i els seus elements deteriorats, retornant- los al seu 

primitiu estat, utilitzant sempre mà d'obra especialitzada i materials  d'igual procedència i 

qualitat dels quals se substitueixen o reparen. En tot cas  aquesta operació haurà de ser 

efectuada sota la tutela de l'Òrgan Rector, de       les mateixes Diputacions Provincials i 

altres organismes competents. 
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(Art. 7) Limitacions a la 
infrastructura viària  
 

1.- S'exigirà amb el màxim rigor el compliment en l'Àrea del Parc de les prescripcions 

contingudes en la Norma de la XARXA viària d'aquest Text  Normatiu.  

 

2 . Les sendes en cap cas podran excedir de tres metres d'ample i es recomana que siguin de 

menor amplitud ( 1-2 metres).  

 

(Art. 8) Limitacions a la circulació vial  
 
1.- Els vehicles de qualsevol tipus només podran circular i estacionar-se en els accessos, 

circuits i llocs que s'estableixin expressament.  

2.- Queden exceptuats de tal limitació els vehicles de les autoritats i els seus agents en acte de 

servei.  

 

3.- Queden prohibides les pràctiques de cicle-cross, acte-cross, moto-cross i similars.  

 

4.- Queden prohibides totes les competicions de vehicles (automòbils, motocicletes i similars). 

 

(Art. 9) Limitacions als aprofitaments piscícolas i caça  
 

Aquestes activitats s'exerciran seguint les normes vigents i les instruccions que referent a això 

dicti el Icona, d'acord amb l'Òrgan Rector del Parc o les Diputacions Provincials.  

 

(Art. 10) Limitacions a la publicitat  
 
1.- Es prohibeixen els anuncis, cartells, avisos, inscripcions en els  arbres o en  les roques i 

altres senyalitzacions que siguin alienes al Parc o que representi propaganda de qualsevol 

tipus o finalitat, quedant exceptuats els quals instal·la l'Autoritat competent per a senyalitzar 

el Parc i aquells que expressin situació o emplaçament dels fons privats i les seves 

dominacions.  
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2 . En tot cas, qualsevol avís o 

senyalització, sonora o visual, se sotmetrà a l'informe de l'Autoritat competent i al control de 

l'Ajuntament respectiu, amb la finalitat de que no contrast amb l'ambient natural i el paisatge 

 

(Art. 11) Altres limitacions  
 

1.- Repoblació. En quantes plantacions o repoblacions es portin a terme, el                            

tipus de vegetació serà d'acord amb les característiques del territori. Les repoblacions, la 

introducció de noves espècies i els canvis en la constitució específica de les masses forestals, 

haurien de ser aprovades per l'Òrgan Rector del Parc.  

 

2.- Estesa de línies. Per a l'estesa de línies elèctriques d'alta i baixa tensió, telegràfiques i de 

telefonia, etc., haurà d'efectuar-se estudis previs de la seva ubicació i acabats amb la finalitat 

de no alterar el caràcter del passatge. En qualsevol cas, per a portar-lo a terme serà 

imprescindible l'informe favorable de la corresponent Diputació Provincial i Òrgan Rector. En 

aquesta àrea els  pals i torres metàl·liques es pintaran amb pintura mat i color verd oliva 

o grisa  blavosa segons es projectin, vists des de la xarxa primària o en panoràmica, sobre el 

bosc o sobre el cel.  

 

3.- Instal·lacions vàries. Queda prohibit qualsevol tipus de conducció o instal·lació especial que 

no està al servei de les necessitats de l'àrea del Parc Natural. 

 

4.- Hivernacles, corrals barraques o cabanyes per al pasturatge La construcció d'hivernacles, 

corrals, barraques o qualsevol altra de tipus  provisional destinada a l'explotació agropecuària, 

haurà d'harmonitzar-se amb el paisatge. En qualsevol cas haurien d'ajustar-se a les condicions 

establertes en l'Art. 6 “Limitacions a l'Edificació” d'aquestes Normes Generals.  

 

5.- Voltes. Només es construiran voltes quan fos absolutament precís per a la protecció o 

ocultament de béns, o separació d'àrees cultivables. Podran  construir-se amb material 

opac fins a una altura màxima de 40 cm. I la resta haurien  d'estar formats amb pals de fusta o 

tela metàl·lica d'arços, tret que tal model sigui incompatible amb la destinació de la prop.  
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( Art. 12) Policia  
 
Les diputacions i, en el seu moment, l'Òrgan Rector, tindran en l'àrea del Parc els seus propis 

guardes jurats en col·laboració amb els restants agents de l'Autoritat. 

 

(Art. 13) Integració a les Normes  
 
Les presents Normes, pel seu caràcter general, regeixen en tot el territori del Parc, malgrat 

quan resultin modificades per les específiques que segueixen. 

 

(Art. 14) Disposicions Transitòries  
 
1.-  Els edificis i instal·lacions erigits amb anterioritat a l'aprovació del Present Pla Especial i 

que resultessin disconformes amb les presents Normes, seguiran el règim especial de l'Art.60 

de la Llei del Sòl.  

 

2.- Les obres que s'executin en un futur i siguin disconformes amb les presents Normes, es 

consideraran amb caràcter general, com infraccions urbanístiques, conformement a la pròpia 

Llei del Sòl. 

 

SECCIÓ TERCERA: Pre - Parc 

Article 117 

Definició 

Compren el sòl assenyalat amb el signe 9, qualificat com Pre-Parc pel Pla Especial del Parc 

Natural del Montseny. 

 

Article 118 

Condicions d’edificació 

1.- Les edificacions tindran un volum màxim de 1000 m3, alçada de 7 metres, separació 

mínima dels límits de les finques veïnes de 100 metres i la parcel·la mínima es fixa en 30 Ha. i 

les divisions o segregacions per qualsevol títol, no podran crear finques d’inferior superfície. 

També es prohibeixen les que donen lloc a parcel·les sense accés directe a vies o camins 
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existents i aquelles que no 

tinguin els seus límits definits per accidents topològics existents (marges, barrancs, torrents, 

rieres, camins…). 

 

2.- A les finques de superfície inferior a 30 Ha. i que tinguin més de 15 Ha. segons segregació 

o divisió que resulten de document públic o privat que compleixi alguna de les condicions de 

l’article 1.227 del Codi Civil i de dates anteriors a l’aprovació inicial d’aquestes Normes, 

s’autoritza l’habitatge rural definit funcionalment per la seva relació amb l’explotació agrària i 

estructuralment per la seva connexió amb l’edificació auxiliar destinada a usos agrícoles i el 

peticionari de llicència, acreditarà la seva condició de professional de l’agricultura. 

 

3.- Les masies existents en el moment de l’aprovació inicial d’aquestes Normes i representades 

als plànols d’informació i normatius del Pla Especial del Montseny podran augmentar la seva 

superfície de sostre edificat en un 20 % de la seva superfície actual, en cossos que no 

sobrepassin els 7 metres d’alçada. 

 

4.- També es poden reconstruir sobre els ciments existents les cases  de camp en runes, fins a 

una alçada màxima de 7 metres i un volum de 1000 m3. 

 

Article 119 

Condicions d’ús 

1.- En edificis existents al Pre-Parc no podran ser dedicats a utilitzacions que impliquin 

transformacions del seu destí o de naturalesa forestal o que lesionin el valor específic de la 

vegetació arbòria de la zona.    

 

Article 120 

Sol·licitud de llicència 

La sol·licitud de qualsevol llicència al territori Pre-Parc haurà de complir amb totes les 

condicions que estableix l'article 118 d'aquestes Normes. 
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Article 121 

Nucli de població 

 

A efectes de la limitació segona, establerta a l'article 86 de la Llei es considerarà creació de 

nucli de població sempre que s'autoritzi la constitució de qualsevol habitatge rural que no 

compleixi amb totes les condicions d'edificació establertes a l'article 128 d'aquestes Normes. 

 

Article 122 

Règim aplicable 

 

Per tot allò no regulat específicament a aquestes Normes, es sotmet aquest territori a les 

disposicions contingudes al Pla Especial del Parc Natural del Montseny i específicament a les 

normes que ho regulen. 

 

 

NORMES DEL PLA ESPECIAL DEL MONTSENY INCLOSES EN LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 

SANT PERE DE VILAMAJOR. ÀREA DEL PRE-PARC.  

 

(Art. 15) Definició  
 
Constitueixen l'àrea del Pre-Parc del Parc Natural del Montseny, tots els elements físics del 

territori que amb aquesta denominació queden inclosos dintre de les dues línies perimetrals 

tancades que es troben grafiades en els plànols normatius corresponents d'aquest Pla Especial. 

 

(Art.16) Principi Bàsic 
 
 Pertany l'àrea del Pre-Parc el territori contigu a l'àrea del Parc que constitueixi, en termes 

generals, la part inferior del massís. La seva finalitat primordial és la de servir d'adequada 

protecció al mateix mitjançant la conservació i potenciació dels actuals espais forestals, que es 

mantindran amb independència dels actuals nuclis urbans i les seves expansions normals i de 

la creació d'equipaments al servei del territori.  
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(Art. 17) Usos  
1.- S'admetran els usos agropecuaris i els aprofitaments forestals que haurien de antenir-se 

d'acord amb les tradicions del Montseny i les disposicions vigents i sota la jurisdicció el 

respecte i la protecció dels organismes  competents. En qualsevol cas es valorarà la 

promoció i investigació sobre el  millorament de les espècies autòctones i tradicionals de 

la zona. 

 

2.- S'admetran també assentaments residencials en els llocs idonis i sota les condicions 

assenyalades en les Normes específiques per a la zona d'Influència pertanyent a aquesta àrea 

del Pre-Parc, amb independència dels  propis de la Zona Habitacional.  

 

3.-  Els usos artesanals, comercials i hotelers existents i adaptats a les característiques 

tradicionals del Montseny continuessin permesos.  

 

4.-  Els usos industrials, així com les explotacions mineres, pedreres, gravares i similars 

existents en l'actualitat i que compleixin amb els deguts requisits legals, podran continuar la 

seva activitat. En tot cas haurà de comptabilitzar-se l'explotació dels recursos naturals amb la 

protecció de l'equilibri ecològic, l'ambientació i el paisatge.  

 

5.- Les pedreres i altres instal·lacions mineres existents que cessin en les seves explotacions, 

haurien de restituir el paisatge natura, suprimint talussos i  terraplens i reposant la capa 

vegetal o la flora pròpies del lloc. 

 

(Art.18) Limitacions a l'edificació  
 
1.-.  És possible  l'edificació  en  l'àrea  del   Pre-Pparc,  salvo  en la zona de “paisatge interès 

històric-artístic” i en qualssevol terrenys de pendent superior al                75%.  

  

2.-. En cap cas es concediran llicències d'edificació per a construccions la situació de les quals, 

massa, estil o altura, trenquin l'harmonia del paisatge o  del mitjà rural o limitin 

excessivament el camp visual per a contemplar perspectives típic-tradicionals d'edificis o 

conjunts, des de carreteres, camins o sendes ja existents, o previstos en el present Pla Especial. 
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En qualsevol cas l'edificació 

haurà d'ajustar-se a les prescripcions de les Normes específiques de cada Zona en concret.  

 

3.- Haurien de complir, a més les següents condicions:  

 

 3.1 Condicions d'Ús. S'admetran únicament els usos residencials de tipus  unifamiliar, 

amb excepció de les Zones de Nuclis Antics i d'Extensió Urbana,  en els quals podran 

admetre's habitatges plurifamiliars, segons les  condicions establertes en les 

corresponents Normes Específiques. 

 

 3.2.- Condicions de Volum. L'altura màxima de les noves construccions així  com 

l'ampliació de les ja existents en cap cas podrà superar els 9 metres,  amidats des del 

nivell del terreny en cadascun dels punts de la línia de façana  de l'edifici, i fins al punt 

més alt de la coronació de la coberta de l'edifici.  Únicament podrà ser superada fins a una 

altura de 11 metres, per les  rematades i tubs de xemeneies i ventilacions. 

 

 3.3.- Condicions d'estil.  

 

 a) Obres de Reforma. Es realitzessin procurant conservar tots els elements 

 arquitectònics que donen caràcter a l'edifici, i si es trobessin elements ocults  que 

anteriorment no estiguessin visibles, es procurarà retornar-los la seva  antiga funció, 

harmonitzant-los amb els nous que es precisin per a la funció  per la qual es fa la reforma.  

 

 b) Obres en edificis o monuments d'interès històric-artístic. Queda prohibida la 

 demolició d'edificis o monuments d'interès històric-artístic o de valor  ambiental. 

En cas de reforma o restauració dels mateixos s'atendrà al caràcter  de l'edifici o 

monument i els seus elements deteriorats, retornant-los al seu  primitiu estat, utilitzant 

sempre mà d'obra especialitzada i materials d'igual  procedència i qualitat dels quals se 

substitueixin o reparin. En tot cas aquesta  operació haurà de ser realitzada sota la tutela de 

l'Òrgan Rector, de les  Diputacions Provincials i altres Organismes competents. 
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 c) Edificis de nova 

planta. Han d'ajustar-se a l'estil general i tradició al de la  muntanya, no trobant-se en 

contradicció amb l'aplicació de noves tecnologies i  tendències arquitectòniques. En el cas 

d'edificacions aïllades en ambients  rurals o forestals, haurien de mantenir l'harmonia del 

paisatge que estan  situades, tot això quant al que es refereix a la seva composició general i 

 formal (desnivells, mòduls, proporcions de buits, etc.) caràcter, materials i  color, tant 

en façanes com en coberta o en parts vistes des de l'exterior. En el  cas d'edificacions en 

nuclis urbans antics haurien de mantenir l'harmonia  general del carrer o plaça que 

estan situats, seguint la mateixa topologia  arquitectònica del conjunt i amb les mateixes 

condicions que en el cas  anterior. Quan la nova construcció estigui al costat d'un edifici o 

monument  d'interès històric-artístic, es farà aquesta de manera que no li resti 

 importància, simplificant el seu tractament exterior a fi que ressalta l'edifici o 

 monument. En qualsevol cas haurà de tenir-se en compte la seva ubicació 

 perquè no intercepti les visuals sobre el monument.  

 

 d) Teulades. El tipus de coberta serà l'usual en cada zona, preferiblement a  força 

de teula àrab. Es prohibeix en tota l'àrea del Pre-Parc les cobertes de  fibro-ciment, 

alumini o plàstics i altres materials que desentonin amb el                   conjunt paisatgístic. 

En qualsevol cas, no s'autoritzaran les cobertes que  puguin produir reflexos del sol, tinguin 

lluentor metàl·lica o els materials de la  qual presentin un color o textura que suposi 

ruptura del to dominant en el seu  entorn.  

 

h) Buits. Es recomana conservar les proporcions, formes i tipus de fusteria tradicionals en 

cada zona. 

 

i) Materials de façana. Seran els usualment utilitzats en les diferents zones de l'àrea del 

Pre-Parc. En cas d'utilitzar pedra natural, haurà de ser la pròpia del lloc, extreta de 

pedreres pròximes.  

 

g) Mitgeres. Les parets que quedin al descobert, encara que sigui  provisionalment, es 

revocaran o cobriran amb materials que harmonitzin amb  els de façana, o, si escau, 
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amb l'aspecte general de 

les edificacions  confrontants. Es prohibeix en les mateixes les esteses amb ciment 

brunyit i  l'asfalt o altres impermeabilizants bituminosos al descobert.  

  

 h) Arrebossats. Queda prohibida tota classe de arrebossats en façana, en les  zones 

 on predomini la pedra natural en les construccions. Així mateix, i en  qualsevol 

lloc, queden prohibits els arrebossats imitant canteria o maó, així  com els 

revestiments de plàstic.  

 

 i) Motius decoratius. Com norma general es recomana la major senzillesa,  emprant 

amb gran moderació els elements de rematada, i això només on es  justifiqui 

degudament. 

 

  j) Colors. No s'admeten les purpurines ni colors vius per a la pintura de  reixes, 

balustrades, façanes i fusteria. S'utilitzaran, en tot cas, colors neutres  segons les normes 

dominants en la muntanya i per a cada zona en concret. 

 

(Art. 19) Limitacions a la infrastructura viària  
1.-  S'exigirà amb el màxim rigor el compliment en l'àrea del Pre-Parc de les prescripcions 

contingudes en les Normes de la Xarxa Viària del Pla Especial.  

 

2.-  Les sendes en cap cas podran excedir de 3 metres d'ample i es recomana  que siguin 

de menys amplitud ( 1-2 metres).  

 

3.-  Haurien de mantenir-se els camins i senders actualment existents en l'àrea del Pre-Parc i 

que serveixen d'accés a la muntanya del Montseny o  simplement de recorregut per 

l'esmentada àrea del Pre-Parc, així com els  previstos en el Pla Especial.  

 

(Art.20) Limitacions a la caça i pesca 
Aquestes activitats s'exerciran seguint les normes vigents i les instruccions que al respecte 

dicti la Icona. 
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(Art. 21) Altres limitacions 

 1.- Repoblació. En quantes plantacions o repoblacions es portin a terme, el  tipus de 

vegetació serà d'acord amb les característiques del territori. Les repoblacions, la introducció de 

noves espècies i els canvis en la constitució de les masses forestals, haurien de ser aprovades 

per l'Òrgan Rector del Pla.  

 

2.- Sitges per a cereals. Dipòsits per a proveïment d'aigua potable i sasetas de transformadors. 

No s'autoritzarà la construcció d'aquells elements que no estiguin proporcionats a l'escala de 

les necessitats. En tot cas, haurien d'adaptar-se a                l'Art. 16 “ Limitacions a 

l'edificació”, especialment pel que fa a l'acabat dels mateixos.  

 

3.- Abocadors d’escombriaires. En la zona del Pre-Parc només s'autoritzaran abocadors 

controlats per a les escombraries produïdes per la població de residència permanent o 

temporal en la mateixa. Per a la seva realització serà necessari un estudi higrogeologic 

complet de la zona d'ubicació i un projecte elaborat amb les normes tècniques en l'abocament 

controlat, especificant les obres de condicionament del terreny per a evitar efectes 

contaminants o la  degradació del paisatge, l'acondicionament i la reutilització de 

l'emplaçament una vegada clausurat l'abocador. Aquest projecte haurà de ser aprovat per 

 l'Òrgan Rector del Parc, o la Diputació corresponent.  

 

4.- Cementiris de cotxes. Queden completament prohibits.  

 

5.- Estacions de servei. Haurien de projectar-se de manera que els materials utilitzats per als 

paraments exteriors i cobertes siguin del tipus dominant en la zona, i no podran ostentar 

anuncis ni rètols més alts que la línia de cornisa. 

 

6.-  Estesa de línies. Per a l'estesa de línies elèctriques d'alta i baixa tensió, telegràfiques, 

telefòniques, etc., haurien d'efectuar-se estudis previs per a la  seva ubicació amb la 

finalitat de no alterar les visuals i el caràcter del paisatge natural. En qualsevol cas serà 

imprescindible l'informe favorable de la  Diputació corresponent. En aquesta àrea els pals i 
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torres es pintaran amb 

 pintura mat i color verd oliva o grisa blavosa segons es projectin, vists des de la xarxa 

primària o en panoràmica, sobre el bosc o sobre el cel.  

 

7.- Hivernacles, corrals, barraques o cabanyes per al pasturatge. Les construccions esmentades, 

encara que siguin provisionals, haurien  d'harmonitzar amb el paisatge.  

 

8.- Voltes. S’evitarà en tant que sigui possible les voltes i només es construiran quan fossin 

absolutament precises per a la protecció i ocultament de béns, o separació d'àrees cultivables. 

Podran construir-se amb  material opac fins a una altura de 40 cm. I la resta haurà d'estar 

format per  estacada de fusta o filferros d'arç tret que tals models siguin incompatibles 

 amb la destinació de les voltes o la naturalesa ben protegit. 

 

(Art.22) Protecció de lleres públiques i riberes  
1.-  S'estableix una franja de protecció de 50 m. A banda i banda i amidats des de l'eix al llarg 

de les lleres públiques més importants de l'àrea del Pre-Parc. Dintre d'aquesta franja de 

terreny es prohibeix qualsevol edificació o instal·lació.  

 

2.- Haurà d'evitar-se tota modificació de la composició de la vegetació arbustiva, de matoll, 

herbàcia o arbòria de les ribes o marges d'aquestes  lleres. En qualsevol cas l'aprofitament 

d'espècies de creixement ràpid durà  annexa l'obligatorietat de la repoblació, immediata a la 

talla.  

 

3.-  Es prohibeix aixecar i treure fora de les lleres públiques, tant si provinguessin de fenòmens 

naturals, com si són conseqüència de l'acció de  l'home,estaran subjectes igualment a 

aquesta protecció.  

 

4.- . Tots els  terrenys guanyats a les lleres públiques, tant si provinguessin de fenòmens 

naturals, com si són conseqüència de l’acció de l'home, estaran subjectes igualment a aquesta 

protecció. 
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(Art. 23) Policia  
 
Les Diputacions tindran en l'àrea del Pre-Parc els seus propis guarda jurats en col·laboració 

amb els restants agents de l'Autoritat.  

 

(Art. 24) Integració a les Normes  

Les presents Normes, amb el seu caràcter general, regeixen en tot el territori de l'àrea del Pre-

Parc, malgrat quan resultin modificades per les específiques que segueixen.  

 

(Art. 25) Disposicions transitòries  

1.-  Els edificis i instal·lacions erigits amb anterioritat a l'aprovació del present Pla Especial i 

que resultin disconformes amb les presents Normes, es  consideraran amb caràcter general, 

com infraccions urbanístiques, conformement a la mateixa Llei. 

 

2.- Les obres que s'executin en un futur i siguin disconformes amb les presents Normes, es 

consideraran amb caràcter general, com infraccions urbanístiques, conformement a la mateixa 

llei. 

 

SECCIÓ QUARTA: Cota 400 

 

Article 123 

Definició 

Compren el sòl del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, que queda per sobre de la cota 

400 metres al plànol topogràfic d’aquestes Normes. 

 

Article 124 

Règim d’aplicació 

1.- Amb motiu de protegir les crestes, tossals i serres de difícil delimitació física, tot aquest sòl, 

qualificat com Cota 400, queda subjecte a la normativa que s'aplica al territori denominat Pre-

Parc 9. 
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2.- La qualificació del Pre-Parc, 

a la qual s'assimila la Cota 400. Es sobreposa a qualsevol altre que pogués correspondre-li, 

sempre que les condicions que defineixi siguin més restrictives. 

 

 

SECCIÓ CINQUENA: Zona de protecció de sistemes generals 

Article 125 

Definició 

 

1.- Compren els sòls assenyalats amb el signe 11 als plànols d'ordenació i correspon als sòls 

limítrofs a les carreteres i camins i als sòls riberencs de torrents, rieres i fonts, així com els 

propis canals. 

 

2.- Les carreteres tenen les servituds definides per l'administració corresponent. 

 

3.- La resta de sòl classificat com zona de protecció de sistemes generals, en el que la seva 

protecció es refereix a la conservació i manteniment d'espais públics en el medi rural. 

 

Article 126 

Condicions d'edificació 

 

Es prohibeix tota edificació en aquesta zona, a les amplades següents: 

 

a) Rieres i torrents: una banda de 30 metres, centrada al canal del curs de l'aigua. 

 

b) Fonts: un cercle de 50 metres de radi, centrat a la font. 

 

c) Camins: 15 metres a cada costat a excepció de les tanques que es recomana situar-les a 4 

metres de l’eix del camí. 
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d) Carreteres: Les tanques de 

parcel·les que limiten amb una carretera seran diàfanes i estaran separades com a mínim 8 

metres del límit exterior de l'explanació a excepció de la zona de travessia de la Ctra. BV-5109. 

 

 

SECCIÓ SISENA: Zona de protecció forestal i agrícola 

 

Article 127 (Modificació 1.996/2297) 

Definició 

 

1.- Son zones de base o consens que és necessari protegir amb la fi d'assegurar el 

manteniment dels seus valors agrícoles o forestals actuals i que venen assenyalades amb la 

senyal 12 al plànol d'ordenació. 

 

2.- En aquesta zona no es poden fer altres construccions que les destinades a explotacions 

agrícoles o forestals de la finca. Amb l'objectiu de potenciar el manteniment de les finques 

actuals, seguint el procediment previst en l'art. 68 del DL 1/1990, es poden autoritzar 

edificacions i instal·lacions d'utilitat pública o interès social que hagin d'emplaçar-se en el 

mitjà rural, com també edificis aïllats destinats a l'habitatge unifamiliar on no hagi possibilitat 

de formació d'un nucli de població. 

 

Article 127 bis (Modificació 1.996/2297) 
Tipus de construccions 

 

1.- En la zona de protecció agrícola i forestal, clau 12, la parcel·la mínima s’estableix segons la 

naturalesa agrícola o forestal del terreny d'acord amb allò que prescriuen la Llei 6/1988, de 30 

de març, forestal de Catalunya i el Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre unitats mínimes de 

conreo. En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys rústics no poden 

efectuar-se fraccionaments en contra d'allò que disposa la legislació agrària i forestal. 
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2.- Els tipus de construccions 

hauran de ser adequats a la seva condició i situació aïllada, s'integraran en l'espai rural evitant 

de modificar les  característiques pròpies del medi natural. Es preservaran d'ocupació les 

zones arbrades i s'evitarà modificar la topografia natural del terrenys. 

 

3.- En la zona de protecció agrícola i forestal, clau 12, a més dels usos  agrícoles, ramaders i 

forestals que són admesos amb caràcter general, es consideren compatibles els usos següents: 

cases de colònies, escoles de natura, granges escola i altres activitats educatives vinculades al 

medi rural  que es desenvolupin en les finques actuals amb el suport de les edificacions 

 tradicionals existents que es pretenen mantenir i potenciar. En les edificacions actuals 

existents també s'admeten els usos de residència en cases de pagès i altres varietats de turisme 

rural i els usos de restauració i hotelera. També  s'admeten els usos esportius i recreatius 

que hagin d'emplaçar-se en el medi  rural: Instal·lacions esportives a l'aire lliure, activitats 

d'esports d'aventura, instal·lacions d'hípica, golf i similars. 

 

En aquesta zona es considera incompatible l'ús industrial, excepte dels usos artesans i 

agroalimentaris de transformació, que és podran admetre sempre que estiguin vinculats al 

manteniment i millora de les explotacions agrícoles o ramaderes tradicionals existents. 

 

Article 128 

Condicions d'edificació 

 

1.- La parcel·la mínima haurà d'abastar un coeficient mínim de 10, com resultant d'atorgar 5 

punts per Ha. als terrenys de cultiu i 2,5 punts als terrenys de bosc. 

 

Per fer tal previsió es seguirà el que queda assenyalat en el plànol d'informació número B1. 

 

En cap cas la parcel·la serà inferior a 2 Ha. en terrenys de cultiu i 4 Ha. en bosc. 

 

2.- L'edificabilitat màxima serà de 1200 m3 per parcel·la (es podran agrupar fins tres 

habitatges si estan lligades a l'explotació familiar agrària). L'edificabilitat per construccions 
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auxiliars agràries serà de 3000 

m3 per Ha., amb una ocupació màxima del 8 % de tota la finca i una alçada màxima de 7 

metres corresponents a planta baixa i un pis. 

 

3.- Per qualsevol edificació auxiliar destinada a usos agrícoles, el peticionari acreditarà la seva 

condició de professional de l'agricultura. 

 

Es considera ús agrícola: la instal·lació de granges, magatzems agrícoles, vivers, hivernacles, 

graners, coberts i l'ús forestal. 

 

4.- La façana mínima es fixa en 40 metres i les edificacions es separaran 15 metres del eix del 

vial i 10 metres dels demés llindars. 

 

5.- Els habitatges existents en el moment de l'aprovació d'aquestes Normes, podran augmentar 

la seva superfície de sostre edificat en un 20 %, fins a un màxim de 300 m3, si no compleixen 

la parcel·la mínima. 

 

Per les construccions auxiliars, es seguirà el que es disposa a l'apartat 2 d'aquest article. 

 

6.- a) Qualsevol propietari que no abasti la superfície mínima de parcel·la podrà construir-se el 

seu habitatge si reuneix dins del terme municipal terrenys per un total de 1,5 cops la parcel·la 

mínima abans de l'aprovació inicial d'aquestes Normes i renúncia a l'edificabilitat d'ells. 

 

 

    b) Les finques que abastin més d'un terme municipal i no puguin complir l'apartat a) podran 

edificar-se segons l'apartat 2 d'aquest article si la seva extensió total dins del terme municipal 

de Sant Pere de Vilamajor abasta un coeficient de cinc, renúncia a l'edificabilitat de la resta de 

la finca, la qualificació de la mateixa en els altres termes municipals sigui compatible amb la 

d'ús forestal o agrícola i adjunti a la sol·licitud de llicència autorització de la resta de 

municipis afectats. 
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7.- Als efectes de la limitació 

segona, establerta a l'article 86 de la Llei del sòl, es considerarà creació de nucli de població 

sempre que dins d'un radi de 250 metres es trobin més de 4 edificis d'ús residencial. Per tal 

còmput es partirà com centre del cercle les construccions existents abans de l'aprovació 

d'aquestes Normes. 

 

8.- Es prohibeix tota construcció auxiliar a menys de 50 metres de sòl urbanitzable. 

Aquesta condició no es tindrà en compte per ampliacions d'explotacions i instal·lacions 

existents amb anterioritat a l'aprovació inicial d'aquestes Normes. 

 

Article 129 

Protecció de l’arbrat i del paisatge 

 

1.- Es conservarà l'ordenació actual de l'arbrat, dins d'àrees de vegetació i altres semblants que 

existeixen. 

 

S'admeten les operacions de creació, millora i conservació d'aquest sòl dels mantells de 

vegetació i arbrat. 

 

2.- A part del disposat amb caràcter general a la regulació de llicència, tota sol·licitud d'obres i 

tala d'arbres i altres similars, haurà d'anar acompanyada d'una memòria on si detallin les 

mesures que dirigides a la creació, millora o conservació d'aquest sòl i del seu mantell de 

vegetació o d'arbrat, que convé realitzar dins de les finques on es pretén portar a terme 

l'actuació de millora. 

 

SECCIÓ SETENA: Eixos de creixement                 

     (ANUL·LADA) 

 
Article 130. Definició 

Anul·lat 
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Article 131 

Condicions d’edificació 

Anul·lat                                     

 

Article 132 

Condicions d’ús 

Anul·lat 

 
          
 

SECCIÓ VUITENA: Zona històric-artístic. 

 

Article 133 

Definició 

Compren els conjunts edificadors determinats al Pla Especial del Parc Natural del Montseny i 

van designats amb la clau 14. 

 

Article 134 

Règim 

La normativa aplicable a aquests tipus de conjunts serà la descrita al Pla Especial del Parc 

Natural del Montseny. 

 

TÍTOL III 

ORDENANCES GENERALS DE VOLUMS I PARCEL·LA 

CAPÍTOL I. Disposicions generals 

Article 135 

Nomenclatura i definicions 

1.- Parcel·la  

És la fracció de sòl urbà edificable en determinades condicions. Quan les Normes estableixin 

parcel·la mínima serà condició necessària per poder edificar i s'exceptuen, només les parcel·les 

de mides inferiors existents abans de l'aprovació inicial d'aquestes Normes resultant de 
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document públic o privat que 

compleixi l'article 1.227 del Codi Civil, que es regularan per allò disposat a cada zona 

urbanística. 

 

2.- Solar 

 

Parcel·la que al reunir les condicions de superfície i urbanització establertes a aquestes 

Normes, es apta per la seva immediata edificació. 

 

3.- Edificabilitat 

 

L'índex d'edificabilitat bruta o de zones és el límit màxim d'edificabilitat, expressat en m2 de 

sostre/m2 de sòl (metre quadrat de sostre edificable per metre quadrat de solar) de l'àrea de 

referència de cada unitat de zona. Quan la normativa indica "edificabilitat a alineacions de 

vial" s'entén que la superfície de vials perímetrals queda exclosa. 

 

L'índex d'intensitat neta d'edificació per parcel·la és el resultat de dividir l’edificabilitat 

màxima permesa a cada parcel·la per la seva superfície. 

 

En el còmput d’edificabilitat s'inclouran les superfícies de totes les plantes per sobre de la 

planta soterrani. 

 

També es computaran els cossos sortints tancats o semitancats, els patis inferiors oberts, els 

patis de ventilació. 

 

L’edificabilitat total computada no superarà, en les parcel·les en pendent la que resulti de 

l'edificació en terreny, en pla horitzontal. 

 

4.- Planta baixa 

 

Serà planta baixa tota aquella situada per sobre de la planta, soterrani real o possible. 
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5.- Planta soterrani 

 

Serà planta soterrani tota aquella que no sobresurti més d'un metre per sobre del nivell de 

terres definitiu. 

 

La part o parts de planta soterrani que sobrepassi aquesta alçada d'un metre seran 

considerades a tots els efectes com planta baixa. 

 

6. Planta pis 

 

En tota la planta de l'edificació que estigui per sobre de la planta baixa. 

 

7. Elements tècnics de les instal·lacions. 

 

Son parts integrants dels serveis de l'edifici de caràcter comú (filtres d'aire, dipòsits, aparells 

de refrigeració o ventilació, claraboies, antenes de radio i televisió, maquinària d'ascensor, 

elements per estendre i assecar la roba i altres que de manera comuna  tinguin valor d'element 

tècnic i que no suposi parts de l'edifici que es puguin comercialitzar independentment). 

 

8. Cossos sortints 

 

Són els que sobresurten de l'alineació de façana o línia de façana o de l'espai lliure a l'interior 

de l'illa i tenen el caràcter de habitables o ocupables, siguin tancats, semitancats o oberts. 

 

9. Elements sortints 

 

Són la part integrant de l'edifici o elements constructius no habitables que sobresurten de 

l'alineació de la façana o anterior. 

 

 



                                                                           
 
 

 

 

98  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

10. Patis de llum 

 

Amb aquest nom es designen espais no edificats, destinats a la ventilació i il·luminació de 

dormitoris i habitacions d'estar, en habitatges que no ventilen a l'exterior. 

 

11. Pous de ventilació 

 

Els pous de ventilació son necessaris per la ventilació d'escales i dependències que no siguin 

dormitoris, ni estances. 

 

12. Alçada reguladora 

 

Es defineix com la mesura vertical al pla exterior de la façana, entre la rasant en el punt mig 

de la seva amplada i el pla superior de l'últim forjat horitzontal. 

 

A les edificacions aïllades l'alçada es mesurarà des de la cota del paviment de la planta baixa. 

 

Article 136 

 

Parcel·lació 

 

1.- Parcel·la és la fracció de sòl urbà que resulta de la divisió de la propietat privada és 

edificable una vegada fetes les aportacions de sòl per espais i sistemes públics ordenats per el 

planejament i si procedeix la reparcel·lació. 

 

2.- Les normes específiques a cada zona fixen les condicions obligatòries de parcel·lació a fi de 

garantir una edificació adequada. Aquestes condicions poden referir-se a façana mínima, 

superfície mínima inamovibilitat o regularització obligatòries… i en tot cas seran prèvies a la 

condició edificable. 
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3.- Per tot canvi, de agregació, 

divisió, permuta i altre dret parcel·lari existent serà necessària la corresponent llicència de 

parcel·lació, sense la qual no tindrà validesa a efectes de planejament urbà. 

 

 

Article 137 

Urbanització 

 

1.- S'entén per urbanització el conjunt d'espais públics i serveis urbans que defineixen el sòl 

urbà i que permeten la formació de solars d'edificació privada. 

 

2.- Les obres de construcció d'aquests espais es faran segons els corresponents Projectes 

d'Urbanització, seguint les determinacions establertes en aquest Planejament. 

 

3.- La complerta urbanització de l'espai públic correspon a la façana de cada parcel·la i és 

prèvia a la seva consideració com a solar edificable, conforme l'article 21 del Reglament de 

planejament. 

 

4.- Per les unitats d'actuació urbanística, s'estarà al que disposa l'article 41 del Reglament de 

gestió urbanística perquè pugui concedir-se alguna llicència a l'interior  del seu perímetre. Els 

compromisos de contribució a les futures cessions i despeses de la unitat, a fi d'anticipar 

llicències, exigiran el Projecte d'Urbanització corresponent aprovat i tot el que a tal efecte 

estableix la Llei de protecció de la legalitat Urbanística de la Generalitat de Catalunya (19-12-

81) i el seu Reglament. 

 

Article 138 

Edificació 

 

1.- S'entén per edificació el procés de construcció en l'ús de l'edificabilitat concedida pel 

planejament en els terrenys que tenen la consideració de solar. 
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2.- L'edificabilitat privada 

s'ordena segons les presents normes, les disposicions referents a usos, zones i tipus 

d'ordenació, així com a les ordenances d'edificació específiques per cada zona edificable. 

 

3.- Tota edificació destinada a habitatges que es construeixin a Sant Pere de Vilamajor, 

complirà les condicions mínimes que exigeixen les Ordres del Ministeri de l'Habitatge de 17 de 

maig  i 24 de novembre de 1977 sobre disseny i qualitat dels habitatges, tant en habitatges 

socials com qualsevol tipus d'habitatge. 

       

Als habitatges que no tinguin el caràcter de socials no s'aplicarà l'article 6.1 de indicada Ordre. 

  

Les disposicions d'aquesta normativa s'entendran només aplicables, si estableixen majors 

exigències que les indicades ordres ministerials. 

 

Tots els habitatges que es construeixin a Sant Pere de Vilamajor compliran el nivell "B" 

d'habitabilitat objectiva que estableix el Decret 346/1983 de 8 de juliol, promulgat per la 

Generalitat de Catalunya. 

 

CAPÍTOL II. Condicions generals de l'edificació 

 

Article 139 

Alineacions i rasants 

 

1.- Les alineacions i rasants es definiran obligatòriament en cada projecte pels serveis tècnics 

municipals d'acord amb les assenyalades als plànols. 

 

2.- No es podrà construir cap edifici sense haver obtingut, sobre el terreny, les alineacions a 

façanes i rasants que assenyalin els serveis tècnics municipals, d'acord amb l'apartat 1 del 

present article. 
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Article 140 

Construccions permeses per sobre de l'alçada reguladora màxima 

Amb excepció d'elements de coronament, de naturalesa decorativa o bé de protecció, com 

baranes cobertes que no excedeixin del 30 % de pendent, cossos terminals d'escales o 

ascensors a una alçada màxima de 3,30 metres i a una distància mínima de 6 metres del pla de 

la façana, no es permetrà cap construcció per sobre de l'alçada reguladora màxima. 

 

Article 141 

Ordenances de patis de llum i pous de ventilació 

 

1.- Els patis de llum poden ser interiors o mixtes. Son interiors els que no s'obren a altres 

espais lliures o vials. 

 

2.- La dimensió mínima i obligatòria dels patis de llum interior, depèn de la seva alçada. La 

dimensió del pati serà tal que permetrà inscriure al seu interior un cercle de diàmetre igual a 

un cinquè de la seva alçada, amb un mínim de 2,5 metres i la seves superfícies mínimes seran: 

 

Alçada del pati    Superfície en m2 

__________________________________________________________________ 

Número de plantes 

que ventila    Patis    Pous 

__________________________________________________________________ 

 1       8      4 

 2       9      5 

 3                10      6 

 

En els pous de ventilació si haurà de poder inscriure un cercle de dos metres. 

 

3.- Els patis mixtes tindran que respectar les distàncies mínimes entre parets fixades a l'apartat 

anterior, però les superfícies mínimes no li seran aplicades. 
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Les parets dels patis mixtes 

seran considerades com façanes. No es permet reduir les llums mínimes interiors com sortints. 

 

4.- La ventilació forçada només s'admet per ventilar banys i sanitaris. 

 

5.- Cap cuina podrà ventilar al mateix pati on ventilin estances o dormitoris, a l'últim cas, es 

permetrà si existeix ventilació forçada complementària, i la conducció de fums no tingui cap 

altre sortida inferior a la coronació de la coberta. 

 

6.- En tot cas, la ventilació haurà de respectar les normes mínimes d'habitabilitat promulgades 

per la Generalitat de Catalunya, a la que podran acollir-se els interessats quan existeixi 

impossibilitat de compliment, en el que s'especifica en el present article. 

 

Article 142  

Voladissos a façana (cossos sortints) 

 

1.- Els sortints, que es permeten es regulen d'acord amb les següents especificacions: 

 

Amplada del carrer           Tribunes              Balcons 

___________________________________________________________________ 

 

Fins a 6 metres                 NO          0,50 metres 

Fins a 8 metres   0,40 metres         0,80 metres 

Fins a 10 metres   0,50 metres         0,90 metres 

 

2.- El front del voladís obligatòriament paral·lel a la línia de façana. 

 

3.- La longitud màxima serà de la meitat de la longitud de façana i només es podrà tancar 

amb tribuna el 50 % d'aquesta longitud. 

 

4.- La separació amb els veïns serà d'una distància igual al que surt el voladís. 
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Article 143 

Llindars i mitgeres 

 

1.- No s'admetran construccions a les que l'angle format per alguna mitgera i l'alineació del 

vial sigui inferior a 65 graus, excepte quan es juxtapossin a mitgeres existents en el moment 

de la construcció de l'obra. 

 

2.- Quan per qualsevol causa aparegui una mitgera al descobert, haurà de recobrir-se amb un 

tractament de façana cega o optativament retirar-se la distància necessària per permetre 

l'aparició d'obertures com si es tractes d'una façana. 

 

3.- No es donarà llicència de construcció per aquelles edificacions que deixin al seu costat 

solars sense edificar d'amplada o superfície inferior a la mínima. 

 

 

Article 144 

Condicions estètiques 

 

1.- No es permetrà en cap cas que es deixin mitgeres sense tractar. 

 

2.- Els edificis a reformar o construir, conservaran el caràcter formal corresponent a la part del 

poble on es trobin, seguint les normes particulars de cada zona, o en la seva absència, els 

criteris que dicti l'ajuntament. 

 

3.- Els edificis aïllats tindran cura de la composició formal de totes les seves façanes. 

 

4.- No està permès el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la modalitat de 

semisoterrani i entresòl. 
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TÍTOL  IV 

USOS ESPECIALS I MEDI AMBIENT 

CAPÍTOL I. Disposicions generals 

Article 145. Concepte i categories 

1.- Aquest Títol regula les limitacions als usos i a tota classe d’activitats que siguin 

susceptibles, qualsevol que sigui el seu objectiu, finalitat i qui ho realitzi, de produir els efectes 

i molèsties que es prohibeixen en el present títol. 

 

2.- Les activitats i usos es classifiquen a efectes de la seva admissió a les zones urbanístiques 

d’aquestes Normes Subsidiàries de planejament i atenent-se a la seva nocivitat, insalubritat, 

danys, molèsties i altres efectes nocius per les persones, béns i medi ambient, a les categories 

primera, segona, tercera, quarta i cinquena. Aquestes categories resulten de considerar com a 

tal el número més alt dels assenyalats a les columnes “causes i les seves intensitats” per cada 

activitat en el llistat “ACTIVITATS” de la nomenclatura del Col·legi d’Enginyers Industrials de 

Catalunya, refusant per tant els números inferiors al més alt. 

 

3.- En el cas d’activitats no incloses a la referida nomenclatura es fixarà la categoria segons el 

nivell del soroll que resulti de declaració del peticionari, contrastada per els Serveis Tècnics 

Municipals i que resulta de l’escala d’aquest apartat. Aquest soroll és el que en condicions més 

desfavorables de treball, causen les màquines o instal·lacions en funcionament i es precís 

mesurar-lo a un metre i mig del grup de màquines del procés industrial o de l’activitat que es 

classifica, d’acord amb el següent quadre: 

 

“dBA” Categories 

Fins a 75 Primera 

76 a 85 Segona 

86 a 90 Tercera 

91 a 95 Quarta 

Més de 95 Cinquena 
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Article 146 

Situacions 

Situació A: A un edifici d’habitatge o habitatges i situat a planta pis, amb menys de cinc llocs 

de treball i superfície inferior del local a dos-cents metres. 

 

Situació B: En una planta baixa i no soterrani, en edificis d’habitatge o habitatges, o en edificis 

annexos o instal·lats en edificació separada de l’edifici d’habitatge per una paret de grossor 

igual o superior a quinze centímetres, inclosa la paret del veí. 

 

Situació C: En una planta baixa i no soterrani, en edificis exclusius i independents dels 

habitatges i separats de tot habitatge veí per una paret no inferior a trenta centímetres de 

grossor. 

 

Situació D: En edificis construïts aïllats dels veïns. Si aquests edificis no estan separats dels 

veïns per carrers, espais verds, o altres d’ús públic, tindran les parets de separació de les 

finques veïnes (des de el ciment fins el coronament) deixant un espai lliure de quinze 

centímetres i mai no tocaran els edificis veïns; s’exceptuen les façanes que disposaran 

d’aïllament per juntes de dilatació i també la part superior que disposarà d’un protecció amb 

material elàstic, amb el fi d’evitar la introducció de materials i pluja a l’espai o entre els dos 

edificis; la conservació de tots aquests elements serà a càrrec del propietari de l’edifici 

industrial. Aquests edificis també compliran les següents condicions: 

 

a) L’accés haurà de ser independent de tot edifici d’habitatge i l’accés de mercaderies serà 

exclusiu per aquestes i independent del personal de la indústria. 

 

b) Els edificis d’ús industrial o de magatzem i de superfícies de sostre industrial superior a 

600 m2 (encara que es destinin a diverses activitats) serà necessari que disposi d’una zona 

de càrrega i descàrrega de mercaderies, a la qual, si a l’edifici existeixen varies 

dependències destinades a magatzem o indústria tindran accés totes aquestes 

dependències i la seva capacitat serà d’una plaça per planta; aquest accés permetrà 
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l’entrada i sortida de 

vehicles, sense maniobres, a la via pública o altres zones d’espai públic. 

Situació E: En un edifici situat a illes industrials, a les que si exclou l’edificació d’habitatge en 

tota la illa. 

Situació F: En edificis o instal·lacions industrials aïllats amb parcel·la pròpia mínima de dos mil 

metres quadrats (2000 m2) i separats dels límits de la parcel·la. 

 

(Veure croquis següent que  exemplifica les diferents situacions). 

A: Activitat 

H: Habitatge 

   SITUACIÓ A 

H A 

A H 

H A 

A H 

 

H A 

 

 

  SITUACIÓ B 

H  

H H 

H H 

 

A A 

 

 

 A A  

 

  SITUACIÓ C 

H  

H  

 

H  

 A  A 

 

Oficines 

Comercial 
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SITUACIÓ D 

H  

H A 

H A 

H A 

 

 

 

A 

 

 

 A  

 

 

 

 

SITUACIÓ E 

 

 

A A A A 

 

 

 

 

A A A A 

 

 

 

 

SITUACIÓ F 

 

     

A 

 

 A   

 

Article 147 

Categories i situacions 

Les activitats i usos, segons la seva categoria, podran instal·lar-se amb les limitacions, 

situacions i horari de funcionament que indica el següent quadre: 
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 SITUACIÓ A SITUACIÓ B SITUACIÓ C SITUACIÓ D SITUACIÓ E SITUACIÓ F  

 SI  SI  SI  SI  SI  SI  dia 

CATEGORIA 1a. NO SI SI  SI  SI SI nit 

 150 300 300 il·limitat il·limitat il·limitat sup 

(m2) 

  SI SI SI SI SI dia 

CATEGORIA 2a.  NO SI SI SI SI nit 

  200 300 il·limitat il·limitat il·limitat sup 

(m2) 

   SI SI SI SI dia 

CATEGORIA 3a.   NO SI SI SI nit 

   600 il·limitat il·limitat il·limitat sup 

(m2) 

    SI SI SI dia 

CATEGORIA 4a.    NO SI SI nit 

    il·limitat il·limitat il·limitat sup 

(m2) 

      SI dia 

CATEGORIA 5a.      SI nit 

      il·limitat sup 

(m2) 

 

NOTA: S’entén per nit des de les nou de la tarda fins les vuit del matí següent. 
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Article 148 

Llocs de mesura 

 

Els llocs de mesura de les molèsties o danys que es regulen en aquest Títol seran els següents: 

 

a) Els punts on apareguin més evidents pel que es refereix a pols, residus, contaminació, fum 

o qualsevol altre tipus de contaminació i pertorbacions elèctriques o radioactives. 

 

b) El punt o punts on es pot originar el perill especial d’incendi o d’explosió. 

 

c) En els límits del solar, parcel·la o paret mitgera que tingui contacte amb els veïns per el 

que es refereix a vibracions, enlluernaments, olors i similars. 

 

d) Per la mesura de sorolls es complirà l’article posterior al present. 

 

CAPÍTOL II. Molèsties per sorolls 

 

Article 149 

Sorolls 

 

1.- Les activitats i usos no podran provocar nivells de soroll a l’interior dels habitatges a 

trenta-cinc (35) “dBA” durant el dia i a trenta (30) “dBA” durant la nit, ni provocar nivells de 

soroll a l’exterior dels habitatges, superiors a cinquanta cinc (55) “dBA” durant el dia i a 

quaranta-cinc (45) “dBA” durant la nit, sent l’horari de dia i nit, els definits a l’article 147. El 

nivell sonor màxim es mesurarà a una distància d’un metre de la façana o de la línia de la 

propietat dels habitatges afectats i el “nivell sonor màxim interior” es mesurarà a l’interior de 

les mateixes amb els balcons i les finestres tancades i a una distància (si és possible físicament) 

no inferior a un metre i mig (1,5 metes) de les parets; als habitatges les mesures de sorolls es 

faran a la sala d’estar o dormitori, i en cuines i serveis s’admeten (5) “dBA” per sobre dels límits 

que es fixen. 
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2.- Per sorolls fluctuants o 

discontinus els nivells sonors es mesuraran (sempre que sigui possible físicament) amb un 

sonòmetre que de el valor “Leq dBA” de “nivell sonor equivalent” i els valors màxims tolerats a 

“Leq dBA” per sorolls fluctuants seran els mateixos que els establerts en “dBA” per els continus. 

 

3.- Les instal·lacions pels serveis d’aire condicionat i ventilació (ventiladors, condicionadors 

tipus finestra, unitats evaporadores i condensadores, compressors, bombers, torres de 

refrigeració i altres) muntacàrregues i ascensors, instal·lació de calefacció o altres aparells 

similars no podran produir als habitatges nivells sonors exteriors superiors a cinquanta-cinc 

(55) “dBA” durant el dia i de quaranta-cinc (45) “dBA” durant la nit, ni nivells sonors màxims 

interiors superiors a 35 “dBA” durant el dia i a 30 “dBA” durant la nit i s’entén per nit i dia les 

hores que indica l’article anterior. 

 

Article 150 

Normes de les instal·lacions 

 

Les instal·lacions de l’article anterior i les activitats a les situacions A, B i C de l’article 146 

sense perjudici del compliment de els altres limitacions d’aquest Títol compliran les següents 

normes:   

 

a) Es prohibeix fixar qualsevol element de maquinària o els seus suports a les parets mitgeres, 

sostres o forjats de separació entre locals o dependències de qualsevol classe o activitat. 

 

b) El fet de donar suport a qualsevol màquina o element mòbil al terra del local o estructures 

no compreses a l’apartat anterior, es realitzarà mitjançant la interposició de dispositius 

antivibratoris adequats. 

 

c) Els conductes pels quals circulen fluids de manera forçada connectats directament a 

màquines que tinguin òrgans en moviment, tindran juntes i dispositius antivibratoris que 

impedeixin les transmissions de les vibracions i del soroll generats a les esmentades 

màquines o conductes (a través de les seves brides o suports) a les parets, sostres o forjats 
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de qualsevol tipus o 

activitat. El pas de conductes a través de parets, forjats,... es realitzarà sense encastar i amb 

recolzaments elàstics. 

 

Article 151 

Discoteques, bars musicals i locals especials 

 

1.- Les discoteques, sales de festes i altres similars de capacitat superior a cinquanta persones 

en els quals si realitzin audicions sonores, s’instal·laran a edificis aïllats estructuralment de 

tota construcció ocupada per qualsevol altre ús i a una distància mínima de vint-i-cinc metres, 

situada sobre terreny del propi peticionari, que quedarà inedificable mentre subsisteixi l’ús del 

referit edifici: només podrà instal·lar-se aïllament acústic a la seva coberta i complirà les 

reglamentacions sobre incendis. 

 

2.- Els de capacitat inferior a l’esmentada podran instal·lar-se en sòl urbà, però només en 

situacions “D” a “F” de l’article 146 d’aquestes Normes.     

 

3.- Els documents de petició de llicència municipal inclouran projecte que garanteixi 

tècnicament l’aïllament acústic necessari per no sobrepassar els nivells assenyalats a l’apartat 4 

següent. 

 

4.- El nivell sonor a l’interior de la discoteca o local mesurat a dos metres dels altaveus o 

pantalles acústiques, no serà superior a 100 “dBA”. El nivell màxim sonor exterior admissible 

serà el que correspongui a la categoria màxima dins dels usos industrials on s’instal·li la 

discoteca i el nivell sonor màxim interior no serà mai superior a trenta-cinc (35) “dBA” durant 

el dia i a trenta (30) “dBA”  durant la nit, als habitatges. 

 

5.- Els bars musicals, pubs i similars no podran utilitzar, a partir de les deu de la nit, elements 

d’amplificació de so a un nivell superior de 80 “dBA” “fast” mesurats a un metre dels altaveus 

o pantalles acústiques: i si es situen a edificis d’habitatges, es farà a planta baixa, en terra 

ferma i sense soterrani i no utilitzarà altell, encara que l’alçada del local ho permeti. 
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L’aïllament acústic serà el 

suficient per no sobrepassar, als habitatges veïns, un nivell de trenta (30) “dBA” de dia, tant en 

el que es refereix a elements d’amplificació com veus i sorolls d’impacte. 

 

Article 152 

Informe sobre mesura de sorolls 

 

Els informes o documents que continguin mesures del nivell del soroll contemplaran els 

següents punts: 

 

a) Referència de marca i model de l’equip de mesura utilitzat, recomanació CEI a la que 

correspon l’equip de mesura, indicació de la data de l’últim calibratge. El nivell sonor serà 

expressat a “dBA” “slow” o en “Leq dBA” per sorolls fluctuants. 

 

b) Lloc, data i hora de la mesura. Situació de l’equip de mesura, amb indicació de si les 

finestres i obertures estan obertes o tancades per les mesures a l’interior i característiques 

de les situacions de mesura que difereixin de les recomanades. Nivell de sorolls de fons i 

correccions aplicades i descripció de les principals fonts de soroll pertorbador i dades 

circumstancials (velocitat, càrregues,...). 

 

c) Nom del tècnic o empresa que efectua les mesures i qualsevol altre observació que estimi 

oportuna el tècnic que efectuï la mesura. 

 

CAPÍTOL III. Contaminació atmosfèrica i aigües residuals 

Article 153 

Contaminació atmosfèrica 

Emissions conduïdes: des de qualsevol xemeneia o conducte d’evacuació no es permetrà 

l’emissió a l’atmosfera que en funció de la categoria, sobrepassi els índex de RIGELMAN 

(Intensitat de l’ombra de fum gris visible) i tampoc l’emissió màxim de pols per unitat de 

temps en Kg/h, segons els següents índex: 

 



                                                                           
 
 

 

 

113  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

C

ategories: 

 1 2 3 4 5 

Índex RIGELMEN, funcionament normal 0 

 

0 0 1 1,5 

Índex RIGELMEN, períodes sortida 1 

 

1 1 2 2,5 

Emissió màxima de pols kg/hora 

 

0,5 

 

1,5 1,5 5 20 

 

Mai podran superar-se les concentracions màximes admissibles per les contaminacions que 

preveu la Llei de protecció de l’ambient atmosfèric de 22 de desembre de 1972 i les Ordres 

Ministerials de 10 d’agost i 18 d’octubre de 1975. 

 

2.- Activitats a l’aire lliure: les activitats a l’aire lliure a les categories 1 i 4 quan per la seva 

naturalesa no puguin canalitzar les seves emissions hauran de prendre les mesures per no 

superar el nivell de inmissió  admès per la Llei de protecció anteriorment esmentada a una 

distància de 2,5 metres, horitzontal de límit físic de l’espai en que es desenvolupa l’activitat. 

 

Article 154 

Olors 

 

Es prohibeixen emissions de gas i manipulació de matèries que produeixin olors en quantitat 

que puguin ser detectables, sense instruments, a la distància d’un metre i mig del límit de 

propietat de l’activitat generadora durant més d’una hora diària. 

 

Tampoc no serà admissible que aquesta percepció duri més de quinze minuts al dia, si ha diluït 

prèviament els gasos d’emissió a la proporció de 1 a 50. 
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Article 155 

Aigües residuals 

1.- Les indústries hauran d’instal·lar mesures correctores per que la utilització del xarxa de 

sanejament i depuració garanteixi que l’afluent reuneixi les següents condicions: 

 

a) Per la protecció i conservació de la xarxa: absència de sòlids, líquids o gasos inflamables o 

explosius: i que no continguin substàncies que suposin la possible obstrucció de la xarxa: el 

“pH” de les aigües residuals estarà comprés entre 6 i 9 unitats, la seva temperatura inferior 

a 40 graus centígrads i els sulfats seran inferiors a 1500 ppm; no s’admetran substàncies 

que puguin reaccionar a la xarxa, de manera que resultin algunes de les incloses als 

anteriors apartats; i es prohibeixen gasos procedents d’escapaments de motors d’explosió. 

 

b) Per la protecció de l’estació depuradora es prohibeixen: cossos que puguin produir 

obstruccions a les construccions i grups de bombeig; substàncies que puguin produir 

fenòmens de corrosió o abrasió a les instal·lacions electro-mecàniques, substàncies que 

puguin produir espumes que interfereixin les operacions de les sondes de nivell, que 

afectin a les instal·lacions elèctriques o als processos de depuració; substàncies que puguin 

produir fenòmens de flotació i interferir els processos de depuració. 

 

2.- Per la protecció de la compensació química i biològica de l’afluent és obligatori que tot 

allò admès a la depuració conjunta no sobrepassi els límits de les següents concentracions: 

 

Matèria en suspensió 1000 ppm. 

Matèria sedimentable 10 ml/l 

DBO 1000 ppm. 

DQO 1000 ppm. 

Relació DQO/DBO   2 

Sulfurs 5 ppm (S) 

Cianurs 2 ppm (CN) 

“Formol” 20 ppm (HCHO) 
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Diòxid de sofre 5 ppm (SO2) 

Crom exevalent 0,5 ppm. 

Crom total 5 ppm. 

Coure 3 ppm. 

Níquel 5 ppm. 

Zinc 10 ppm. 

Plom 1 ppm. 

 

 

CAPÍTOL IV: Altres contaminacions 

Article 156 

Molèsties diverses 

 

1.- Possibilitat de foc o explosió. 

 

Els processos de producció o magatzems que incloguin matèries explosives i inflamables 

s’instal·laran amb els sistemes de seguretat adequats per tal d’evitar el perill de foc o explosió i 

amb les garanties adequades, tant en equip com en utillatge, per combatre els casos furtius. 

Mai podran cremar-se matèries o residus a l’aire lliure. 

 

2.- Radioactivitat i pertorbacions elèctriques. 

 

Es prohibeix tota activitat que sigui emissora de radiació o radioactivitat perilloses o 

pertorbacions elèctriques que afectin al funcionament de qualsevol equip o maquinària 

diferent de la que origina la indicada pertorbació sense perjudici de l’obligació de complir 

també les altres disposicions vigents en aquesta matèria. 

 

3.- Vibracions. 
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Es prohibeixen el funcionament 

de qualsevol activitat que produeixi vibracions als habitatges, que siguin superiors al nivell de 

percepció humana de la vibració entenent-se com tal el mínim moviment del sòl, parets o 

altres elements, suficients per originar entre les persones humanes, consciència de vibració 

(sensacions tàctils o visuals de petits objectes, figures, màmpares, vidres, etc.). 

 

4.- Enlluernament. 

 

No podrà ser visible cap enlluernament directe o reflexat, produït per punts de lluminositat 

notòria o per processos de incandescència a altes temperatures (combustió, soldadura, etc). 

 

Article 157 

Altres contaminacions 

 

1.- Es prohibeix l’emissió de totes les altres formes de contaminació de l’aire de l’aigua o del 

sòl no esmentades als articles anteriors i que causen o poden causar perills a la salut humana, 

als animals, als vegetals o altres cossos o objectes. 

 

2.- També es prohibeix qualsevol activitat de les esmentades que simplement embruti els 

indicats elements o el territori. 

 

CAPÍTOL V: Activitats extractives 

 

Article 158 

Concepte 

 

1.- Donades les grans qualitats ambientals i paisatgístiques del terme municipal, les Normes 

consideren que les àrees extractives han de ser molt reduïdes i limitades. Només s’autoritzen 

de manera limitada, extraccions d’àrids, sorres, roques, pedres o qualsevol altre material de la 

terra i només en els sòls urbanitzables no programats i no urbanitzables. 
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2.- Aquestes activitats sempre 

tindran el caràcter de temporals i no podran autoritzar-se per anualitats superiors  a tres anys, 

sense possibles renovacions que en total superin vint anys. Les renovacions no podran atorgar-

se si en el sector, ja explotat, no s’han complert les condicions imposades per la llicència. 

 

3.- Ja que Sant Pere de Vilamajor figura a l’annex de la Llei 12/1981 de 24 de desembre per la 

qual s’estableixen normes addicionals de protecció als espais d’especial interès natural afectats 

per activitats extractives. S’entendrà al que disposa aquesta Llei i el seu Reglament aprovat per 

Decret 343/1983 de 15 de juliol per tot el que fa referència a l’activitat extractiva al terme 

municipal i especialment a les zones qualificades amb les claus N, 9, 10, 14 dels plànols 

d’ordenació. 

 

Article 159 

Llicència 

 

1.- Les activitats extractives requeriran llicència prèvia municipal, a més de les autoritzacions 

d’altres organismes que siguin preceptius, però l’obtenció d’aquestes autoritzacions no 

pressuposarà ni condicionarà l’atorgament de la llicència municipal. 

 

2.- Qualsevol d’aquestes activitats realitzades sense llicència municipal obligarà a l’ajuntament 

a ordenar la suspensió que preveu la Llei del sòl referent a activitats sense llicència i les 

compensacions, sancions i altres mesures que preveu la referida Llei i el Reglament de 

disciplina urbanística. 

 

Article 160 

Condicions de llicència 

 

L’atorgament de llicència municipal estarà condicionada al compliment de totes les següents 

condicions: 
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a) Respecte al paisatge, 

condicions ecològiques, utilització normal d’accessos, no afectació a aigües superficials o 

subterrànies i les altres exigències a les quals obligui la situació del terreny o les seves 

característiques topogràfiques i altres. 

 

b) Que siguin poc visibles des de les vies del sistema general de comunicacions i que es 

garanteixi que la utilització que deteriora l’estat de qualsevol via pública serà compensada 

adequadament. 

 

c) Respecte a les plantacions que, si és precís destruir per l’extracció s’hauran de plantar de 

nou a càrrec del titular de la llicència o si és possible, proposant compensació adequada 

com substitució. 

 

d) Compliment de mesures per preservació de contaminació atmosfèrica i totes les altres 

sobre protecció del medi ambient, conforme als índex establerts per tota classe d’activitats 

als articles del capítol IV del present Títol. 

 

e) Que al finalitzar l’extracció, el sòl quedi a les condicions d’anivellació, accessos, 

contencions de terres i de més, que expressi l’Ajuntament al atorgar la llicència, sense 

perjudici d’altres qüestions que poguessin ordenar altres organismes.   V 

 

Article 161 

Documents de petició de llicència 

 

1.- Memòria que expressi la totalitat de les extraccions i obres que es pretendran realitzar, 

mitjançant plànols topogràfics de planta i secció (a escala 1/500) i amb perfils dels treballs a 

realitzar; indicació del volum total del sòl, roca o àrids a extreure o a remoure i indicació dels 

diferents perfils del terreny durant l’explotació, amb projeccions mensuals. 

 

2.- Garanties del compliment de totes les condicions de l’article anterior, oferint les condicions 

tècniques, econòmiques o patrimonials que ofereixin garanties de l’import doble del cost 
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necessari per complir les 

condicions de l’article anterior. Aquesta garantia serà amb hipoteca de màxim o mitjançant 

aval bancari, la quantitat dels quals tindrà que ser renovada cada any a càrrec del titular, 

d’acord amb la devaluació monetària. 

 

3.- Certificació del títol de propietat de tot el terreny en el qual es pretén realitzar l’extracció i 

assumpció solidària en escriptura pública, del propietari, amb anotació al Registre de la 

Propietat, de les obligacions, que haurà de complir el titular de la llicència. Es podrà oferir la 

cessió gratuïta del terreny a l’ajuntament al finalitzar l’extracció, sempre que es cedeixi en 

condicions d’ús correctes, les quals seran determinades per la llicència. 

 

Article 162 

Denegació de la llicència 

1.- L’ajuntament podrà denegar justificadament la llicència en tot a part del territori 

sol·licitat, si no es compleixen qualsevol de les anteriors condicions, o si es considera que 

l’extracció afectarà a la morfologia del paisatge i al medi ambient del terme municipal. 

 

2.- Si durant l’extracció s’incompleixen qualsevol de les condicions expressades, l’ajuntament 

paralitzarà les obres i acordarà les sancions que estableixin la llei del sòl per al cas 

d’actuacions que infringeixin la llicència atorgada.           

 

CAPÍTOL VI: Aparcaments. 

 

Article 163 

Estacionaments 

1.- Aquest capítol regula els aparcaments reservats als ocupants dels habitatges, sense 

perjudici, dels possibles terrenys que en algunes zones urbanístiques s’estableixen per altres 

aparcaments. 

 

2.- Els peticionaris de llicències d’edificació hauran de complir les següents previsions de sòl 

per aparcament a l’interior de la parcel·la a construir o en els terrenys de la mateixa propietat 
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(prèvia inscripció com finca 

indivisible al Registre de la Propietat junt amb la parcel·la a construir), a raó de deu metres 

quadrats per plaça, conforme als estàndards següents: 

 

a) En edificis d’habitatges, un aparcament per habitatge i en edificis d’oficines un 

aparcament per cada 120 m2. 

 

b) En hotels de 4 i 5 estrelles, un aparcament per cada tres habitacions i en hotels de 2 i 3 

estrelles un aparcament per cada 5 habitacions. 

 

c) En clíniques i hospitals, estacionament general a l’aire lliure a raó d’un per cada tres 

habitacions destinades a malalts, més un per cada cinc treballadors o personal del servei de 

l’hospital o clínica. 

 

3.- Quan les previsions de places siguin inferiors a quatre places, podrà admetre’s la 

justificació de previsió en lloc diferent de l’edifici objecte de llicència. 

 

CAPÍTOL VII: Incompliment i sancions 

 

Article 164 

Expedient d’incompliment 

 

1.- L’incompliment dels articles d’aquest Títol constitueix l’incompliment de les Normes 

Urbanístiques i per tan, exigirà incoar expedient, d’ofici o a instància de qualsevol persona, en 

el qual es dictarà  resolució que imposarà l’adopció de les mesures necessàries per complir els 

articles infringits i les sancions legalment previstes. 

 

2.- Mentre la resolució prevista a l’apartat anterior no sigui adoptada i executada, l’alcalde 

podrà ordenar la paralització total de l’activitat que produeix la molèstia i si aquesta ordre de 

paralització no es complís, l’administració l’executarà d’acord amb els articles 102 al 108 i 

d’acord amb la Llei de procediment administratiu, sense perjudici de imposar les multes 
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coercitives que estableix 

l’article 107 de la pròpia Llei i exigir les possibles responsabilitats penals. 

 

Article 165 

Resolució 

1.- La resolució de l’article 164 es comunicarà a l’incomplidor per que la compleixi en el 

termini que es fixi segons el tipus de mesures a adoptar i que excepte casos especials 

acreditats tècnicament no podrà ser inferior a quinze dies; i si no es compleix, es procedirà 

d’acord als articles 102 al 108 de la Llei de procediment administratiu. 

 

2.- L’alcalde podrà també enviar l’expedient al Govern Civil, proposant-li la resolució de 

clausura de l’activitat. 

 

Article 166 

Sancions 

Les multes per infraccions urbanístiques i les autoritats competents per imposar-les seran les 

que fixa l’article 28 de la Llei 9/1981 de 18 de novembre de protecció de la legalitat 

urbanística i que són les següents: 

 

acalde fins 500.000.- ptes. 

Comissió Provincial Urbanisme fins 25.000.000.- ptes. 

Conseller Política Territorial de Catalunya fins 50.000.000.- ptes. 

Consell Executiu fins 100.000.000.- ptes. 
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DISPOSICIONS  TRANSITÒRIES 

 

PRIMERA 

 

Mentre no es redacti el catàleg municipal del patrimoni arquitectònic de Sant Pere de 

Vilamajor, les següents construccions queden subjectes al règim de la zona 2 del sòl urbà: 

 

1.- Campanar de la Força (Plaça de l’Església). 

 

2.- Església Parroquial de Sant Pere de Vilamajor (Plaça de l’església). 

 

3.- Capella de Sant Joan (Can Nadal) a 4,4 Km. de la carretera de Sant Celoni a Seva P. Km. 7.  

 

SEGONA 

 

S’estableix per la indústria PICART, S.A. ubicada en sòl urbà, classe 4a., l’ús industrial 

transitòriament mentre tingui la seva actual activitat. 

 

TERCERA 

 

La indústria situada darrera l’ajuntament i ubicada en sòl urbà qualificat d’equipament podrà, 

transitòriament, mantenir el seu ús mentre no canviï d’activitat o l’administració adquireixi el 

solar per qualsevol dels procediments que marca la Llei. 
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ANNEX 

Relació d’edificis de la urbanització  

“LA SUÏSSA CATALANA” 

 

ANNEX 

 

“LA SUÏSSA CATALANA” 

 

A través d’aquestes Normes Subsidiàries es canalitza la legalització de 8 construccions sense 

llicència municipal, una d’elles corresponent a dues barraques metàl·liques de caràcter 

provisional. 

 

Les esmentades construccions hauran d’adequar la seva estètica exterior a la normativa 

proposada i aprovada per el municipi veí del Montseny i recollida per aquestes Normes 

Subsidiàries i presentar a l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

 

En tot el sector que afecta al nostre terme municipal existeixen, a més, 3 construccions amb 

llicència municipal i que son les corresponents a les fitxes 9, 10 i 11 que s’adjunten. 

 

El total de les 11 construccions de La Suïssa Catalana que s’han descrit i de les quals s’adjunta 

la fitxa a aquest annex, queden com masies o refugis de muntanya dins del Parc Natural del 

Montseny. 

 

 

        L’arquitecte, 
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     Jacint Bachs i Folch
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NORMATIVA EDIFICATORIA APROVADA PER LES CONSTRUCCIONS EN SITUACIÓ SIMILAR 

DEL TERME MUNICIPAL DEL MONTSENY I QUE ES RECULL PER LES DEL TERME MUNICIPAL 

DE SANT PERE DE VILAMAJOR. 

 

 

b) Línia de façana: Tram d'alineació que pertany a cada parcel·la. 

 

c) Ample de vial: Separació entre dues alineacions d'un vial.  

 

d) Altura reguladora màxima: És aquella que poden aconseguir les edificacions.  

 

e) Número màxim de plantes: Les permissives dins de cada alçada o altura reguladora.  

 

f) Mitgera: Paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les que s'aixeca des dels 

fonaments fins a la coberta encara que la seva continuïtat resti interrompuda per patis i 

celoberts.  

 

g) Illa de cases: Superfície de sòl tancada i delimitada per les alineacions de vial contigües.  

 

h) Profunditat edificable: Distància normal a la línia de façana que limita la profunditat 

edificable i defineix al seu pla de façana en l'espai interior de la illa de 

 

i) Espai lliure interior d’illa de cases: Espai lliure resultant d’aplicar les profunditats edificables. 

 

 j) Retrocessos de l'edificació, permissibilitat de situar l'edificació segons una alineació 

paral·lela a la del vial i a una determinada distància d'aquest. 
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Article 101 
 

Paràmetres propis del sistema d’ordenació aïllada 

 

a) Altura reguladora màxima: Aquella que poden aconseguir les edificacions. 

 

b) Nombre màxim de plantes: Les permeses dins de cada alçada o alçada reguladora. 

 

c) Ocupació màxima de la parcel·la: A les normes de la zona es fixen els percentatges 

d’ocupació màxima de parcel·la. L’ocupació es mesurarà per la projecció horitzontal de tot 

el volum d’edificació. En el cas que estigui específicament determinada, es considerarà 

com producte de la màxima ocupació en planta del volum màxim edificable. 

 

d) Separacions màximes de les masses arbòries i eixos de vial. 

 

Es considerarà la distància resultant en projecció horitzontal del punt més allunyat del sòlid 

edificador al punt més proper del límit de la zona forestal o de l’eix del vial. 

 

i) L’amplària  mínima del passadís serà de 0,80 m. Llevat en la part corresponent a l’entrada del 

pis, l’ample del qual arribarà a 1m. 

 

j) L’altura de totes les habitacions amidada des del terra fins al cel ras no serà inferior a 2,80 

m. 

 

k) Els pisos inferiors de les cases destinades a vivendes estaran aïllades del terreny natural, 

mitjançant una cambra d’aire i una altra capa impermeable que protegeixi de les humitats del 

sòl. 

 1. Golfes . En les vivendes que tinguin habitacions en les golfes l’altura mínima dels 

paraments verticals serà d’un metre vint cms. ( 1,20 cm) i la cubicació mínima de cadascuna 

d’elles no podrà ésser inferior a la resultant d’aplicar les normes marcades en el paràgraf 

anterior. 



                                                                           
 
 

 

 

139  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

 

6. Aïllaments i escales. 

 

Sense perjudici de que estableixi la Normativa de l’Edificació NBECT-79, els tancaments de 

façanes i mitgeres que quedin descoberts, garantitzaran, com a mínim, un aïllament tèrmic de 

coeficient de transmissió no superior 1,1 Kcal/m2.h.ºc. així com una protecció adient de les 

humitats i condensacions. Així mateix s’exigiran aquestes proteccions i aïllaments en els 

tancaments de patis. Les vivendes contigües es tancaran amb una paret, com a mínim , de 15 

cm. De espessor. 

Sols es podran autoritzar  vivendes a nivell inferior al del carrer en terrenys situats en el medi 

urbà, quan es compleixin les següents condicions: 

 

a) Aïllament del terreny natural per capa d’aire o capa impermeable de 0,20 m. d’espessor 

mínim. 

b) Impermeabilització de murs i sòls mitjançant l’ús de morters i materials hidrófugos 

adients. 

c) Il·luminació directa de totes les habitacions, tinguent aquestes, com a mínim, la meitat 

de l’alçada de l’habitació, pavimentació impermeable adossada als murs de la façana. 

 Les escales tindran una amplària mínima de 0,80 m. i rebran llum i ventilació 

 directa. 

 

 

Article 102 

 

Planta Baixa 

 

Disposicions comunes als sistemes d’ordenació 

 

a) “En el tipus d’ordenació segons alineació al vial, s’entén per planta baixa aquella, el 

paviment de la qual, es situï entre 0,60 metres per sota o 0,60 metres per sobre del rasant 

del vial, en els punts de menor i major cota respectivament. Si com a conseqüència del 
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pendent del carrer resultés 

en algun punt, una diferència de més de 3 metres entre el paviment i la rasant, caldrà 

dividir la planta baixa en els trams que calgui perquè això no passi”. 

 

“ En el tipus d’ordenació per edificació aïllada, s’estarà al que determina l’article 125”. 

 

b) Si la parcel·la estigués fent front a dos vials oposats es tractarà com si fossin dues 

parcel·les independents, amb profunditat fins al punt mig de l’illa de cases. 

 

c) No s’admetrà el desdoblament de la planta baixa en dues plantes segons la modalitat de 

semisoterranis i entresols. 

 

d) L’alçada mínima de la planta baixa en edificacions segons alineació de vial serà de 3,50 

metres a la resta de 2,70 metres. 

 

Article 103 

Planta soterrani 

 

a) A l’ordenació en alineació de vial, planta soterrani, és tota la planta per sota de la definida 

com planta baixa amb independència de que disposi o no d’obertures, en altres tipus 

d’ordenació és planta soterrani total la planta tancada total o parcialment, que tingui el 

seu sostre a 1 metre per damunt del nivell del terreny exterior natural. 

 

b) La part de la planta semienterrada que sobresurti d’aquesta alçada serà considerada com 

planta baixa. 

 

c) Mai s’admetrà més d’un soterrani. L’alçada lliure mínima de les plantes soterrani serà de 

2,40 m2. En el soterrani mai s’admetrà l’ús d’habitatge ni residencial. 
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Article 104 

Planta pis 

 

L’alçada lliure en les plantes pis no serà inferior a 2,50 metres. 

 

Article 105 

Cobertes 

 

1.- La coberta de les edificacions es farà a base de teula àrab a una o dues aigües en sentit 

paral·lel al costat major de l’edificació i amb una pendent màxima del 35 %, així com de la 

part superior del darrer forjat al punt més alt de la coberta no es podran passar 3 metres 

d’alçada, en el cas de les edificacions auxiliars o secundàries, es podran resoldre en diferent 

direcció.  

 

2.- S’exceptuen les edificacions industrials aïllades, de magatzem i equipament, en edificació 

aïllada, en la que es permetrà la coberta d’acord a les seves necessitats i funcions, sempre 

salvaguardi els valors ambientals de la zona. 

 

3.- Es podrà disposar d’instal·lacions de captació d’energia solar integrades a la coberta de 

l’edifici sempre que no produeixin molèsties als veïns. 

 

Article 106 

Golfes 

 

Els espais interiors sota coberta o golfes, podran destinar-se a ampliació d’habitatge de la 

planta immediatament inferior, però no a habitatge o apartaments independents. Així mateix 

les obertures de ventilació de les mateixes es faran bé en el parament de la façana o ben 

adaptades a la vessant de la coberta, o bé en els possibles desnivells que admeten els diferents 

trams de coberta. En cap cas s’admetrà que es trenqui la volumetria de la coberta, ja sigui a 

base de terrasses o endrones. 
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Article 107 

Elements tècnics d’instal·lacions i serveis 

Es col·locaran sempre sota coberta. Les xemeneies podran tenir una alçada màxima d’un metre 

sobre la cota de cimera de la coberta. 

 

Article 108 

Elements volants 

No s’admeten cossos volants o semioberts ni tancats. Els cossos oberts no sobresortiran més de 

30 centímetres i seran celats. 

 

Article 109 

Retrocessos 

Hauran d’estar d’acord a les normes dels patis de llum exteriors, o sigui, aquells que alguna de 

les seves cares està oberta a espais lliures o vials, seran de superfície lliure, però compliran 

l’article 5.15 de l’Ordenança Ministerial del Ministeri d’Habitatge del 17 de maig de 1977, en 

quant a distàncies es consideraran façanes a tots els seus efectes i sobretot en quant a la 

qualitat dels acabats. 

 

Article 110 

Buits 

Es recomana conservar les proporcions, formes i tipus de fusteria tradicionals. No s’admetran 

les fusteries metàl·liques exteriors. 

 

Article 111 

Materials de façana 

En el cas d’edificació aïllada de nova planta s’utilitzarà la pedra natural, pròpia del lloc extreta 

de les pedreres properes. 

 

En el cas d’ampliació de l’edificació existent, o contigua, s’atendrà a les mateixes 

característiques de les ja existents de manera que composin un conjunt harmònic. Queden 

específicament prohibits els materials i mètodes o elements constructius següents: 



                                                                           
 
 

 

 

143  

 NNoorrmmeess Subsidiàries  

- Obra de 

fàbrica vista, tan manual com mecànica. 

- Aplacat de marbre i pedra no local. 

- Gelosies de vidre i ceràmica. 

- Parets de vidre. 

- Plafó de plàstic. 

- Entregues de forjat vistes en façana. 

- Caixes de persianes marcades en façana. 

 

Article 112 

Mitgeres 

Les parets mitgeres que quedin al descobert temporalment s’arrebossaran o es cobriran amb 

materials que harmonitzin amb els de façana o en el seu cas amb l’aspecte de les edificacions 

contigües. Es prohibeix en les mateixes, l’extés amb ciment brunyiment i l’asfalt o altre 

impermeabilitzant bituminós al descobert. 

 

Article 113 

Motius decoratius 

Com a norma general es recomana la major senzillesa, emprant amb gran moderació els 

elements de coronament i això sols on es justifiqui degudament. 

 

Article 114 

Colors 

No s’admeten les porpres ni colors vius (anyil, vermell, groc, ....) per la pintura de reixes, 

fusteria, s’utilitzaran en tot cas colors neutres segons les gammes dominants a la muntanya i 

per a cada cas concret. 
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Article 115 

Publicitat 

A la zona habitacional i d’equipament la decoració dels establiments públics comercials 

(aparadors, vidrieres, rètols,...) únicament es desenvoluparan en els límits dels espais buits de la 

planta baixa. 

 

Article 116 

Condicions higièniques dels habitatges i locals 

Sense perjudici de lo establert a l’Ordre del 29 de febrer de 1944, del Ministeri de la 

Governació (B.O.E. 1/03/44) i del qual s’especifica en aquestes Normes, es respectaran les 

següents condicions mínimes: 

 

1.- L’habitatge familiar tipus constarà com a mínim de 3 dormitoris, cuina — menjador, 

dependència de netedat composada de bany o dutxa, lavabo i inodor, que tindrà entrada 

independent. 

 

2.- Independència d’habitacions. Les habitacions seran independents entre si, de manera que 

cap utilitzi com a pas un dormitori, ni serveixi a la vegada de pas a la dependència de netedat. 

 

3.- Ventilació. 

 

a) Tota habitació tindrà ventilació directa a l’exterior per mitjà d’un buit no inferior a 1/6 de 

la superfície de la planta. Quan la peça comprèn alcova i gabinet, una d’elles podrà servir 

de dormitori, superfície total de buits d’aquesta no serà inferior a la meitat de la seva 

façana i la ventilació entre galeries i habitacions serà com a mínim el doble de la fixada en 

el cas anterior. 

 

b) Excepcionalment en finques la capacitat de les quals i tipus de construcció, ofereix 

garanties d’eficàcia i presentin dificultats per a la ventilació directa de les dependències de 

netedat o bany s’autoritzarà l’ús de xemeneies de ventilació que compleixin les següents 

condicions: 
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- Sortint de 0,50 metres per damunt de la cimera o per sobre de qualsevol construcció 

situada a menys de 8 metres. 

- Comunicació interior i directa que asseguri la renovació de l’aire. 

- Secció suficient per a facilitar la neteja. 

 

4.- Patis. No s’admetran celoberts com a ventilació d’espais habitables, els quals hauran de 

ventilar a façana o a interior de parcel·la. 

 

Els patis i celoberts que proporcionin llum i ventilació a cuina i bany estaran sempre oberts, 

sense cobrir a cap alçada, amb sòl impermeable i desguàs adient, amb recollida d’aigües de 

pluja, clavegueró i sifó aïllador. Tanmateix quan es tracti d’edificis industrials, comercials 

públics o semipúblics, es podrà tolerar que es cobreixin els patis fins a l’alçada de la primera 

planta. 

 

Els patis seran de formes i dimensions regulars, en tots ells haurà de poder-se inscriure un 

cercle de 3 metres de diàmetre com a mínim. 

 

5.- Dimensions mínimes d’habitacions: 

 

a) Dormitori d’un llit: 6 m2 de superfície i 16,20 m3 de cubicatge. 

 

b) Dormitori de dos llits 10 m2 de superfície i 27 m3 de cubicatge. 

 

c) Sala d’estar 16 m2 de superfície. 

 

d) Cuina 6 m2. 

 

e) Lavabo 1,50 m2 
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f) Si la cuina i la sala d’estar 

constitueixen una sola peça, aquesta tindrà una dimensió mínima de 20 m2. 

 

g) Tot local no destinat a habitatge tindrà una superfície mínima de 10 m2, llevat de quan es 

tracti de cambres dels mals endreços d’ús privat. 

 

h) En els edificis plurifamiliars l’espai destinat a entrada o vestíbul d’escala haurà de tenir 

una amplària de 2,20 metres una longitud mínima de 2 metres mesurada perpendicularment a 

l’accés. 

 

i) L’amplària mínima del passadís serà de 0,80 metres llevat a la part corresponent a 

l’entrada del pis, l’ample del qual arribarà a 1 metre. 

 

j) L’alçada de totes les habitacions mesurada des del terra fins al cel ras no serà inferior a 

2,80 metres. 

 

k) Els pisos inferiors de les cases destinades a habitatges estaran aïllades del terreny natural, 

mitjançant una cambra d’aire i una altra capa impermeable que protegeixi de les humitats del 

sòl. 

 

l) Golfes. Als habitatges que tinguin habitacions a les golfes, l’alçada mínima dels paraments 

verticals serà d’un metre vint centímetres (1,20 m) i la cubicatge mínima de cadascuna d’elles 

no podrà ser inferior a la resultant d’aplicar les normes marcades en el paràgraf anterior. 

 

6.- Aïllaments i escales. 

 

- Sense perjudici de que estableixi la Normativa de l’Edificació NBECT-79, els tancaments 

de façanes i de mitgeres que quedin descoberts, garantiran, com a mínim, un aïllament 

tèrmic de coeficient de transmisió no superior a 1’1 Kcal/m2.h.ºc, així com una protecció 

adient a les humitats i condensacions. Així mateix s’exigiran aquestes proteccions i 
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aïllaments ens els 

tancaments de patis. Els habitatges contigus es tancaran amb una paret, com a mínim de 

15 centímetres d’espessor.    

 

- Només es podran autoritzar habitatges a nivell inferior al del carrer en terrenys situats 

en el medi urbà, quan es compleixin les següents condicions: 

 

a) Aïllament del terreny natural per capa d’aire o capa impermeable de 0.20 metres 

d’espessor mínim. 

 

b) Impermeabilització de murs i sòls mitjançant l’ús de morters i materials hidròfobs 

adients. 

 

c) Il·luminació directa de totes les habitacions, tenint aquestes, com a mínim, la meitat 

de l’alçada de l’habitació, pavimentació impermeable adossada als murs de la façana. Les 

escales tindran una amplària mínima de 0,80 metres i rebran llum i ventilació directa. 

 

7.- Evacuacions i abastament d’aigua. Les aigües negres i brutes procedents dels habitatges, 

hauran de recollir-se en canonades impermeables i ventilades i ser conduïdes per aquestes a 

l’exterior de l’immoble on es connectaran amb la xarxa de clavegueram. 

 

L’assignació mínima diària d’aigua potable serà de 200 litres per habitant, sense que baixi mai 

de 300 per al total de l’habitatge. 

 

8.- Aigües negres. En els casos en que no existeixi xarxa de clavegueram i desguassos, 

s’atendran a les normes i disposicions reglamentaries del ministeri corresponent, els inodors 

seran de tanca hidràulica, llevat en el cas en que no pugui emprar-se aparell de descàrrega. 

 

9.- Edificis no destinats a habitatge. Les edificacions de les quals l’ús específic no sigui 

habitatge, compliran les condicions mínimes, que segons el seu ús, prevegin els tècnics autors 

dels corresponents projectes. 
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Article 117 

Obres de reforma i ampliació 

 

Es realitzaran, conservant tots els elements arquitectònics que donen caràcter a l’edifici, en el 

cas de trobar-se amb elements amagats, que anteriorment no fossin visibles es procurarà 

retornar-los la seva antiga funció, harmonitzant-los amb els nous, que es precisin per a la 

funció per la qual es fa la reforma. 

 

Article 118 

Demolicions i reformes en edificis o monuments d’interès històric, artístic o de valor 

ambiental 

 

Queda totalment prohibida la demolició dels esmentats edificis, declarats d’interès per les 

autoritats competents, així com els consignats a la relació d’edificis rurals d’interès històric, 

artístic o ambiental, per aquestes Normes. 

 

En cas de reforma o restauració dels mateixos s’atendran al especificat a la zona a la que 

pertanyi. 

 

Article 119 

Edificis de nova planta 

 

Les edificacions hauran de mantenir l’harmonia general del paisatge en que estan situades, així 

com la tipologia de les edificacions existents, tot això en quan al que es refereix a la seva 

composició general i formal (desnivells, adaptació a la topografia del terreny, mòduls, 

proporcions, ...). 

 

 

 


