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1. DADES GENERALS.
1.1 Objecte.
Modificació puntual de les NNSS de PůĂŶĞũĂŵĞŶƚĚĞů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ. Referent a la revisió dels
criteris estètics de les diferents zones.
Articles modificats:
- NNSS. Article 104. Nucli Antic. (Zona 1).
- NNSS. Article 105. Creixement rural. (Zona 2).
- NNSS. Article 106. Edificació entre mitgeres. (Zona 3).
- NNSS. Article 107. Ordenació mixta. (Zona 4).
- NNSS. Article 108. Edificació Aïllada. (Zona 5).
- PP-SAU2 Article 13. Determinacions comuns per a les zones i sistemes.
1.2 Ens públic que promou el Pla.
Ajuntament de ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ.
Carrer Pau Casals 2
17472 ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ. Alt Empordà.
CIF. P1701100H
Tel. 972520121, Fax 972520554
ajuntament@armentera.cat, www.armentera.cat
1.3 Redactor.
Dani Abad Riera.
DNI 40440954P
C/ de la Riera Ginjolers 123. Local
17480 Roses.
Arquitecte col·legiat 30.275/9
dabad@coac.net
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2. ANTECEDENTS
2.1 ÀMBIT.
La modificació consisteix en la revisió dels criteris estètics de las diferents zones.
Afecta els articles 104, 105, 106, 107 i 108 de les NNSS de planejament i ů͛article 13 del Pla
Parcial del SAU 2 sense implicar modificació de la informació gràfica.
NORMES SUBSIDIÀRIES.
KE^͛KZE/ME^L>hZ
ZONA 1: NUCLI ANTIC (Art. 104)
ZONA 2: CREIXEMENT RURAL (Art. 105)

ZONA 3: EDIFICACIÓ ENTRE MITGERES (Art. 106)
ZONA 4: ORDENACIÓ MIXTA (Art. 107)
ZONA 5: EDIFICACIÓ AÏLLADA (Art. 108)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Zona 1
Zona 2A
Zona 2B
Zona 2C
Zona 3
Zona 4A
Zona 4B
Zona 5A
Zona 5B
Zona 5C
Zona 5D
Zona5E

KE^͛KZE/M>^L>APTE PER URBANITZAR
SECTOR 2 (Pla Parcial sector SAU 2 Art, 13)

2.2 PLANEJAMENT VIGENT.
- El 17 de març de 2005 la Comissió Territorial Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ de Girona va aprovar definitivament
el Text refós de les Normes subsidiàries de planejament de ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ͘
- El 24 de gener de 2007 la CTU aprova la modificació del text Refós de les NNSS.
- El 2 de febrer de 2005 la CTU aprova el Text Refós del Pla Parcial del sector SAU 2.
2.3 TRAMITACIÓ.
El contingut i procés de les modificacions i revisió de les Normes subsidiàries de Planejament
DƵŶŝĐŝƉĂůǀĞƌĞŐƵůĂƚƉĞƌů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞůĞƐDĂƚĞŝǆĞƐEE^^ŝĚĞůĞƐŝĚĞĨŝŶŝĚĞƐƉĞůdĞǆƚZĞĨſƐĚĞůĂ>ůĞŝ
d'Urbanisme Consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer,
de modifŝĐĂĐŝſĚĞůƚĞǆƚƌĞĨſƐĚĞůĂ>ůĞŝĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ĂƉƌŽǀĂƚƉĞůĞĐƌĞƚůĞŐŝƐůĂƚŝƵϭͬϮϬϭϬ͕ĚĞůϯ
Ě͛ĂŐŽƐƚ͕ŝƉĞƌůĂ>ůĞŝϳͬϮϬϭϭ͕ĚĞůϮϳĚĞũƵůŝŽů͕ĚĞŵĞƐƵƌĞƐĨŝƐĐĂůƐŝĨŝŶĂŶĐĞƌĞƐ͘
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>͛ĞƐƋƵĞŵĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƉĞƌĂůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſĚĞ la present modificació és el següent:
- Encàrrec i Redacció.
- Presentació de modificació al registre general de ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘
- ĚŽƉĐŝſĚĞů͛ĂĐŽƌĚĚ͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſŝŶŝĐŝĂůĚŝŶƐĞůƐĚŽƐŵĞƐŽƐƐĞŐƺĞŶƚƐĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſĚĞůĂ
documentació complerta.
- Exposició pública Ě͛Ƶn mes mitjançant:
Edicte Publicat al B.O.P.
Publicació en un dels diaris de difusió.
Sol·licitud dels informes als organismes preceptius.
- Informe tècnic de les al·legacions i informes emesos pels diferents organismes.
- Aprovació provisional dins els 3 mesos següents a la ƉƵďůŝĐĂĐŝſĚĞů͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſŝŶŝĐŝĂů͘
- dƌĂŵĞƐĂĚĞů͛ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĂůĂŽŵŝƐƐŝſĚ͛hƌďĂŶŝƐŵĞĚĞ'ŝƌŽŶĂĞŶĞůƚĞƌŵŝŶŝ de deu dies.
- ƉƌŽǀĂĐŝſĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞů͛ǆƉĞĚŝĞŶƚƉĞƌůĂŽŵŝƐƐŝſdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚ͛hƌďĂŶŝƐŵĞĚĞ'ŝƌŽŶĂ͘Ŷ
un termini màxim de tres mesos, des de la rebƵĚĂĚĞů͛ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĐŽŵƉůĞƚƉĞƌůĂĐŽŵŝƐƐŝſ͘
- Publicació al DOGC i entrada en vigència.

3. JUSTIFICACIÓ i CRITERIS ADOPTATS.
3.1 Conveniència i oportunitat.
>͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂŵŝƚũĂŶĕĂŶƚů͛ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞů͛ĞǆƉĞĚŝĞŶƚyϮϬϭϴϬϬϬϭϳϱĐŽŶƐŝĚera
ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂůĂƌĞĚĂĐĐŝſĚ͛ƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſƉƵŶƚƵĂůĚĞůĞƐEE^^ĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶůĂ
revisió dels criteris estètics de les diferents zones.
WĂƌƚŝŶƚĚĞů͛ĂŶăůŝƐŝĚĞůĂƌĞĂůŝƚĂƚĞǆŝƐƚĞŶƚĂĐĂĚĂǌŽŶĂĞƐƉƌŽƉŽƐĂůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƐĂƌƚŝĐůĞƐ
afectats. Tal i com es detalla a continuació a la present proposta de modificació.

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ.
4.1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
MOTIVACIÓ:
L͛ŽďũĞĐƚĞĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŝǆĚĞůĂĐŽŶƐƚĂƚĂĐŝſƋƵĞĂŵďů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚǀŝŐĞŶƚ
dĞůĞƐŶŽƌŵĞƐƐ͛ŚĂĚĞƚĞĐƚĂƚƵŶĂĞǆĐĞƐƐŝǀĂĚŝƐƉĞƌƐŝſĚĞƐŽůƵĐŝŽŶƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝƋƵĞƐ͘YƵĞƉƌŽǀŽĐĂ
un trencament de la continuïtat o harmonia estètica entre el nucli antic i el creixement dels nous
ƐžůƐƵƌďĂŶŝƚǌĂďůĞƐ͘'ĞŶĞƌĂŶƚƵŶĂĐĞƌƚĂĚĞƐŶĂƚƵƌĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛Ğntorn, que es vol revertir amb la
voluntat de preservar les condicions i qualitats tradicionals pròpies de vila de la plana
ĞŵƉŽƌĚĂŶĞƐĂĚĞƋƵğŐĂƵĚĞŝǆů͛ƌmentera.
A tal efecte la modificació es proposa incidint en els següents aspectes:
- Anàlisi i diagnosi de la realitat existent.
- Preservació de la qualitat arquitectònica i de conservació del nucli antic.
- Harmonització dels nous creixements dels sòls urbanitzables amb el nucli antic.
- Revisió dels criteris estètics de les diferents zones. Incidint en la regulació dels criteris
Ě͛ĂĐĂďĂƚƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ĐŽůŽƌƐ͕ƚĂŶƋƵĞƐ͕ƌğƚŽůƐ͕ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ aparents...
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- Revisió de la definició i acabat de les cobertes.
- ĞĨŝŶŝĐŝſĚ͛ƵŶĂĐĂƌƚĂĚĞĐŽůŽƌƐ͕ƉĂƌƚŝŶƚĚĞů͛ĞƐƚƵĚŝĚĞůĂƌĞĂůŝƚĂƚĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝ͘
Amb la voluntĂƚĚ͛ĞƐƚĂďůŝƌ les condicions estètiques i garantir la protecció i qualitat dels àmbits i
les seves edificacions.
Al mateix temps, integrar i tenir en compte la modernització i millora de les edificacions i les
ƐĞǀĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƉĞƌŵĞƚĞŶƚů͛ĂĚĂƉƚĂĐŝſĂůes necessitats i normatives actuals.
La present modificació de planejament només afectarà els criteris estètics i no produirà cap
alteració dels paràmetres urbanístics vigents referents a la classificació del sòl, qualificació
zonal, densitat, edificabilitat, ocupació, alineacions, alçades, separacions a veïns i límits.

4.2 CRITERIS
WĞƌƚĂůĚ͛ĞƐƚĂďůŝƌƵŶĐƌŝƚĞƌŝĚĞĐŽŶũƵŶƚƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶƵŶĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐĐŽŵƵŶĞƐ͕ƋƵĞƐſŶĂŝǆş
compartides a totes les zones, i unes de particulars per detallar específicament cadascuna
atenent a les seves característiques dins el teixit urbà.
WĞƌĂƌĞĂůŝƚǌĂƌůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͛ĂŶĂůŝƚǌĂůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐǌŽŶĞƐ͘
4.2.1 ZONA 1. NUCLI ANTIC.
Característiques:
- Edificació de tipologia entre mitgeres alineada a vial i acabats de façana tradicionals, obertures
amb predomini de proporció vertical i balcons amb baranes de ferro massís.
- Majoria de cobertes inclinades i alguns terrats.
KďƐĞƌǀĂĐŝſĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚƐ͗
- Aplacats de pedra, pissarra, ceràmica ...
- ĚŝĨŝĐŝƐĂŵďĂĐĂďĂƚĚ͛Žbra ceràmica basta sense revestir (principalment mitgeres).
- Obertures de proporcions rectangulars, on predomina la horitzontalitat.
- Acabats de façana que difereixen dels colors terrossos o ocres...
- Baranes de proporcions i materials com vidre, alumini, inoxidable ... i dissenys que no
Ɛ͛ĂĚĞƋƺĞŶĂůŶƵĐůŝŚŝƐƚžƌŝĐ͘
- Mitgeres de xapa metàl·lica.
- ƉĂƌĞůůƐĚ͛ĂŝƌĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƚĨŝǆĂƚƐĂůĂĨĂĕĂŶĂ͘
- ĂůĐŽŶƐĂŵďĂŵƉŝƚƐĚ͛ŽďƌĂ
- 'ĂůĞƌŝĞƐĚ͛ŽďƌĂ͘
- Balustres prefabricats.
- Cartells i elements sortints.
ElemĞŶƚƐĚ͛ŝŶƚĞƌğƐ͗
- Continuïtat de la tipologia tradicional que confereix personalitat i caràcter unitari al conjunt.
- Edificis singulars de valor històric i estètic.
- Murs vistos de carreus de pedra local.
- Portalades antigues.
- Acabats continus remolinats i pintats de colors ocres i terrossos.
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- Obertures tradicionals de composició vertical.
- Balcons amb baranes de ferro o fosa massisses.
- Ràfecs de totxo massís i cobertes amb teula àrab.
- Les tanques i mitgeres tractades com a façana.
Objectiu de la regulació:
- ÀŵďŝƚĂŵďů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵƌďĂŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͘
- >͛ŽďũĞĐƚŝƵĠƐŵŝůůŽƌĂƌŝƉƌĞƐĞƌǀĂƌůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůŶƵĐůŝĂŶƚŝĐ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚŝƉŽƐĂŶƚĞŶǀĂůŽƌůĞƐ
ƉĂƵƚĞƐĐŽŵƉŽƐŝƚŝǀĞƐ͕Ě͛ƷƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĐƌŽŵăƚŝƋƵĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘
- Excloure elements discordants que les puguin desvirtuar.
- WĞƌŵĞƚƌĞůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŝĂůŚŽƌĂĞǀŝƚĂƌů͛ĂƉĂƌŝĐŝſĚĞƐŽůĂƌƐďƵŝƚƐƌĞŐƵůĂŶƚĞůƐĞŶĚĞƌƌŽĐƐ͘
4.2.2 ZONA 2. CREIXEMENT RURAL.
Característiques:
ŽŵďŝŶĂĐŝſĚĞϮƚŝƉƵƐĚĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚ͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗
- Entre mitgeres alineada a vial i acabats de façana tradicionals, obertures amb predomini de
proporció vertical i balcons amb baranes de ferro massís. Majoria de cobertes inclinades i alguns
terrats.
- Habitatges aparellats, acabats de façana remolinats i pintats o estucats.
KďƐĞƌǀĂĐŝſĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚƐ͗
- ƉůĂĐĂƚƐĐĞƌăŵŝĐƐĚ͛ŝŵŝƚĂĐŝſƉĞĚƌĂĞŶƐžĐŽůƐŽƚĂŶƋƵĞƐ͘
- Acabats de façana de colors fora de la gamma de terrossos i ocres.
- Tanques de gelosies i balustrades prefabricades de ceràmica i de formigó.
- Porxos (construccions auxiliars) que no respecten les separacions.
- Balcons que en planta no són paral·lels a façana.
- dĂŶĐĂŵĞŶƚƐĚĞŐĂůĞƌŝĞƐĚ͛ĂůƵŵŝŶŝŝǀŝĚƌĞ͘
- Varietat de ůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚ͛ŽďĞƌƚƵƌĞƐ͘- 'ĂůĞƌŝĞƐĚ͛ŽďƌĂ͘
ůĞŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶƚĞƌğƐ͗
- Presència de la tipologia tradicional que estableix una certa continuïtat amb el nucli, que
ƉŽƐĂĚĂĞŶǀĂůŽƌƉŽƚƉĞƌŵĞƚƌĞƵŶĂƚƌĂŶƐŝĐŝſƚĂŵďĠĐĂƉĂůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĂŢůůĂĚĂ͘
- Murs vistos de carreus de pedra local.
- Acabats continus remolinats i pintats de colors ocres i terrossos.
- Obertures tradicionals de composició vertical.
- Balcons amb baranes de ferro o fosa massisses.
- Ràfecs de totxo massís i cobertes amb teula àrab.
Objectiu de la regulació:
- ŽƌƌĞƐƉŽŶĂǌŽŶĞƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŵĠƐƚĂƌĚĂŶĂĞŶĞůƚĞŝǆŝƚƵƌďăde la vila i que es presenten
parcialment consolidades. Es distingeixen 3 sectors a), b) i c) depenent de les condicions de
ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘
- >͛ŽďũĞĐƚŝƵĠƐŵŝůůŽƌĂƌŝĞƐƚablir la continuïtat amb la zona de nucli antic i facilitar la transició cap
a les zones Ě͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌ͘ŽŶƐĞƌǀĂŶƚŝĂĨĂǀŽƌŝŶƚůĞƐƉĂƵƚĞƐĐŽŵƉŽƐŝƚŝǀĞƐŝĐƌŽŵăƚŝƋƵĞƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘ƐƚĂďůŝŶƚĐƌŝƚĞƌŝƐĚ͛ĂĐĂďĂƚƐĚĞĨĂĕĂŶĂ͕ďĂƌĂŶĞƐ͘͘͘ƉĞƌmillorar la
02',),&$&,Ï38178$/'(/(61166'(3/$1(-$0(17'(/¶$50(17(5$-XQ\$SURYDFLyLQLFLDO



homogeneïtat. Regulant també els criteris per a les tanques, construccions auxiliars, cossos i
elements sortints. Excloure elements discordants que les puguin desvirtuar.
4.2.3 ZONA 3. EDIFICACIÓ ENTRE MITGERES.
Característiques:
- Edificació ĞŶƚƌĞŵŝƚŐĞƌĞƐƐĞŶƐĞĨŽƌŵĂĐŝſĚ͛ŝůůĂƚĂŶĐĂĚĂ͘
- ,ĂďŝƚĂƚŐĞƐĂƉĂƌĞůůĂƚƐŽĞŶĨŝůĞƌĂ͕Ě͛Žbra vista i/o acabat arrebossat i pintat o estucat.
- Es troba plenament consolidada.
KďƐĞƌǀĂĐŝſĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚƐ͗
- Acabats de façana de colors fora de la gamma de terrossos i ocres.
- Els conjunts edificats que conformen els diferents habitatges, són molt poc homogenis, en
quant als acabats, tanques...
- Porxos (construccions auxiliars) que no respecten les separacions.
- Acabats de fusteries i elements decoratius.
ůĞŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶƚĞƌğƐ͗
Tipologia en filera sense illa tancada que suposa la transició ƵƌďĂŶĂĞŶƚƌĞů͛ŽƌĚĞŶĂĐŝſĚ͛ŝůůĂ
tancada i teixit dens ĚĞůŶƵĐůŝĂůĂĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞĂŢůůĂƚ͘
Objectiu de la regulació:
- >͛ŽďũĞĐƚŝƵĠƐ͕ĐŽŵĞŶůĂŽŶĂϮ͕ŵŝůůŽƌĂƌŝĞƐƚĂďůŝƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚĂŵďůĂǌŽŶĂĚĞŶƵĐůŝĂŶƚŝĐŝ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂƚƌĂŶƐŝĐŝſĐĂƉĂůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛edificació unifamiliar.
- ƐƚĂďůŝŶƚĐƌŝƚĞƌŝƐĚĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ͕Ě͛ĂĐĂďĂƚƐĚĞĨĂĕĂŶĂ͕ďĂƌĂŶĞƐ͕ĐŽůŽƌƐ͕͘͘͘ƉĞƌĂŵŝůůŽƌĂr la
homogeneïtat.
- Regulant també els criteris per a les tanques, construccions auxiliars, cossos i elements sortints.
- Excloure elements discordants que les puguin desvirtuar.
4.2.4 ZONA 4. ORDENACIÓ MIXTA
Característiques:
- Diversitat de la tipolŽŐŝĂĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſůůŝŐĂĚĂĂůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſĚ͛ƵƐŽƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐŝŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘
- Edificacions agrícoles / Edificacions industrials / petits tallers / Habitatges unifamiliars en filera i
aïllats.
KďƐĞƌǀĂĐŝſĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚƐ͗
- Diversitat de volumetries.
- Acabats de façana de colors fora de la gamma de terrossos i ocres.
- Tancaments ceràmics sense revestir.
- Cobertes de fibrociment.
ElĞŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶƚĞƌğƐ͗
- ŽƌƌĞƐƉŽŶĂůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚ͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞƐƚŝŶĂĚĞƐĂĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĂŐƌşĐŽůĞƐŝƉĞƚŝƚƐƚĂůůĞƌƐ
combinades amb habitatges.
- El seu grau de consolidació és elevat, però cal preveure la seva transformació.
- ƐŵŽůƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂŝƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſĚ͛ƵƐos combinats per al dinamisme econòmic
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local.
Objectiu de la regulació:
- >͛ŽďũĞĐƚŝƵĠƐŵŝůůŽƌĂƌůĂƐĞǀĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſƉƌĞƐĞƌǀĂŶƚi afavorint la diversitat dels usos. Establint
ĐƌŝƚĞƌŝƐĚĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ͕Ě͛ĂĐĂďĂƚƐĚĞĨĂĕĂŶĂ͕ďĂƌĂŶĞƐ͕ĐŽůŽƌƐ͕... per a millorar la homogeneïtat.
- Regulant també els criteris per a les tanques, construccions auxiliars, cossos i elements sortints.
- Excloure elements discordants que les puguin desvirtuar.
4.2.5 ZONA 5. EDIFICACIÓ AÏLLADA
Característiques:
- Habitatge unifamiliar aïllat.
KďƐĞƌǀĂĐŝſĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚƐ͗
- Volumetries.
- &ĂůƚĂĚĞĐƌŝƚĞƌŝƵŶŝƚĂƌŝĂůĞƐĨĂĕĂŶĞƐĚ͛ƵŶĂŵĂƚĞŝǆĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘
- Acabats de façana de colors fora de la gamma de terrossos i ocres.
- Acabats de façana amb prefabricats metàl·lics, ĂƉůĂĐĂƚƐĐĞƌăŵŝĐƐĚ͛ŝŵŝƚĂĐŝſƉĞĚƌĂ͕ĂƉůĂĐĂƚƐĚĞ
pedra molt diferent a la tradicional local, materials sintètics ...
- ƉĂƌĞůůƐĚ͛ĂŝƌĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƚĨŝǆĂƚƐĂĨĂĕĂŶĂ͘
- ƉĂƌĞůůƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſƐŽůĂƌĞŶĐŽďĞƌƚĞƐŶŽŝŶƚĞŐƌĂƚƐĞŶů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŵĂƐƐĂĂƉĂƌĞŶƚƐdes de la via
pública.
- Baixants pluvials no integrats en façana.
- Fronts de parcel·les oberts.
- Balustres prefabricats en baranes
- Tanques de blocs de formigó prefabricat.
ůĞŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶƚĞƌğƐ͗
- dŝƉŽůŽŐŝĂ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ ƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ďĂŝǆĂ ĚĞŶƐŝƚĂƚ ŝ ĞƐƉĂis lliures públics privats associats als
habitatges.
- Zona de construccions més recents, urbanament consolidada, en fase de consolidació o per
desenvolupar segons el sector. És per tant una zona de dinamisme constructiu amb noves
edificacions en curs.
Objectiu de la regulació:
- >͛ŽďũĞĐƚŝƵĠƐŵŝůůŽƌĂƌůĂƐĞǀĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſƉƌĞƐĞƌǀĂŶƚŝĂĨĂǀŽƌŝŶƚůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞůƐƵƐŽƐ͘ƐƚĂďůŝŶƚ
ĐƌŝƚĞƌŝƐĚĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ͕Ě͛ĂĐĂďĂƚƐĚĞĨĂĕĂŶĂ͕ďĂƌĂŶĞƐ͕ĐŽůŽƌƐ͕͘͘͘ƉĞƌĂ millorar la homogeneïtat.
- Regular també els criteris per a les tanques, construccions auxiliars, cossos i elements sortints.
- Excloure elements discordants que les puguin desvirtuar.

4.3 ANNEX FOTOGRÀFIC.
^͛ĂĚũƵŶƚĂƵŶƌĞĐƵůůĚĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƐƋƵĞŚĂŶƐĞƌǀŝƚƉĞƌĂů͛ĂŶăůŝƐŝĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſĂĐƚƵĂů͘
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4.4 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES DEL PLANEJAMENT VIGENT:
ĨĞĐƚĂĞůƐĂƌƚŝĐůĞƐϭϬϰ͕ϭϬϱ͕ϭϬϲ͕ϭϬϳŝϭϬϴĚĞůĞƐEE^^ĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŝů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϯĚĞůWůĂ
Parcial del SAU 2 sense implicar modificació de la informació gràfica.
Es substituirà el text dels articles esmentats en aquells punts detallats en color.
Planejament Vigent:
Art.104. Nucli Antic. (Zona 1).
1. DEFINICIÓ
ƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂŽƌĚĞŶĂů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůŶƵĐůŝĚĞůmunicipi, que correspon a ordenació entre mitgeres
alineada a vial. Les normes regulen tan les obres de nova edificació com les de conservació i
ŵŝůůŽƌĂĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘dŽƚ͕ƐĞŶƐĞĐĂŶǀŝĂƌƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚůĞƐƐĞǀĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ urbanes.
2. ALINEACIONS I PROFUNDITAT EDIFICABLE
>͛ĂůŝŶĞĂĐŝſĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĐŽŝŶĐŝĚĞŝǆŽďůŝŐĂƚžƌŝĂŵĞŶƚĂŵďůĂĚĞůvial i el límit de profunditat
edificable de les plantes altes queda determinat en els plànols de zonificació.
3. PARCEL·LA MÍNIMA
Tindrà un ample de façana mínim de 5,00 m.
4. ALÇADA REGULADORA
>͛ĂůĕĂĚĂŵăǆŝŵĂĚĞů͛ĞĚŝĨŝcació serà de 9,60 m. (PB+2PP)
Per sobrĞĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĂůĕĂĚĂƐ͛ĂĚŵĞƚƷŶŝĐĂŵĞŶƚůĂĐŽďĞƌƚĂ͕ƋƵĞŶŽĚĞƉĂƐƐĂƌăĞůƉĞŶĚĞŶƚĚĞϯϬй͘
>ĂĐŽďĞƌƚĂĂƌƌĂŶĐĂƌăƐĞŵƉƌĞƐŽďƌĞů͛ƷůƚŝŵĨŽƌũĂƚ͘
L'alçària màxima de ůΖĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŽĚĞůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĐĂƌĞŶĞƌĚĞĐŽďĞƌƚĂƐĞƌăĚ͛ϭϭ͕ϱϬŵĞƚƌĞƐ͘
L'alçària màxima de la planta baixa o de la part superior del carener de la seva coberta serà de 4
metres.
5. KE//KE^>͛/&//M
Ocupació màxima: queda determinada per la profunditat edificable marcada en el plànol de
zonificació.
En al zona de parcel·la fora de la profunditat edificable es permet una ocupació màxima en
ƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂĚĞůϲϬйĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂĚĞƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ͘
Coeficient de sostre 3 m2 sostre/m2 solar.
Separacions: - A veïns: entre mitgeres.
- A carrer: alineació de façana obligada a vial.
La superfície útil mínima de cada habitatge o allotjament turístic serà de 60 m².
Ɛ ŽďůŝŐĂĚĂ ƵŶĂ ƉůĂĕĂ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ĐŽďĞƌƚ ƉĞƌ Ă ĐĂĚĂ ŚĂďŝƚĂƚŐĞ ƋƵĂŶ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌŝ ƵŶĂ ŶŽǀĂ
edificació o una rehabilitació total que continguin més de dos habitatges.
En el cas Ě͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚƚƵƌşƐƚŝĐ͕ƐĞƌăƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĐĂĚĂƵŶŝƚĂƚ
independent o habitació (independentment del nombre).
EŽ ĞƐ ƉĞƌŵĞƚ ů͛ŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ŶŽƵƐ ǀŝĂůƐ ƉƌŝǀĂƚƐ Ă ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĞƐ ĨŝŶƋƵĞƐ ƉĞƌ Ă ĚŽŶĂƌ ĂĐĐĠƐ ĂůƐ
habitatges.
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6. CONDICIONS ESTÈTIQUES
ůƐ ĂĐĂďĂƚƐ ĚĞ ů͛ĞĚŝĨicació seran mitjançant els materials tradicionals, com remolinat, pintat
estucats i pedra. Els colors admesos són els de tonalitat terrosa o pàl·lida.
ƐƉĞƌŵĞƚƌăů͛ƷƐĚĞƌĂũŽůŵĂŶƵĂůŶŽŵĠƐƉĞƌĂĞŵŵĂƌĐĂŵĞŶƚƐĚ͛ŽďĞƌƚƵƌĞs noves en edificis antics
en casos concrets.
Es prohibeixen els cossos i elements sortints, a excepció dels balcons oberts que no sobresurtin
ŵĠƐĚĞůϭϬйĚĞů͛ĂŵƉůĂĚĂĚĞůĐĂƌƌĞƌŝĐŽŵĂŵăǆŝŵϴϬĐŵ͕ĂŵďůůŽƐĂĚĞďĂůĐſ Ě͛ƵŶŵăǆŝŵĚĞ15
cm de gruix. Aquests balcons no tindran una llargada superior a 1/3 part de la longitud de la
façana, excepte en els casos que excepcionalment, i per raons de composició arquitectònica,
quedi suficientment justificat en el projecte que es presenti. No es permeten balcons a distàncies
inferiors a 0,6 m. de la partió veïna.
ůĂƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂů͛ĂŵƉůĂĚĂŵăǆŝŵĂĚĞĐĂĚĂĨŽƌĂƚĞŶĨĂĕĂŶĂŶŽƐŽďƌĞƉĂƐƐĂƌăůĂĚŝŵĞŶƐŝſĚĞϰŵ͘
A la planta pis les obertures tindran estructuració vertical.
A les cobertes en pendent només es permet la teula, de qualsevol tipus, però del color tradicional
de la teula aràbiga. Serà obligat recollir les aigües de la coberta de les façanes que donin al carrer
mitjançant canaló i baixant.
>ĞƐƚĂŶƋƵĞƐĂůĐĂƌƌĞƌƋƵĂŶƋƵĞĚŝŶůůŝƵƌĞƐĚ͛ĞĚŝĨŝĐĂĐió tindran una alçada mínima de 2,20 metres i
les mateixes prescripcions que les façanes.
7. USOS PERMESOS.
Per a totes les plantes: Residencial unifamiliar o bifamiliar (de 2 habitatges), allotjament turístic
;ĞŶůĞƐŵŽĚĂůŝƚĂƚƐĚ͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐhotelers, apartaments turístics o establiments de turisme rural)
i sanitari (restringit a consultori mèdic). Per a plantes baixes només: industrial, magatzems,
agropecuaris, garatges, administratius, comercials, culturals i recreatius.
^͛ĂĚŵĞƚ ƚĂŵďĠ ů͛ƷƐ plurifamiliar (de més de 2 habitatgesͿ Ăŵď ƵŶĂ ĚĞŶƐŝƚĂƚ ŵăǆŝŵĂ Ě͛ϭ
habitatge cada 120 m² de sostre edificable.
Art.105. Creixement rural. (Zona 2).
1. DEFINICIÓ
ŽƌƌĞƐƉŽŶ Ă ǌŽŶĞƐ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſ ŵĠƐ ƚĂƌĚĂŶĂ ĞŶ Ğů ƚĞŝǆŝƚ Ƶƌďă ĚĞ ůĂ ǀŝůĂ ŝ ƋƵĞ ĞƐ presenten
parcialment consolidades. Es distingeixen 3 sectors a), b) i c) depenent de les condicions de
ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘
2. KE//KE^͛/&//M

Façana mínima
Parcel·la mínima
Ocupació
Coeficient sostre
Alçada màxima
Alçada màx. P. Baixa

2A
10 m
225 m2
PB 55%
PP 40%
1,1 m2/2
9,60 m (PB+2PP)
11,50 m
4,00 m

2B
10 m
225 m2
PB 55%
PP40%
0,95 m2/2
7 m (PB+1PP)
8,90 m
4,00 m

2C
7m
60%
1,2 m2/2
7 m (PB+1PP)
8,90 m
4,00 m
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Separació carrer
Separació mínima a veïns

(1)
Lliure
(2)
Lliure en planta baixa i enganxat o separats un mínim de
3 m a la resta de plantes

(1) >͛ĂůŝŶĞĂĐŝſĚĞĨĂĕĂŶĂĚĞů͛ĞĚŝĨicació coincidirà amb la del vial als següents carrers:
- Carrer Nou.
- ZŽŶĚĂĚ͛KƌŝĞŶƚ͘
- Carrer de la Mar.
- Carrer Major.
- Carrer Ginjoler.
La resta serà lliure.
(2) Segons alineacions plànols zonificació.
La superfície útil mínima de cada habitatge o allotjament turístic serà de 60 m².
ƐŽďůŝŐĂĚĂƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĂĐĂĚĂŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐ Ě͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ Ě͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚ ƚƵƌşƐƚŝĐ͕ ƐĞƌă ƵŶĂ ƉůĂĕĂ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ĐŽďĞƌƚ ƉĞƌ ĐĂĚĂ
unitat independent o habitació͘ EŽ ĞƐ ƉĞƌŵĞƚ ů͛ŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ŶŽƵƐ ǀŝĂůƐ ƉƌŝǀĂƚƐ Ă ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ ůĞƐ
finques per a donar accés als habitatges
3. CONDICIONS ESTÈTIQUES.
ůƐ ĂĐĂďĂƚƐ ĚĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐió seran mitjançant els materials tradicionals, com remolinat, pintat,
estucats, pedra i obra vista.
Els colors admesos són els de tonalitat terrosa o pàl·lida.
Es prohibeixen els cossos i elements sortints, a excepció dels balcons oberts que no sobresurtin
ŵĠƐĚĞůϭϬйĚĞů͛ĂŵƉůĂĚĂĚĞůĐĂƌƌĞƌŝĐŽŵĂŵăǆŝŵϴϬĐŵ͕ĂŵďůůŽƐĂĚĞďĂůĐſĚ͛ƵŶŵăǆŝŵĚĞϭϱ
cm de gruix. Aquests balcons no tindran una llargada superior a 2/3 parts de la longitud de
façana, excepte en els casos que excepcionalment, i per raons de composició arquitectònica,
quedi suficientment justificat en el projecte que es presenti. No es permeten balcons a distàncies
inferiors a 0,6 m de la partió veïna.
ůĂƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂů͛ĂŵƉůĂĚĂŵăǆŝŵĂĚĞĐĂĚĂĨŽƌĂƚĞŶĨĂĕĂŶĂŶŽƐŽďƌĞƉĂƐƐĂƌăůĂĚŝŵĞŶƐŝó de 4 m.
A la planta pis aquesta màxima dimensió es redueix a 3m.
A les cobertes en pendent només es permet la teula, de qualsevol tipus, però del color tradicional
de la teula aràbiga.
Serà obligat recollir les aigües de la coberta de les façanes que donin al carrer mitjançant canaló i
baixant. Les tanques a carrer i mitgeres tindran una alçada màxima de 2,20 m i la seva
composició serà lliure.
4. USOS PERMESOS
Per a totes les plantes: Residencial unifamiliar, allotjament turístic (en les modalitats
Ě͛ĞƐƚĂďliments hotelers, apartaments turístics o establiments de
turisme rural) i sanitari (restringit a consultori mèdic). Per a plantes baixes, a més dels anteriors:
l'industrial, magatzems, agropecuaris, garatges, administratius, comercials, culturals, recreatius i
sanitaris.
^͛ĂĚŵĞƚƚĂŵďĠů͛ƷƐƉůƵƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĂŵďƵŶĂĚĞŶƐŝƚĂƚŵăǆŝŵĂĚĞϭŚĂďŝƚĂƚŐĞĐĂĚĂϭϱϬŵϮĚĞƐŽƐƚre
edificable.


Art.106. Edificació entre mitgeres. (Zona 3).
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1. DEFINICIÓ
ĚŝĨŝĐĂĐŝſĞŶƚƌĞŵŝƚŐĞƌĞƐƐĞŶƐĞĨŽƌŵĂĐŝſĚ͛ŝůůĂƚĂŶĐĂĚĂ͘ƋƵĞƐƚĂordenació comporta la definició
ĚĞůĞƐĨĂĕĂŶĞƐĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŝůĂƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚĞĚŝĨŝĐĂďůĞ͘



2. PARCEL·LA MÍNIMA
La parcel·la mínima serà de 170 m2 i la façana tindrà una amplada mínima de 8 metres.
3. ALÇADA REGULADORA
>͛ĂůĕĂĚĂ ŵăǆŝŵĂ ĚĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ ƐĞƌă ĚĞ ϲ ŵ͘ ;WнϭWWͿ͘ WĞƌ ƐŽďƌĞ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ĂůĕĂĚĂ Ɛ͛ĂĚŵĞƚ
únicament la coberta, que no depassarà el pendent del 30%.
La coberƚĂĂƌƌĂŶĐĂƌăƐĞŵƉƌĞĚĞƐŽďƌĞů͛ƷůƚŝŵĨŽƌũĂƚ͘
L'alçària màxima de l'edificació o de la part superior del carener de coberta serà de 7,90 metres.
L'alçària màxima de la planta baixa o de la part superior del carener de la seva coberta serà de 4
metres.
4. CON//KE^>͛/&//M͘
Ocupació màxima: 50%
Coeficient de sostre: 1 m2/2, excepte al Pla parcial sector 1 que serà de 0,88 m2/2.
Separacions: les distàncies mínimes als llindars de parcel·la seran:
Front: 5 m.
Posterior: 3 m.
Excepte a la urbanització El Clos i al passatge Santa Cristina que serà lliure.
La superfície útil mínima de cada habitatge serà de 60 m².
ƐŽďůŝŐĂĚĂƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĂĐĂĚĂŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘


 &21',&,216(67Ê7,48(6
(OV DFDEDWV GH O¶HGLILFDFLy VHUDQ PLWMDQoDQW HOV PDWHULDOV WUDGLFLRQDOV FRP UHPROLQDW SLQWDW
HVWXFDWVSHGUDYLGUHPHWDOOLREUDYLVWD
(OVFRORUVDGPHVRVVyQHOVGHWRQDOLWDWWHUURVDSjOāOLGDLHOEODQF
(VSURKLEHL[HQHOVFRVVRVLHOHPHQWVVRUWLQWVDH[FHSFLyGHOVEDOFRQVREHUWVTXHQRVREUHVXUWLQ
PpVGHOGHO¶DPSODGDGHOFDUUHULFRPDPj[LPFP
/HV WDQTXHV D FDUUHU L PLWJHUHV WLQGUDQ XQD DOoDGD Pj[LPD GH  PHWUHV TXH HV SRGUDQ IHU
DPEPDWHULDOPDVVtVILQVXQDFRWDG¶XQPHWUHSHUGDPXQWGHODYRUHUDRGHOWHUUHQ\LV¶DFDEDUj
DPEUHL[HVLWHODPHWjOāOLFDRYHJHWDFLyG¶DUEXVW


6. USOS PERMESOS
^͛ĂĚŵĞƚƷƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ƐĂŶŝƚĂƌŝŝƐžĐŝŽ-cultural.



Art.107. Ordenació mixta. (Zona 4).
1. DEFINICIÓ
ŽƌƌĞƐƉŽŶĂůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚ͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞŶĂƵƐĚĞƐƚŝŶĂĚĞƐĂŵĂŐĂƚǌĞŵƐŝƉĞƚŝƚƐƚĂůůĞƌƐũƵŶƚĂŵĞŶƚ
amb habitatges. Es distingeixen dues zones 4A i 4B.
2. FAÇANA MÍNIMA DE PARCEL·LA
La façana mínima de parcel·la serà de 10 m. per a totes dues zones.
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3. >Z/>͛/&//M
L'alçària reguladora màxima de l'edificació serà de 9,60 metres (PB+2PP) pel sector 4A i de 7
metres (PB+1PP) pel sector 4B.
Per sobre d'aquesta alçària s'admet únicament la coberta, que no depassarà el pendent del 30%.
>ĂĐŽďĞƌƚĂĂƌƌĂŶĐĂƌăƐĞŵƉƌĞĚĞƐŽďƌĞů͛ƷůƚŝŵĨŽƌũĂƚ͘
L'alçària màxima de l'edificació o de la part superior del careneƌĚĞĐŽďĞƌƚĂƐĞƌăĚ͛ϭϭ͕ϱϬŵĞƚƌĞƐ
pel sector 4A, i 8,90 metres pel sector 4B.
L'alçària màxima de la planta baixa o de la part superior del carener de la seva coberta serà de 7
metres.
ϰ͘KE//KE^͛/&//M
Ocupació màxima:
100% en planta baixa.
55% en plantes pisos.
Coeficient de sostre:
Zona 4A: 2,1 m2/2
Zona 4B: 1,55 m2/2
Separacions:
A carrer: alineació de façana obligada a vial o reculada un mínim de 3m.
A veïns: a mitgera o separada un mínim de 4m.
La superfície útil mínima de cada habitatge o allotjament turístic serà de 60 m².
ƐŽďůŝŐĂĚĂƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐobert per a cada habitatge.
Ŷ Ğů ĐĂƐ Ě͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ Ě͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚ ƚƵƌşƐƚŝĐ͕ ƐĞƌă ƵŶĂ ƉůĂĕĂ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ĐŽďĞƌƚ ƉĞƌ ĐĂĚĂ
ƵŶŝƚĂƚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ Ž ŚĂďŝƚĂĐŝſ͘ EŽ ĞƐ ƉĞƌŵĞƚ ů͛ŽďĞƌtura de nous vials privats Ă ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ ůĞƐ
finques per a donar accés als habitatges.

5. CONDICIONS ESTÈTIQUES
ůƐ ĂĐĂďĂƚƐ ĚĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ ƐĞƌĂŶ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ĞůƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐ ĐŽŵ ƌĞŵŽůŝŶĂƚ͕ ƉŝŶƚĂƚ͕
estucats, pedra, vidre, metall i obra vista.
Els colors admesos són els de tonalitat terrosa o pàl·lida.
Es prohibeixen els cossos i elements sortints a excepció dels balcons oberts que no sobresurtin
ŵĠƐĚĞůϭϬйĚĞů͛ĂŵƉůĂĚĂĚĞůĐĂƌƌĞƌŝĐŽŵĂŵăǆŝŵϴϬĐŵ͘
Les tanques a carrer i mitgeres tindran una alçada màxima de 2,20 metres que es podran fer amb
material massís fins a una ĐŽƚĂĚ͛ƵŶŵĞƚƌĞƉĞƌĚĂŵƵŶƚĚĞůĂǀŽƌĞƌĂŽĚĞůƚĞƌƌĞŶǇŝƐ͛ĂĐĂďĂƌăĂŵď
ƌĞŝǆĞƐŝƚĞůĂŵĞƚăůͼůŝĐĂŽǀĞŐĞƚĂĐŝſĚ͛ĂƌďƵƐƚ͘
6. USOS PERMESOS
^ΖĂĚŵĞƚ ůΖƷƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů ƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌ ŝ Ě͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚ ƚƵƌşƐƚŝĐ ;ĞŶ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĂƚƐ Ě͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ
hotelers, apartaments turístics o establiments de turisme rural) per a totes les plantes i el
comercial, sanitari, sociocultural, de magatzems i industrial en la categoria màxima de petits
tallers a la planta baixa.


Art.108. Edificació Aïllada. (Zona 5).



1. DEFINICIÓ
ŽƌƌĞƐƉŽŶĂůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚ͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĂŢůůĂĚĂĞŶǀŽůƚĂĚĂĚĞũĂƌĚş͕ĂŵďƉĂƌĐĞůͼůĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉĞƌĂ
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cada edifici.


PARÀMETRES
URBANÍSTICS
Parcel.la mínima
Façana mínima
Ocupació
Coeficient de sostre
Alçada màxima
Alçada màxima de
ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŽĐĂƌĞŶĞƌ
Separació mínima a
vial
Separacions a veïns
mínima

A

B

250 m2
12 m
40%
0,7 m2/m2

300 m2
12 m
50%
0,60 m2/m2

C

D

400 m2
550 m2
18 m
20 m
40%
35%
0,7 m2/m2 0,5 m2/m2
6 m. (PB+1PP)
7,90 m

E
800 m2
10 m
35%
0,5 m2/m2

3 metres
3 m.
Edif. aux. a
mitgera

3 m.
o aparellades

3 m.

3 m.

Nota 1.

Nota 1:
- 3 metres o adossada a una edificació veïna mitgera existent.
- ^͛ĂĚŵĞƚĞŶƚĂŵďĠĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĂƉĂƌĞůůĂĚĞƐĂŵďƉƌŽũĞĐƚĞĐŽŶũƵŶƚ͘
- Ŷ ů͛ŝůůĂ ĞŶƚƌĞ Ğů ƌĞĐ ĚĞů DŽůş ŝ ůĂ ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ Ă ^ĂůĚĞƚ ;ǌŽŶĂ ϱͿ͕ Ɛ͛ĂĚŵĞƚ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ Ě͛ƷƐ
agrícola enganxada a mitgera amb una profunditat màxima de 30 metres des del rec del
Molí.
Nota 2:
- A la urbanització del carrer Víctor Català i a la zona 5D del cĂƌƌĞƌĚĞůĂDĂƌ͕ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐió
ĂƵǆŝůŝĂƌ ĞƐ ƉŽĚƌă ĂĚŽƐƐĂƌ Ăů ĐĂƌƌĞƌ ŝ Ăů ǀĞş ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ɛ͛ĞŶŐĂŶǆŝ Ă ƵŶĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ ǀĞŢŶĂ
existent, o es presenti conveni o autorització del veí.
La superfície útil mínima de cada habitatge serà de 60 m2.
És obligada una plaça Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĂcada habitatge.
 &21',&,216(67Ê7,48(6
(OV DFDEDWV GH O¶HGLILFDFLy VHUDQ PLWMDQoDQW HOV PDWHULDOV WUDGLFLRQDOV FRP UHPROLQDW SLQWDW
HVWXFDWVSHGUDYLGUHPHWDOOLREUDYLVWD
(OVFRORUVDGPHVRVVyQHOVGHWRQDOLWDWWHUURVDSjOāOLGDLEODQF
(VSURKLEHL[HQHOVFRVVRVLHOHPHQWVVRUWLQWVDH[FHSFLyGHOVEDOFRQVREHUWVTXHQRVREUHVXUWLQ
PpVGHOGHO¶DPSODGDGHOFDUUHULFRPDPj[LPFP
/HV WDQTXHV D FDUUHU L PLWJHUHV WLQGUDQ XQD DOoDGD Pj[LPD GH  PHWUHV TXH HV SRGUDQ IHU
DPEPDWHULDOPDVVtVILQVDXQDFRWDG¶XQPHWUHSHUGDPXQWGHODYRUHUDGHOWHUUHQ\LV¶DFDEDUj
DPEOHVUHL[HVLWHODPHWjOāOLFDRYHJHWDFLyG¶DUEXVW

 86263(50(626
(QHOVDSDUWDWV$%&L(V¶DGPHWO~VUHVLGHQFLDOXQLIDPLOLDU
(QO¶DSDUWDW'V¶DGPHWDPpVHOFRPHUFLDOVDQLWDULVzFLRFXOWXUDOGHPDJDW]HPVLLQGXVWULDOHQOD
FDWHJRULDPj[LPDGHSHWLWVWDOOHUVDODSODQWDEDL[D
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PLA PARCIAL SAU 2
Art.13. Determinacions comuns per a les zones i sistemes
Per a tot el que no estigui especificat en aquestes normes particuůĂƌƐ͕Ɛ͛ĞŶƚĠŶƋƵĞĠƐĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ
el que figura a les Normes subsidiàries.
1.- Agrupació de parcel·les
ƐƉĞƌŵĞƚů͛ĂŐƌƵƉĂŵĞŶƚĚĞƉĂƌĐĞůͼůĞƐ͘>͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſƐŽďƌĞůĂŶŽǀĂƉĂƌĐĞůͼůĂĞƐƌĞŐƵůĂƌăƐĞŐŽŶƐ les
ordenances que corresponguin a la superfície que en resulti.
2.- ZĞĐƵůĂĚĞƐĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ
ůƚŝƉƵƐĚĞƌĞĐƵůĂĚĂĚĞĨŝŶŝƚĐŽŵĚĞĐŽƐĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſƐŽůĂŵĞŶƚĞƐƉĞƌŵĞƚĂůĞƐĨĂĕĂŶĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐ͕
Ăŵď ƵŶ ŵăǆŝŵ ĚĞ ϱ͕ϬϬ ŵ ĐŽŵƉƚĂƚƐ ĚĞƐ ĚĞů ƉůĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ Ě͛Ăplicar la fondària edificable
màxima.
El tipus de reculada per motius compositius es permet a totes les façanes.
Els porǆŽƐĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂŶŽĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĐŽŵĂƌĞĐƵůĂĚĂĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘
3.- Alçàries útils
- WůĂŶƚĂďĂŝǆĂ͗ŵşŶŝŵϯ͕ϬϬŵ͕ĞŶĞůĐĂƐĚ͛ƵƐŽƐcomercials, magatzems, etc., de 2,80 m en el
ĐĂƐĚ͛ŽĨŝĐŝŶĞƐŝĐŽŵerços menors de 80,00 m2 ŝĚĞϮ͕ϱϬŵĞŶĞůĐĂƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͘
- Planta pis: mínim 2,50 m en general i 2,20 m a corredors, distribuïdors, serveis higiènics,
ƌĞŶƚĂĚŽƌ͕ĐĂŵďƌĞƐĚ͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞŝun 30% de la superfície a qualsevol altra peça dels
habitatges.
- Planta soterrània i entresolats: mínim 2,20 m per a les ordenacions unifamiliars i 2,50 m
per a les plurifamiliars.
4.- Planta soterrània.
EŽĞƐƉĞƌŵĞƚĞŶƉůĂŶƚĂƐŽƚĞƌƌăŶŝĂů͛ƷƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ ŶŝĞůĚĞůŽĐĂůƐĚ͛ƷƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͘
Les plantes soterrànŝĞƐŶŽĞƐĐŽŵƉƚĂƌĂŶĞŶů͛ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚĂƚƉĞƌŵĞƐĂƉĞƌĂĐĂĚĂƉĂƌĐĞůͼůĂ͘
5.- Coberta
Les cobertes de totes les construccions del sector seran inclinades, amb teula àrab. No obstant
Ăŝǆž͕Ɛ͛ĂĚŵĞƚƌăĐŽďĞƌƚĂƉůĂŶĂĐŽŶƚşŶƵĂĨŝŶƐĂůŵăǆŝŵĚ͛ƵŶϮϱƉĞƌĐĞŶƚĚĞůĂsuperfície total de la
coberta, que es destinarà necessàriament a la instal·lació de serveis tècnics de la construcció.
*(Modificació Puntual PP SAU 2) Aprovada inicialment el 10 de desembre de 2018)

Per al cas de coberta inclinada, aquesta podrà ser a una o a dues vessants, amb un pendent
màxim del 30%. A les cobertes en pendent només es permet la teula de qualsevol tipus, però del
color tradicional de la teula aràbiga. Serà obligatori recollir les aigües de la coberta de les
façanes que donin al carrer mitjançant canaló i baixant.
La coberta podrà volar una distància determinada del pla de façana del gàlib o, si existeix, dels
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tancaments del cos sortint en balcó o en galeria. Aquesta distància, la volada de ràfec serà de
0,60 m, com a màxim, respecte del pla de façana del gàlib. En el cas que existeixin volades, el
ràfec podrà volar 0,15 m més que els balcons o les galeries a tot el llarg de la façana, sempre que
el canal de reĐŽůůŝĚĂĚ͛ĂŝŐƺĞƐƐ͛ĂŵĂŐƵŝĂůĂĐŽďĞƌƚĂŽƌăĨĞĐ͘
El ràfec tindrà un front màxim de 0,17 m de gruix.
Per sobre del pla de coberta solament podran sobresortir els elements tècnics de les instal·lacions
puntuals, com ara xemeneies, antenes, parallamps, etc., quedant amagats a les golfes els de
dimensió i volum més important com dipòsiƚƐĚ͛ĂŝŐƵĂ͕ĂĐƵŵƵůĂĚŽƌƐ͕ŵĂƋƵŝŶăƌŝĂ͘
ŶĞůĐĂƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞĂƌƌĞŶŐůĞƌĂƚƐŽĂƉĂƌĞůůĂƚƐ͕ĞůƚŝƉƵƐĚĞĐŽďĞƌƚĂĞƐĐŽůůŝƚƐĞƌăƵŶŝƚĂƌŝƉĞƌĂƚŽƚĞů
rengle o per als dos habitatges aparellats.
Per a tota la urbanització les xemeneies seran unificades amb el mateix tipus. Només es permet
una antena, com a màxim, per a illa de cases.
6.- Cossos sortints
Queda prohibit qualsevol tipus de cos sortint en planta baixa i els cossos sortints tancats a totes
ůĞƐƉůĂŶƚĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚĞƋƵĂŶĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚƐ͛ŝŶĚŝƋƵŝĞůĐŽŶƚƌĂƌŝ͘
La superfíĐŝĞ ĞŶ ƉůĂŶƚĂ ĚĞů ĐŽƐƐŽƐ ƐŽƌƚŝŶƚƐ ĞŶ ŐĂůĞƌŝĂ ĞƐ ĐŽŵƉƚĂƌă Ă ĞĨĞĐƚĞƐ ĚĞ ů͛índex
Ě͛ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚĂƚŶĞƚŝĚĞůĂƐƵƉĞƌĨície de sostre edificable. Els cossos sortints oberts computaran el
50% de la seva superfíĐŝĞĨŝŶƐĂƵŶŵăǆŝŵĚ͛ƵŶϭϬйĚĞůĂƐƵƉĞƌĨície útil interior. Els balcons oberts
ƋƵĞŶŽƐŽďƌĞƐƵƌƚŝŶŵĠƐĚ͛ƵŶŵăǆŝŵĚĞϭϱĐŵĚĞŐƌƵŝǆ͘ƋƵĞƐƚƐďĂůĐŽŶƐŶŽƚŝŶĚƌĂŶƵŶĂůůĂƌŐĂĚĂ
superior a 1/3 part de la longitud de façana, excepte en els casos que, excepcionalment, i per
raons de composició arquitectònica quedi suficientment justificat en el projecte que es presenti.
No es permeten balcons a distàncies inferiors a 0,6 m de la partió veïna.
7.- Tanques
La tanca als carrers i veïns situada al jardí davanter podrà ser calada metàl·lica o bé mixta. En
aquĞƐƚ ĐĂƐ͕ ůĂ ƉĂƌƚ ŵĂƐƐŝƐƐĂ ĞƐ ĨĂƌă Ăŵď Ğů ŵĂƚĞŝǆ ƚŝƉƵƐ Ě͛ŽďƌĂ ƋƵĞ ůĞƐ ĨĂçaŶĞƐ ĚĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͕
amb una alçària màxima de 80cm; la resta fins a 1,80 m ha de ser fet de material calat, tipus
ƌĞŝǆĂ ŵĞƚăůͼůŝĐĂ Ž ǀĞŐĞƚĂů͘ WƵŶƚƵĂůŵĞŶƚ͕ ŝ ĞŶ ĐĂƐ ƋƵĞ Ɛ͛ŚĂŐŝŶ Ě͛ŝŶĐŽrporar els comptadors de
diferents serveis a la tanca, es podrà fer massís, podent-ƐĞƐŽďƌĞƉĂƐƐĂƌů͛ĂůĕăƌŝĂŵăǆŝŵĂĨŝǆĂĚĂ
ĞŶƵŶŵăǆŝŵĚ͛ϭ͕ϱϬŵŝƐĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉĞƌŝƵŶĂůůĂƌŐĂĚĂĚ͛ϭ͕ϮϬŵ͘
>ĂƉŽƌƚĂĚ͛ĂĐĐĠƐĂůĂƉĂƌĐĞůͼůĂƐĞƌăŵĞƚăůͼůŝĐĂĚĞů͛ĂůĕăƌŝĂŵăǆŝŵa de la tanca.
Les tanques entre veïns al jardí del darrera que no tenen façana a vial tindran, sobre el nivell
ŶĂƚƵƌĂůĚĞƚĞƌƌĞƐ͕ƉĞƌĨŽƌĂĚĞůĂƚĂŶĐĂ͕ϭ͕ϴϬŵĚ͛Ăůĕària màxima. Seran fetes amb material massís
fins a una alçària màxima de 0,80 m i es compůĞƚĂƌĂŶ Ăŵď ǀĞŐĞƚĂĐŝſ Ě͛ĂƌďƵƐƚ ĨŝŶƐ Ă ů͛ĂůĕăƌŝĂ
Ě͛ϭ͕ϴϬŵ͘
Es prohibeixen les gelosies i balustrades prefabricades de ceràmica i de formigó a qualsevol dels
límits.
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8.- Baixants
ůƐ ďĂŝǆĂŶƚƐ Ě͛ĂŝŐƺĞƐ ƉůƵǀŝĂůƐ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚĂ ĚĞů ĐŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝó, si van vistos,
ƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞƌĂŶƉĞƌůĂĨĂĕĂŶĂĂůůůĂƌŐĚĞůĂŵŝƚŐĞƌĂ͕ŽŶŶŽĞƐƐŝƚƵĞŶůĞƐƉŽƌƚĞƐĚ͛ĂĐĐĠƐĚĞůƐŐĂƌĂƚŐĞƐ
aparellats.
Els podrà col·locar, ja sigui un baixant per a cada parcel·la o bé un per a cada dues. En tot cas, un
cop fixats a la façana no perdran la verticalitat mentre transcorrin vistos.
9.- Comptadors
Els comptadors aniran encastats, ja sigui a la part massissa de la tanca del carrer o bé als
pĂƌĂŵĞŶƚƐĚĞĨĂĕĂŶĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ͕ƐĞŶƐĞƐŽďƌĞƐŽƌƚŝƌĚĞůƐůşŵŝƚƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐŝĚĞů͛ĂůŝŶĞĂĐŝſ de vial,
i formaran part de la composició de la façana o bé del disseny de la tanca.
10.- KƌĚĞŶĂŶĐĞƐĚ͛ĞƐƚğƚŝĐĂ
ĂͿ>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐĂƐ͛ĞŵŵĂƌĐĂƌăĂŵďůĂǀolƵŶƚĂƚĚ͛ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĂĐĞƌƚĂƵŶŝƚĂƚĚĞ
ĐŽŶũƵŶƚ͕ĂďĂŶƐƋƵĞƵŶĂũƵǆƚĂƉŽƐŝĐŝſĚ͛ŽďƌĞƐƐŝŶŐƵlars.
b) El material de façana, tant si és de càrrega com de revestiment, serà únic, preferiblement obra
de fàbrica vista de 5 cm de gruix o reǀĞƐƚŝŵĞŶƚƐĐŽŶƚŝŶƵƐ͘ŽŵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĂŵĞŶƚ͕Ɛ͛ĂĚŵĞƚƌă͕ĐŽŵ
Ăŵăǆŝŵ͕ů͛ƷƐĚ͛ƵŶĂůƚƌĞŵĂƚĞƌŝĂů͘EŽƐ͛ĂĚŵĞƚĐĂƉƚŝƉƵƐĚ͛ĂƉůĂĐats, excepte sòcols. Els acabats de
ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ ƐĞƌĂŶ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ĞůƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐ͕ ĐŽŵ ƌĞŵŽůŝŶĂƚ͕ ƉŝŶƚĂƚ͕ ĞƐƚƵĐĂƚƐ͕ ƉĞĚƌĂ͕
vidre, metall i obra vista. Els colors admesos són els de tonalitat terrosa o pàl·lida.
c) Tota paret mitgera que, per eĨĞĐƚĞƐ ĚĞ ůĞƐ ƌĞĐƵůĂĚĞƐ ĚĞůƐ ĐŽƐƐŽƐ Ě͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ Ž ƉĞů
escalonament, quedi quasi totalment o parcialment al descobert serà tractada com a façana. En
el cas de dues parcel·les adjacents construïdes en diferents períodes de temps, el darrer que
construeixi assumirà la responsabilitat de tractar les mitgeres que la seva construcció deixi al
descobert, siguin pròpies o del veí.
11.- Aparcaments
ŶŐĞŶĞƌĂůĠƐŽďůŝŐĂƚžƌŝĂůĂĚŽƚĂĐŝſĚ͛ƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƉĞƌŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͕ĐŽďĞƌƚĂŽĂů͛ĂŝƌĞ
lliure, dins de ů͛ăŵďŝƚ ĚĞů Ɛžů ƉƌŝǀĂƚ͕ Ă ŵĞŶǇƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶƐ ĞƐƉĞĐşĨŝƋƵĞƐ ŝŶĚŝƋƵŝŶ Ğů
contrari.
12.- Guals
Ŷ ƚŽƚƐ ĂƋƵĞůůƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵğ ůĞƐ ƉĂƌĐĞůͼůĞƐ ŶŽ ĚŝƐƉŽƐŝŶ Ě͛ƵŶ ĂĐĐĠƐ Ăŵď ǀŽƌĂĚĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ ƐĞƌă
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝƋƵĞĞůƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐĞƐĨĂĐŝŶĞůƐĞƵpropi gual. Per a la reposició del paviment,
ƉƌğǀŝĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ ƋƵĞ ƉĂƐƐĞŶ ƉĞƌ ĚĞƐƐŽƚĂ͕ Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌă ƵŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ŝ ĂĐĂďĂƚ
ŝŐƵĂůĂů͛ĞǆŝƐƚĞŶƚ͘>ĞƐŽďƌĞƐĂŶŝƌĂŶĂĐăƌƌĞĐĚĞůƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐĚĞůĂƉĂƌĐĞůͼůĂ͘
13.- Jardins privats
Es prohibeix quĂůƐĞǀŽůƚŝƉƵƐĚ͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĂƵǆŝůŝĂƌĂůĞƐăƌĞĞƐƌĞƐĞƌǀĂĚĞƐƉĞƌĂũĂƌĚŝŶƐĚĞĐĂƌăĐƚĞƌ
ƉƌŝǀĂƚ͘ƋƵĞƐƚƐĞƐƉĂŝƐƐ͛ŚĂƵƌĂŶĚ͛ĞŶũĂƌĚŝŶĂƌĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚŵĞŶƚ͘
14.- Projectes unitaris
YƵĂŶ ĞƐ ƌĞĚĂĐƚŝ ƵŶ ƉƌŽũĞĐƚĞ ƵŶŝƚĂƌŝ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚŝ ƵŶ ƌĞŶŐůĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ ƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌƐ en filera, dos
habitatges aparellats o un habitatge aïllat o una edificació plurifamiliar, es podran variar o
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ajustar, sempre que sigui degudament justificat, algunes de les determinacions particulars de
ĐĂĚĂǌŽŶĂ͘ƐƌĞƐƉĞĐƚĂƌĂŶƐĞŵƉƌĞ͕ƉĞƌž͕ů͛ŽĐƵƉĂĐŝſ͕ ů͛ĂůĕăƌŝĂ͕ů͛ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚĂƚŝůĂĚĞŶƐŝƚĂƚŵăǆŝŵĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ͘ƋƵĞƐƚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐŚĂƵƌĂŶĚĞĐŽŵƉƚĂƌĂŵďů͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſĞǆƉůşĐŝƚĂĚĞůƐƐĞƌǀĞŝƐƚğĐŶŝĐƐ
ĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘
15.- DĞƐƵƌĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚĞŶů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ
Aquest punt recomana introduir alguns criteris de sostenibiůŝƚĂƚƉĞƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͘
Mitjançant aquestes mesures es pretén reduir les emissions de CO2 Ă ů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ ŵŝůůŽƌĂƌ
ů͛ĞƐƚĂůǀŝĞŶĞƌŐğƚŝĐ͕ƚĂŶƚĞŶůĂƐĞǀĂĐŽŶsƚƌƵĐĐŝſĐŽŵĞŶĞůƐĞƵŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ͕ĂƵŐŵĞŶƚĂƌů͛ĞƐƚĂůǀŝi
aƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚĚĞůƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůƐĐŽŵů͛ĂŝŐƵĂ͕ƚĂŶƚĞŶůĂĐŽŶstrucció del habitatges com en el
ƐĞƵ ƷƐ͕ ƉƌŽŵŽƵƌĞ Ğů ƌĞĐŝĐůĂƚŐĞ ĚĞůƐ ƌĞƐŝĚƵƐ ĂĨĂǀŽƌŝŶƚ ůĂ ƐĞƉĂƌĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐ ĚŝŶƐ ůĂ ůůĂƌ͕ ĞƚĐ͘ Ŷ
definitiva, fer una construcció més sostenible.
Residus domèstics
Caldrà especificar que es deixa un armari a cada habitatge destinat a les deixalles. Aquest armari
haurà de poder contenir quatre cubells per separar residus de quatre tipus: vidre, paper i cartró,
plàstic, metall i rebuig orgànic.
Instal·lacions esƉĞĐŝĂůƐĚ͛ĞƐƚĂůǀŝĞŶĞƌŐğƚŝĐ
- Interruptors de presència:
A situar en els espais comuns de les edificacions: entrades, garatges... Disposaran de
temporiƚǌĂĚŽƌƐƉĞƌƚĂůĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌůĂƐĞǀĂĂƚƵƌĂĚĂ͘^ŝůĂŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſĚ͛ĂůŐƵŶĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐĞƐƉĂŝƐ
es fa amb làmpades de baix consum, no es col·locaran els interruptors de presència, ja que
les contínues enceses i apagades comporten una despesa energètica superior que una
encesa permanent. En aquests casos, els temporitzadors seran programables.
-

Zonificació de la calefacció:
>ĂĐĂůĞĨĂĐĐŝſĚĞů͛ŚĂďŝƚĂtge tindrà dos circuits (tant si és amb radiadors, com terra radiant);
un peƌĂůĂǌŽŶĂĚĞĚŝĂŝů͛ĂůƚƌĞƉĞƌĂůĂǌŽŶĂĚĞŶŝƚ͘ŝƐƉŽƐĂƌĂŶĚ͛ƵŶƚĞƌŵžƐƚĂƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
per a cada un.

-

Termòstat programable:
Cada circuit dispoƐĂƌăĚ͛ƵŶƚĞƌŵžƐƚĂƚƋƵĞƉĞƌŵĞƚŝƉƌŽŐƌĂŵĂƌůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂĐĂĚĂĨƌĂŶũĂ
horària, en funció de les necessitats i costums dels ocupants.

ZĞĚƵĐĐŝſĚĞĐŽŶƐƵŵĚ͛ĂŝŐƵĂ
- Vàters de doble descàrrega:
dŽƚƐĞůƐǀăƚĞƌƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐĞƌĂŶĚĞĚŽďůĞĚĞƐĐăƌƌĞŐĂƉĞƌƚĂl de poder disposar de més o
menys aigua segons la seva necessitat.
-

Aixetes de doble cabal:
Totes les aixetes seran de doble cabal, és a dir, tindran dos recorreguts diferenciats per la
ƉƌĞƐƐŝſĚĞů͛ĂŝŐƵĂƋƵĞés necessarŝ͛͘ĂƋƵĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕Ɛ͛ĞƐƚĂůǀŝĂĂŝŐua.

Protecció solar
Es considera important la protecció de totes les obertures orientades a sud, sud-oest i oest.
Aquesta protecció es pot fer amb vidres especials, tendals, viseres, persianes regulables...
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Ventilació creuada
La ventilació creuada pot ser natural o mecànica.
La ventilació natural necessita dues façanes oposades o amb un angle>0= a 90º, per tal de
ŐĂƌĂŶƚŝƌůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĂƚƵƌĂůĚĞů͛ĂŝƌĞ͘
La ventilació mecànica es pot fer mitjançant conductes verticals amb aspiració estàtica o forçada.
Vidres dobles
Els habitatges disposaran de vidres dobles. Els gruixos mínims seran de 4 mm per a les llunes i de
ϲŵŵƉĞƌĂůĂĐĂŵďƌĂĚ͛ĂŝƌĞ͘ĞĐĂƌĂĂƵŶĂŵŝůůŽƌĂĂĐƷƐƚŝĐĂĐĂůĚƌăƋƵĞůĞƐĚƵĞƐůůƵŶĞƐŶŽƐŝŐƵŝŶ
iguals. Així doncs, el vidre mínim serà de 4+6+5.
^ĞƉĂƌĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƺĞƐƉůƵũĂŶĞƐ
>͛ĞĚŝĨŝĐŝƐĞƉĂƌĂƌăĚŽƐĐŝƌĐƵŝƚƐĚ͛ĞǀĂĐƵĂĐŝſ͘ŝŐƺĞƐƉůƵũĂŶĞƐŝĂŝŐƺĞƐƌĞƐŝĚƵĂůƐ͘
Preinstal·lació domòtica
ŝƐƉŽƐĂƌăĚ͛ƵŶĐŝƌĐƵŝƚĚĞƉƌĞŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚŽŵžƚŝĐĂ͘
ƐĚĞŝǆĂƌăƵŶƚƵďĚĞϮϬŵŵ͕ƋƵĞĂƌƌŝďŝĨŝŶƐĂůƐůůŽĐƐĚ͛ƵďŝĐĂĐŝſ dels ĂƉĂƌĞůůƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſĚ͛^͕
ĐĂůĞĨĂĐĐŝſ͕ĂƉĂƌĞůůƐĚ͛ĂŝƌĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƚ͕ƉĞƌƐŝĂŶĞƐŝƌĞŐŝƐƚƌĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ͘
Muntatge en sec
^͛Ƶƚŝůŝtzaran, al màxim, elements de muntatge en sec. Caldrà dissenyar elements constructius
incorporant criteris de desmuntatge: muntatge en sec, facilitat de muntatge i desmuntatge,
unions mecàniques...
Energies alternatives
- Plaques solars tèrmiques:
WĞƌ ƚĂů Ě͛ĞƐƚĂůǀŝĂƌ ĞŶĞƌŐŝĂ ŝ ƉƌŽŵŽƵƌĞ ů͛ƷƐ Ě͛ĞŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ ĞƐ ƉŽƚ ĚŝƐƉŽƐĂƌ Ě͛Ăquest
sistema de captació.
-

Plaques solars fotovoltaiques:
És un sistema alternatiu al de plaques solars tèrmiques.

Aïllament tèrmic
^͛ĞƐƚƵĚŝĂƌĂŶ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ͕ĞůƐĚĞƚĂůůƐĐŽrresponents als ponts tèrmics més freqüents per tal de
millorar el confort ĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘
1. Detall pilar-forjat
Els pilars de ůĂĨĂĕĂŶĂƉƌŽǀŽƋƵĞŶƵŶĂĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚĚĞů͛ĂŢůůĂŵĞŶƚƋƵĞĐĂůĞǀŝƚĂƌ͘
2. Fusteria amb trencament de pont tèrmic
3. Caixes de persiana aïllades i amb torn.
4. Detall façana forjat
5. Cobertes planes seran amb sistema ventilat
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6. Ponts tèrmics en els brancals de les finestres
16.- Normativa recollida selectiva de residus
Aquest punt pretén fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĂĚĞƋƵĂĚĞƐƉĞƌĂůƐĞƵƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚ͘
En el plĂŶĞũĂŵĞŶƚ Ɛ͛ŚĂŶ ĂĚŽƉƚĂƚ ůĞƐ ŵesures necessàries, fixant les reserves de sòl necessàries
ƉĞƌ ů͛ĞŵƉůaĕĂŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ ŝ Ɛ͛ŚĂ ŝŶĐůòs, en el disseny de la vitalitat pública, espais
suficients i adequats per a la col·locació de contenidors soterrats de recollida selectiva, per tal
Ě͛ŽƉƚŝŵŝƚǌĂƌ ůĞƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ ĚĞ ƌĞĐŽůůŝĚĂ ŝ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵƐ͘ ;ƉůăŶŽů ϭϬ ĚĞ ů͛ĂŶŶĞǆ Ě͛ŽďƌĞƐ
bàsiques)
Cal afegir que alguns dels aspectes esmentats requereixen una gestió supramunicipal i són els
instruments de planejament corresponents als adequats per fer-los front.
WƌŽŵŽƵƌĞ ĞŶ ĞůƐ ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ ŝ ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ ƚƵƌşƐƚŝĐƐ͕ ŚŽƚĞůĞƌĞƐ͕ ĚĞ ůůĞƵƌĞ͘͘͘ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝſ Ě͛ĞƐƉĂŝƐ ŝ
instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió,
sempre que siguin conseqüentƐĂŵďůĂĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝ͘ůƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚƉƌĞƚĠŶƌĞĐŽůǌĂƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϰϯĚĞ
ůĂ >ůĞŝ ϲͬϭϵϵϯ͕ ƋƵĞ ƉƌŽŵŽƵ ĂƋƵĞƐƚĂ ƉƌĞǀŝƐŝſ Ě͛ĞƐƉĂŝƐ ƉĞƌ ƉĂƌƚ ĚĞůƐ ĂũƵŶƚĂŵĞŶƚƐ͕ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ůĞƐ
ordenances municipals.
Els residus seran retirats per gestors autoritzats, inscrits en el Registre General de Gestors de
ƌĞƐŝĚƵƐ ĚĞ ĂƚĂůƵŶǇĂ͕ ĞůƐ ƋƵĂůƐ ƐĞƌĂŶ ĞůƐ ĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚƐ Ě͛ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ-ne la gestió òptima:
valorització, reutilització, deposició controlada, etc. El tractament per a cada residu serà el que
estableixi el catàleg de residus de Catalunya.
Ɛ ƌĞƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶ ůĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ĂƉƚĞƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐ ĚĞ ů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſ ƉĞƌ Ă ƚĞƌƌĂƉůĞŶƐ ŝ ĂůƚƌĞƐ ƵƐŽƐ ĚĞ ůĂ
mateixos obra.
Ŷ ĐĂƐ ƋƵĞ ƐŝŐƵŝ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶ ƐƵďďĂƐĞƐ obtingudes de la trituració de formigons
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞů͛ĞŶĚĞƌƌŽĐĚ͛ŽďƌĞƐĚĞĨăďƌŝĐa.
ŶĐĂƐƋƵĞƐŝŐƵŝƉŽƐƐŝďůĞ͕Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶŵĞƐĐůĞƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĞƐƌĞĐŝĐůĂĚĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞůĨƌĞƐĂƚŐĞŽ
enderroc dels ferms en mal estat.
Pel que fa a la generació de residus per part dels particulars, competència de caire municipal, es
proposa realitzar una campanya de difusió i foment de propostes de reducció de residus i de
recollida selectiva entre els nous habitants de la urbanització.
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4.5 PROPOSTA:
Per a establir un fàcil accés al nou cos normatiu es proposa suprimir la part dels articles vigents
que afecten les condicions estètiques. I realitzar una nova organització en disposicions comunes
a totes les zones i particulars per a cadascuna que detallaran les noves condicions. Organitzantse de la següent manera :
1.
2.
3.
4.
5.

DŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚĚĞůĞƐNormes subsidiàries.
DŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚĚĞůWůĂWĂƌĐŝĂů^hϮ͘
Disposicions estètiques comunes.
Disposicions estètiques particulars.
Annex 1. Carta de Colors.
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NORMATIVA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE
>͛ZDEdZ Z&ZEd  > Zs/^/M >^ Z/dZ/^ ^dd/^  >^
DIFERENTS ZONES.

ARTICLE 1. DK/&//KE^>͛Zd/h>d>^EKZD^^h^//Z/^PLANEJAMENT.
- NNSS. Article 104. Nucli Antic. (Zona 1).
- NNSS. Article 105. Creixement rural. (Zona 2).
- NNSS. Article 106. Edificació entre mitgeres. (Zona 3).
- NNSS. Article 107. Ordenació mixta. (Zona 4).
- NNSS. Article 108. Edificació Aïllada. (Zona 5).
ARTICLE Ϯ͘DK/&//KE^>͛Zd/h>d>W>WZ/>^hϮ͘
- PP-SAU2 Article 13. Determinacions comuns per a les zones i
sistemes.
ARTICLE 3. DISPOSICIONS ESTÈTIQUES COMUNES.
ARTICLE 4. DISPOSICIONS ESTÈTIQUES PARTICULARS.
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ARTICLE 1. DK/&//KE^  >͛Zd/h>d  >^ EKZD^ ^h^//Z/^ 
PLANEJAMENT.
NNSS. Article 104. Nucli Antic. (Zona 1).
1. DEFINICIÓ
ƋƵĞƐƚĂ ǌŽŶĂ ŽƌĚĞŶĂ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞů ŶƵĐůŝ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝ͕ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶ Ă ŽƌĚĞŶĂĐŝſ ĞŶƚƌĞ
mitgeres alineada a vial. Les normes regulen tant les obres de nova edificació com les de
ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ ŝ ŵŝůůŽƌĂ ĚĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘ dŽƚ͕ ƐĞŶƐĞ ĐĂŶǀŝĂƌ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚ ůĞƐ ƐĞǀĞƐ
característiques urbanes.
2. ALINEACIONS I PROFUNDITAT EDIFICABLE
>͛ĂůŝŶĞĂĐŝſĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĐŽŝŶĐŝĚĞŝǆŽďůŝŐĂƚžƌŝĂŵĞŶƚĂmb la del vial i el límit de profunditat
edificable de les plantes altes queda determinat en els plànols de zonificació.
3. PARCEL·LA MÍNIMA
Tindrà un ample de façana mínim de 5,00 m.
4. ALÇADA REGULADORA
>͛ĂůĕĂĚĂŵăǆŝŵĂĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſƐĞƌăĚĞϵ͕ϲϬŵ͘;PB+2PP).
WĞƌƐŽďƌĞĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĂůĕĂĚĂƐ͛ĂĚŵĞƚƷŶŝĐĂŵĞŶƚůĂĐŽďĞƌƚĂ͕ƋƵĞŶŽĚĞƉĂƐƐĂƌăĞůƉĞŶĚĞŶƚĚĞ
ϯϬй͘>ĂĐŽďĞƌƚĂĂƌƌĂŶĐĂƌăƐĞŵƉƌĞƐŽďƌĞů͛ƷůƚŝŵĨŽƌũĂƚ͘
>ΖĂůĕăƌŝĂ ŵăǆŝŵĂ ĚĞ ůΖĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ Ž ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ĐĂƌĞŶĞƌ ĚĞ ĐŽďĞƌƚĂ ƐĞƌă Ě͛ϭϭ͕ϱϬ
metres.
L'alçària màxima de la planta baixa o de la part superior del carener de la seva coberta serà de
4 metres.
ϱ͘KE//KE^>͛/&//M
Ocupació màxima: queda determinada per la profunditat edificable marcada en el plànol de
zonificació.
En la zona de parcel·la fora de la profunditat edificable es permet una ocupació màxima
ĞŶƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂĚĞůϲϬйĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂĚĞƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ͘
Coeficient de sostre 3 m2 sostre/m2 solar.
Separacions: - A veïns: entre mitgeres.
- A carrer: alineació de façana obligada a vial.
La superfície útil mínima de cada habitatge o allotjament turístic serà de 60 m².
Ɛ ŽďůŝŐĂĚĂƵŶĂƉůĂĕĂ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ĐŽďĞƌƚ ƉĞƌĂ ĐĂĚĂ ŚĂďŝƚĂƚŐĞ ƋƵĂŶ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌŝƵŶĂŶŽǀĂ
edificació o una rehabilitació total que continguin més de dos habitatges.
ŶĞůĐĂƐĚ͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚƚƵƌşƐƚŝĐ͕ƐĞƌăƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĐĂĚĂ
unitat independent o habitació (independentment del nombre).
EŽĞƐƉĞƌŵĞƚů͛ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞŶŽƵƐǀŝĂůƐƉƌŝǀĂƚƐĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞƐĨŝŶƋƵĞƐƉĞƌĂdonar accés als
habitatges.
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6. CONDICIONS ESTÈTIQUES
Es regulen per la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚ Ă ůĂ ƌĞǀŝƐŝſ ĚĞůƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ ĞƐƚğƚŝĐƐ ĚĞ ůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ǌŽŶĞƐ͘ Articles 3 i 4
disposicions estètiques comunes i particulars.
7. USOS PERMESOS.
Per a totes les plantes: Residencial unifamiliar o bifamiliar (de 2 habitatges), allotjament
ƚƵƌşƐƚŝĐ ;ĞŶ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĂƚƐ Ě͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ ŚŽƚĞůĞƌƐ͕ ĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚƐ ƚƵƌşƐƚŝĐƐ Ž ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ ĚĞ
turisme rural) i sanitari (restringit a consultori mèdic).
Per a plantes baixes només: industrial, magatzems, agropecuaris, garatges, administratius,
comercials, culturals i recreatius.
^͛ĂĚŵĞƚ ƚĂŵďĠ ů͛ƷƐ ƉůƵƌŝĨĂŵŝůŝĂƌ ;ĚĞ ŵĠƐ ĚĞ Ϯ ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐͿ Ăŵď ƵŶĂ ĚĞŶƐŝƚĂƚ ŵăǆŝŵĂ Ě͛ϭ
habitatge cada 120 m² de sostre edificable.
NNSS. Article 105. Creixement rural. (Zona 2).
1. DEFINICIÓ
ŽƌƌĞƐƉŽŶĂǌŽŶĞƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŵĠƐƚĂƌĚĂŶĂĞŶĞůƚĞŝǆŝƚƵƌďăĚĞůĂǀŝůĂŝƋƵĞĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞŶ
parcialment consolidades. Es distingeixen 3 sectors a), b) i c) depenent de les condicions de
ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘
Ϯ͘KE//KE^͛/&//M
Façana mínima
Parcel·la mínima
Ocupació
Coeficient sostre
Alçada màxima
Alçada màx. P. Baixa
Separació carrer
Separació mínima a veïns

2A
2B
2C
10 m
10 m
7m
225 m2
225 m2
PB 55%
PB 55%
60%
PP 40%
PP40%
1,1 m2/2
0,95 m2/2
1,2 m2/2
9,60 m (PB+2PP)
7 m (PB+1PP)
7 m (PB+1PP)
11,50 m
8,90 m
8,90 m
4,00 m
4,00 m
4,00 m
(1)
Lliure
(2)
Lliure en planta baixa i enganxat o separats un mínim de
3 m a la resta de plantes

;ϭͿ>͛ĂůŝŶĞĂĐŝſĚĞĨĂĕĂŶĂĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĐŽŝŶĐŝĚŝƌăĂŵďůĂĚĞůǀŝĂůĂůƐƐĞŐƺĞŶƚƐĐĂƌƌĞƌƐ͗
- Carrer Nou.
- ZŽŶĚĂĚ͛KƌŝĞŶƚ͘
- Carrer de la Mar.
- Carrer Major.
- Carrer Ginjoler.
La resta serà lliure.
(2) Segons alineacions plànols zonificació.
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La superfície útil mínima de cada habitatge o allotjament turístic serà de 60 m².
ƐŽďůŝŐĂĚĂƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĂĐĂĚĂŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘
ŶĞůĐĂƐĚ͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚƚƵƌşƐƚŝĐ͕ƐĞƌăƵŶĂƉůĂĕĂ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĐĂĚĂ
ƵŶŝƚĂƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŚĂďŝƚĂĐŝſ͘EŽĞƐƉĞƌŵĞƚů͛ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞŶŽƵƐǀŝĂůƐƉƌŝǀĂƚƐĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ
les finques per a donar accés als habitatges.
3. CONDICIONS ESTÈTIQUES.
Es regulen per la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚ Ă ůĂ ƌĞǀŝƐŝſ ĚĞůƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ ĞƐƚğƚŝĐƐ ĚĞ ůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ǌŽŶĞƐ͘ Articles 3 i 4
disposicions estètiques comunes i particulars.
4. USOS PERMESOS
Per a totes les plantes: Residencial unifamiliar, allotjament turístic (en les modalitats
Ě͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ ŚŽƚĞůĞƌƐ͕ ĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚƐ ƚƵƌşƐƚŝĐƐ Ž ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚƵƌŝƐŵĞ ƌƵƌĂůͿ ŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ
(restringit a consultori mèdic).
Per a plantes baixes, a més dels anteriors: l'industrial, magatzems, agropecuaris, garatges,
administratius, comercials, culturals, recreatius i sanitaris.
^͛ĂĚŵĞƚƚĂŵďĠů͛ƷƐƉůƵƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĂŵďƵŶĂĚĞŶƐŝƚĂƚŵăǆŝŵĂĚĞϭŚĂďŝƚĂƚŐĞĐĂĚĂϭϱϬŵϮĚĞ
sostre edificable.


NNSS. Article 106. Edificació entre mitgeres. (Zona 3).
1. DEFINICIÓ
ĚŝĨŝĐĂĐŝſ ĞŶƚƌĞ ŵŝƚŐĞƌĞƐ ƐĞŶƐĞ ĨŽƌŵĂĐŝſ Ě͛ŝůůĂ ƚĂŶĐĂĚĂ͘ ƋƵĞƐƚĂ ŽƌĚĞŶĂĐŝſ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ
ĚĞĨŝŶŝĐŝſĚĞůĞƐĨĂĕĂŶĞƐĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŝůĂƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚĞĚŝĨŝĐĂďůĞ͘


2. PARCEL·LA MÍNIMA
La parcel·la mínima serà de 170 m2 i la façana tindrà una amplada mínima de 8 metres.
3. ALÇADA REGULADORA
>͛ĂůĕĂĚĂŵăǆŝŵĂĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſƐĞƌăĚĞϲŵ͘;WнϭWWͿ͘WĞƌƐŽďƌĞĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĂůĕĂĚĂƐ͛ĂĚŵĞƚ
únicament la coberta, que no depassarà el pendent del 30%.
>ĂĐŽďĞƌƚĂĂƌƌĂŶĐĂƌăƐĞŵƉƌĞĚĞƐŽďƌĞů͛ƷůƚŝŵĨŽƌũĂƚ͘
L'alçària màxima de l'edificació o de la part superior del carener de coberta serà de 7,90
metres. L'alçària màxima de la planta baixa o de la part superior del carener de la seva
coberta serà de 4 metres.
4. KE//KE^>͛/&//M͘
Ocupació màxima: 50%
Coeficient de sostre: 1 m2/2, excepte al Pla parcial sector 1 que serà de 0,88 m2/2.
Separacions: les distàncies mínimes als llindars de parcel·la seran:
Front: 5 m.
Posterior: 3 m.
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Excepte a la urbanització El Clos i al passatge Santa Cristina que serà lliure.
La superfície útil mínima de cada habitatge serà de 60 m².
ƐŽďůŝŐĂĚĂƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĂĐĂĚĂŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘



5. CONDICIONS ESTÈTIQUES.
Es regulen per la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ referent a la revisió dels criteris estètics de les diferents zones. Articles 3 i 4
disposicions estètiques comunes i particulars.
6. USOS PERMESOS
^͛ĂĚŵĞƚƷƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ƐĂŶŝƚĂƌŝŝƐžĐŝŽ-cultural.
NNSS. Article 107. Ordenació mixta. (Zona 4).
1. DEFINICIÓ
ŽƌƌĞƐƉŽŶ Ă ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ě͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞ ŶĂƵƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĞƐ Ă ŵĂŐĂƚǌĞŵƐ ŝ ƉĞƚŝƚƐ ƚĂůůĞƌƐ
juntament amb habitatges. Es distingeixen dues zones 4A i 4B.
2. FAÇANA MÍNIMA DE PARCEL·LA
La façana mínima de parcel·la serà de 10 m. per a totes dues zones.
3. >Z/>͛/&//M
L'alçària reguladora màxima de l'edificació serà de 9,60 metres (PB+2PP) pel sector 4A i de 7
metres (PB+1PP) pel sector 4B.
Per sobre d'aquesta alçària s'admet únicament la coberta, que no depassarà el pendent del
30%. La coďĞƌƚĂĂƌƌĂŶĐĂƌăƐĞŵƉƌĞĚĞƐŽďƌĞů͛ƷůƚŝŵĨŽƌũĂƚ͘
>ΖĂůĕăƌŝĂ ŵăǆŝŵĂ ĚĞ ůΖĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ Ž ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ĐĂƌĞŶĞƌ ĚĞ ĐŽďĞƌƚĂ ƐĞƌă Ě͛ϭϭ͕ϱϬ
metres pel sector 4A, i 8,90 metres pel sector 4B.
L'alçària màxima de la planta baixa o de la part superior del carener de la seva coberta serà
de 7 metres.
4. KE//KE^͛/&//M
Ocupació màxima:
100% en planta baixa.
55% en plantes pisos.
Coeficient de sostre:
Zona 4A: 2,1 m2/2
Zona 4B: 1,55 m2/2
Separacions:
A carrer: alineació de façana obligada a vial o reculada un mínim de 3m.
A veïns: a mitgera o separada un mínim de 4m.
La superfície útil mínima de cada habitatge o allotjament turístic serà de 60 m².
ƐŽďůŝŐĂĚĂƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĂĐĂĚĂŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘
02',),&$&,Ï38178$/'(/(61166'(3/$1(-$0(17'(/¶$50(17(5$-XQ\$SURYDFLyLQLFLDO



En el cas Ě͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚƚƵƌşƐƚŝĐ͕ƐĞƌăƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĐĂĚĂ
ƵŶŝƚĂƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŚĂďŝƚĂĐŝſ͘EŽĞƐƉĞƌŵĞƚů͛ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞŶŽƵƐǀŝĂůƐƉƌŝǀĂƚƐĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ
les finques per a donar accés als habitatges.
5. CONDICIONS ESTÈTIQUES
Es regulen per la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚ Ă ůĂ ƌĞǀŝƐŝſ ĚĞůƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ ĞƐƚğƚŝĐƐ ĚĞ ůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ǌŽŶĞƐ͘ Articles 3 i 4
disposicions estètiques comunes i particulars.
6. USOS PERMESOS
S'admet l'ús resiĚĞŶĐŝĂůƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌŝĚ͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚƚƵƌşƐƚŝĐ;ĞŶůĞƐŵŽĚĂůŝƚĂƚƐĚ͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ
hotelers, apartaments turístics o establiments de turisme rural) per a totes les plantes i el
comercial, sanitari, sociocultural, de magatzems i industrial en la categoria màxima de petits
tallers a la planta baixa.


NNSS. Article 108. Edificació Aïllada. (Zona 5).
1. DEFINICIÓ
ŽƌƌĞƐƉŽŶĂůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚ͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĂŢůůĂĚĂĞŶǀŽůƚĂĚĂĚĞũĂƌĚş͕ĂŵďƉĂƌĐĞůͼůĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
per a cada edifici.

PARÀMETRES
URBANÍSTICS
Parcel.la mínima
Façana mínima
Ocupació
Coeficient de sostre
Alçada màxima
Alçada màxima de
ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŽĐĂƌĞŶĞƌ
Separació mínima a
vial
Separacions a veïns
mínima

A

B

250 m2
12 m
40%
0,7 m2/m2

300 m2
12 m
50%
0,60 m2/m2

C

D

400 m2
550 m2
18 m
20 m
40%
35%
0,7 m2/m2 0,5 m2/m2
6 m. (PB+1PP)
7,90 m

E
800 m2
10 m
35%
0,5 m2/m2

3 metres
3 m.
Edif. aux. a
mitgera

3 m.
o aparellades

3 m.

3 m.

Nota 1.

Nota 1:
- 3 metres o adossada a una edificació veïna mitgera existent.
- ^͛ĂĚŵĞƚĞŶƚĂŵďĠedificacions aparellades amb projecte conjunt.
- Ŷů͛ŝůůĂĞŶƚƌĞĞůƌĞĐĚĞůDŽůşŝůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĂ^ĂůĚĞƚ;ǌŽŶĂϱͿ͕Ɛ͛ĂĚŵĞƚů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĚ͛ƷƐ
agrícola enganxada a mitgera amb una profunditat màxima de 30 metres des del rec
del Molí.
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Nota 2:
- A la urbanitzaciſĚĞůĐĂƌƌĞƌsşĐƚŽƌĂƚĂůăŝĂůĂǌŽŶĂϱĚĞůĐĂƌƌĞƌĚĞůĂDĂƌ͕ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƉŽĚƌăĂĚŽƐƐĂƌĂůĐĂƌƌĞƌŝĂůǀĞşƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐ͛ĞŶŐĂŶǆŝĂƵŶĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſǀĞŢŶĂ
existent, o es presenti conveni o autorització del veí.
La superfície útil mínima de cada habitatge serà de 60 m2.
ƐŽďůŝŐĂĚĂƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĐŽďĞƌƚƉĞƌĂĐĂĚĂŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘
2. CONDICIONS ESTÈTIQUES:
Es regulen per la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚ Ă ůĂ ƌĞǀŝƐŝſ ĚĞůƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ estètics de les diferents zones. Articles 3 i 4
disposicions estètiques comunes i particulars.
3. USOS PERMESOS
ŶĞůƐĂƉĂƌƚĂƚƐ͕͕ŝƐ͛ĂĚŵĞƚůǲƷƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌ͘
Ŷů͛ĂƉĂƌƚĂƚƐ͛ĂĚŵĞƚĂŵĠƐ͕ĞůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ƐĂŶŝƚĂƌŝsòcio-cultural, de magatzems i industrial
en la categoria màxima de petits tallers a la planta baixa.
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ARTICLE Ϯ͘DK/&//KE^>͛Zd/h>d>W>WZ/>^hϮ͘
PP-SAU2 Article 13. Determinacions comuns per a les zones i sistemes
Per a tot el que ŶŽ ĞƐƚŝŐƵŝ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐ͕ Ɛ͛ĞŶƚĠŶ ƋƵĞ ĠƐ
Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĞůƋƵĞĨŝŐƵƌĂĂůĞƐEŽƌŵĞƐƐƵďƐŝĚŝăƌŝĞƐ͘
1.- Agrupació de parcel·les
ƐƉĞƌŵĞƚů͛ĂŐƌƵƉĂŵĞŶƚĚĞƉĂƌĐĞůͼůĞƐ͘>͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſƐŽďƌĞůĂŶŽǀĂƉĂƌĐĞůͼůĂĞƐƌĞŐƵůĂƌăƐĞŐŽŶƐ
les ordenances que corresponguin a la superfície que en resulti.
2.- ZĞĐƵůĂĚĞƐĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ
ů ƚŝƉƵƐ ĚĞ ƌĞĐƵůĂĚĂ ĚĞĨŝŶŝƚ ĐŽŵ ĚĞ ĐŽƐ ĚĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ ƐŽůĂŵĞŶƚ ĞƐ ƉĞƌŵĞƚ Ă ůĞƐ ĨĂĕĂŶĞƐ
posteriors, amb un màxim de 5,00 m comptats des del pla que resulta Ě͛ĂƉůŝĐĂƌůĂĨŽŶĚăƌŝĂ
edificable màxima.
El tipus de reculada per motius compositius es permet a totes les façanes.
ůƐƉŽƌǆŽƐĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂŶŽĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĐŽŵĂƌĞĐƵůĂĚĂĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘
3.- Alçàries útils
- WůĂŶƚĂďĂŝǆĂ͗ŵşŶŝŵϯ͕ϬϬŵ͕ĞŶĞůĐĂƐĚ͛ƵƐŽƐĐŽŵĞƌcials, magatzems, etc., de 2,80 m
ĞŶĞůĐĂƐĚ͛ŽĨŝĐŝŶĞƐŝĐŽŵĞƌĕŽƐŵĞŶŽƌƐĚĞϴϬ͕ϬϬŵ2 ŝĚĞϮ͕ϱϬŵĞŶĞůĐĂƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͘
- Planta pis: mínim 2,50 m en general i 2,20 m a corredors, distribuïdors, serveis
ŚŝŐŝğŶŝĐƐ͕ƌĞŶƚĂĚŽƌ͕ĐĂŵďƌĞƐĚ͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞŝƵŶϯϬй de la superfície a qualsevol
altra peça dels habitatges.
- Planta soterrània i entresolats: mínim 2,20 m per a les ordenacions unifamiliars i 2,50
m per a les plurifamiliars.
4.- Planta soterrània.
EŽ ĞƐ ƉĞƌŵĞƚ ĞŶ ƉůĂŶƚĂ ƐŽƚĞƌƌăŶŝĂ ů͛ƷƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ Ŷŝ Ğů ĚĞ ůŽĐĂůƐ Ě͛ƷƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂů͘ >ĞƐ ƉůĂŶƚĞƐ ƐŽƚĞƌƌăŶŝĞƐ ŶŽ ĞƐ ĐŽŵƉƚĂƌĂŶ ĞŶ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚĂƚ ƉĞƌŵĞƐĂ ƉĞƌ Ă ĐĂĚĂ
parcel·la.
5.- Coberta
Les cobertes de totes les construccions del sector seran inclinades, amb teula àrab. No
obstanƚĂŝǆž͕Ɛ͛ĂĚŵĞƚƌăĐŽďĞƌƚĂƉůĂŶĂĐŽŶƚşŶƵĂĨŝŶƐĂůŵăǆŝŵĚ͛ƵŶϮϱƉĞƌĐĞŶƚĚĞůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ
total de la coberta, que es destinarà necessàriament a la instal·lació de serveis tècnics de la
construcció.
*(Modificació Puntual PP SAU 2) Aprovada inicialment el 10 de desembre de 2018)

Per al cas de coberta inclinada, aquesta podrà ser a una o a dues vessants, amb un pendent
màxim del 30%. Serà obligatori recollir les aigües de la coberta de les façanes que donin al
carrer mitjançant canaló i baixant.
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La coberta podrà volar una distància determinada del pla de façana del gàlib o, si existeix,
dels tancaments del cos sortint en balcó o en galeria. Aquesta distància, la volada de ràfec
serà de 0,60 m, com a màxim, respecte del pla de façana del gàlib. En el cas que existeixin
volades, el ràfec podrà volar 0,15 m més que els balcons o les galeries a tot el llarg de la
ĨĂĕĂŶĂ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞůĐĂŶĂůĚĞƌĞĐŽůůŝĚĂĚ͛ĂŝŐƺĞƐƐ͛ĂŵĂŐƵŝĂůĂĐŽďĞƌƚĂŽƌăĨĞĐ͘
El ràfec tindrà un front màxim de 0,17 m de gruix.
Per sobre del pla de coberta solament podran sobresortir els elements tècnics de les
instal·lacions puntuals, com ara xemeneies, antenes, parallamps, etc., quedant amagats a les
ŐŽůĨĞƐ ĞůƐ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝſ ŝ ǀŽůƵŵ ŵĠƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĐŽŵ ĚŝƉžƐŝƚƐ Ě͛ĂŝŐƵĂ͕ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƌƐ͕
maquinària.
ŶĞůĐĂƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞĂƌƌĞŶŐůĞƌĂƚƐŽĂƉĂƌĞůůĂƚƐ͕ĞůƚŝƉƵƐĚĞĐŽďĞƌƚĂĞƐĐŽůůŝƚƐĞƌăƵŶŝƚĂƌŝƉĞƌĂ
tot el rengle o per als dos habitatges aparellats.
Per a tota la urbanització les xemeneies seran unificades amb el mateix tipus. Només es
permet una antena, com a màxim, per a illa de cases.
6.- Cossos sortints
Queda prohibit qualsevol tipus de cos sortint en planta baixa i els cossos sortints tancats a
ƚŽƚĞƐůĞƐƉůĂŶƚĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚĞƋƵĂŶĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚƐ͛ŝŶĚŝƋƵŝĞůĐŽŶƚƌĂƌŝ͘
La superfície en planta del ĐŽƐƐŽƐ ƐŽƌƚŝŶƚƐ ĞŶ ŐĂůĞƌŝĂ ĞƐ ĐŽŵƉƚĂƌă Ă ĞĨĞĐƚĞƐ ĚĞ ů͛şŶĚĞǆ
Ě͛ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚĂƚ ŶĞƚ ŝ ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ĚĞ ƐŽƐƚƌĞ ĞĚŝĨŝĐĂďůĞ͘ ůƐ ĐŽƐƐŽƐ ƐŽƌƚŝŶƚƐ ŽďĞƌƚƐ
ĐŽŵƉƵƚĂƌĂŶ Ğů ϱϬй ĚĞ ůĂ ƐĞǀĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ĨŝŶƐ Ă ƵŶ ŵăǆŝŵ Ě͛ƵŶ ϭϬй ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ Ʒƚŝů
interior. Els balconƐŽďĞƌƚƐƋƵĞŶŽƐŽďƌĞƐƵƌƚŝŶŵĠƐĚ͛ƵŶŵăǆŝŵĚĞϭϱĐŵĚĞŐƌƵŝǆ͘ƋƵĞƐƚƐ
balcons no tindran una llargada superior a 1/3 part de la longitud de façana, excepte en els
casos que, excepcionalment, i per raons de composició arquitectònica quedi suficientment
justificat en el projecte que es presenti. No es permeten balcons a distàncies inferiors a 0,6
m de la partió veïna.
7.- Tanques
La tanca als carrers i veïns situada al jardí davanter podrà ser calada metàl·lica o bé mixta. En
aquest cas, la part massissa es ĨĂƌăĂŵďĞůŵĂƚĞŝǆƚŝƉƵƐĚ͛ŽďƌĂƋƵĞůĞƐĨĂĕĂŶĞƐĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͕
amb una alçària màxima de 80cm; la resta fins a 1,80 m ha de ser fet de material calat, tipus
ƌĞŝǆĂŵĞƚăůͼůŝĐĂŽǀĞŐĞƚĂů͘WƵŶƚƵĂůŵĞŶƚ͕ŝĞŶĐĂƐƋƵĞƐ͛ŚĂŐŝŶĚ͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĞůƐĐŽŵƉƚĂĚŽƌƐĚĞ
diferents serveis a la tanca, es podrà fer massís, podent-ƐĞ ƐŽďƌĞƉĂƐƐĂƌ ů͛ĂůĕăƌŝĂ ŵăǆŝŵĂ
ĨŝǆĂĚĂĞŶƵŶŵăǆŝŵĚ͛ϭ͕ϱϬŵŝƐĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉĞƌŝƵŶĂůůĂƌŐĂĚĂĚ͛ϭ͕ϮϬŵ͘
>ĂƉŽƌƚĂĚ͛ĂĐĐĠƐĂůĂƉĂƌĐĞůͼůĂƐĞƌăŵĞƚăůͼůŝĐĂĚĞů͛ĂůĕăƌŝĂŵăǆŝŵĂĚĞůĂƚĂŶĐĂ͘
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Les tanques entre veïns al jardí del darrera que no tenen façana a vial tindran, sobre el nivell
ŶĂƚƵƌĂůĚĞƚĞƌƌĞƐ͕ƉĞƌĨŽƌĂĚĞůĂƚĂŶĐĂ͕ϭ͕ϴϬŵĚ͛ĂůĕăƌŝĂŵăǆŝŵĂ͘^ĞƌĂŶĨĞƚĞƐĂŵďŵĂƚĞƌŝĂů
massís fins a una alçària màxima de 0,80 m i es completaran amb vegeƚĂĐŝſĚ͛ĂƌďƵƐƚĨŝŶƐĂ
ů͛ĂůĕăƌŝĂ Ě͛ϭ͕ϴϬŵ͘
Es prohibeixen les gelosies i balustrades prefabricades de ceràmica i de formigó a qualsevol
dels límits.
8.- Baixants
ůƐ ďĂŝǆĂŶƚƐ Ě͛ĂŝŐƺĞƐ ƉůƵǀŝĂůƐ ĚĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚĂ ĚĞů ĐŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͕ Ɛŝ ǀĂŶ ǀŝƐƚŽƐ,
ƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞƌĂŶ ƉĞƌ ůĂ ĨĂĕĂŶĂ Ăů ůůĂƌŐ ĚĞ ůĂ ŵŝƚŐĞƌĂ͕ ŽŶ ŶŽ ĞƐ ƐŝƚƵĞŶ ůĞƐ ƉŽƌƚĞƐ Ě͛ĂĐĐĠƐ ĚĞůƐ
garatges aparellats.
Els podrà col·locar, ja sigui un baixant per a cada parcel·la o bé un per a cada dues. En tot cas,
un cop fixats a la façana no perdran la verticalitat mentre transcorrin vistos.
9.- Comptadors
Els comptadors aniran encastats, ja sigui a la part massissa de la tanca del carrer o bé als
ƉĂƌĂŵĞŶƚƐĚĞĨĂĕĂŶĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ͕ƐĞŶƐĞƐŽďƌĞƐŽƌƚŝƌĚĞůƐůşŵŝƚƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐŝĚĞů͛ĂůŝŶĞĂĐŝſ
de vial, i formaran part de la composició de la façana o bé del disseny de la tanca.
10.- KƌĚĞŶĂŶĐĞƐĚ͛ĞƐƚğƚŝĐĂ
Es regulen per la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚ Ă ůĂ ƌĞǀŝƐŝſ ĚĞůƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ ĞƐƚğƚŝĐƐ ĚĞ ůĞƐ diferents zones. Articles 3 i 4
disposicions estètiques comunes i particulars.
11.- Aparcaments
ŶŐĞŶĞƌĂůĠƐŽďůŝŐĂƚžƌŝĂůĂĚŽƚĂĐŝſĚ͛ƵŶĂƉůĂĕĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƉĞƌŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͕ĐŽďĞƌƚĂŽĂ
ů͛ĂŝƌĞ ůůŝƵƌĞ͕ ĚŝŶƐ ĚĞ ů͛ăŵďŝƚ ĚĞů Ɛžů ƉƌŝǀĂƚ͕ Ă ŵĞŶǇƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĞƚĞƌŵinacions específiques
indiquin el contrari.
12.- Guals
ŶƚŽƚƐĂƋƵĞůůƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵğůĞƐƉĂƌĐĞůͼůĞƐŶŽĚŝƐƉŽƐŝŶĚ͛ƵŶĂĐĐĠƐĂŵďǀŽƌĂĚĂƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ƐĞƌă
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝ ƋƵĞ ĞůƐ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐ ĞƐ ĨĂĐŝŶ Ğů ƐĞƵ ƉƌŽƉŝ ŐƵĂů͘ WĞƌ Ă ůĂ ƌĞƉŽƐŝĐŝſ ĚĞů
paviment, prèvŝĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ ƋƵĞ ƉĂƐƐĞŶ ƉĞƌ ĚĞƐƐŽƚĂ͕ Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌă ƵŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĂĐĂďĂƚŝŐƵĂůĂů͛ĞǆŝƐƚĞŶƚ͘>ĞƐŽďƌĞƐĂŶŝƌĂŶĂĐăƌƌĞĐĚĞůƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐĚĞůĂƉĂƌĐĞůͼůĂ͘
13.- Jardins privats
Es regulen per la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚ Ă ůĂ ƌĞǀŝƐŝſ ĚĞůƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ ĞƐƚğƚŝĐƐ ĚĞ ůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ǌŽŶĞƐ͘ Articles 3 i 4
disposicions estètiques comunes i particulars.
14.- Projectes unitaris
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Quan es redacti un projecte unitari que afecti un rengle Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌƐĞŶĨŝůĞƌĂ͕
dos habitatges aparellats o un habitatge aïllat o una edificació plurifamiliar, es podran variar
o ajustar, sempre que sigui degudament justificat, algunes de les determinacions particulars
de cada zona. Es respectaran ƐĞŵƉƌĞ͕ƉĞƌž͕ů͛ŽĐƵƉĂĐŝſ͕ů͛ĂůĕăƌŝĂ͕ů͛ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚĂƚŝůĂĚĞŶƐŝƚĂƚ
ŵăǆŝŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂ͘ƋƵĞƐƚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐŚĂƵƌĂŶĚĞĐŽŵƉƚĂƌĂŵďů͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſĞǆƉůşĐŝƚĂĚĞůƐ
ƐĞƌǀĞŝƐƚğĐŶŝĐƐĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘
15.- DĞƐƵƌĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚĞŶů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ
Aquest punt recomana introduir alguns criteris de sostenibilitat per a la construcció
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͘ DŝƚũĂŶĕĂŶƚ ĂƋƵĞƐƚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĞƐ ƉƌĞƚĠŶ ƌĞĚƵŝƌ ůĞƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ K 2 a
ů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ ŵŝůůŽƌĂƌ ů͛ĞƐƚĂůǀŝ ĞŶĞƌŐğƚŝĐ͕ ƚĂŶƚ ĞŶ ůĂ ƐĞǀĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ  ĐŽŵ ĞŶ Ğů ƐĞƵ
mantenimĞŶƚ͕ĂƵŐŵĞŶƚĂƌů͛ĞƐƚĂůǀŝŝĂƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚĚĞůƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůƐĐŽŵů͛ĂŝŐƵĂ͕ƚĂŶƚĞŶ
la construcció del habitatges com en el seu ús, promoure el reciclatge dels residus afavorint
ůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐĚŝŶƐůĂůůĂƌ͕ĞƚĐ͘ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĨĞƌƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŵés sostenible.
Residus domèstics
Caldrà especificar que es deixa un armari a cada habitatge destinat a les deixalles. Aquest
armari haurà de poder contenir quatre cubells per separar residus de quatre tipus: vidre,
paper i cartró, plàstic, metall i rebuig orgànic.
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞƐƉĞĐŝĂůƐĚ͛ĞƐƚĂůǀŝĞŶĞƌŐğƚŝĐ
- Interruptors de presència:
A situar en els espais comuns de les edificacions: entrades, garatges... Disposaran de
ƚĞŵƉŽƌŝƚǌĂĚŽƌƐƉĞƌƚĂůĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌůĂƐĞǀĂĂƚƵƌĂĚĂ͘^ŝůĂŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſĚ͛ĂůŐƵŶĚ͛ĂƋƵĞƐts
espais es fa amb làmpades de baix consum, no es col·locaran els interruptors de
presència, ja que les contínues enceses i apagades comporten una despesa energètica
superior que una encesa permanent. En aquests casos, els temporitzadors seran
programables.
-

Zonificació de la calefacció:
>Ă ĐĂůĞĨĂĐĐŝſ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ ƚŝŶĚƌă ĚŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚƐ ;ƚĂŶƚ Ɛŝ ĠƐ Ăŵď ƌĂĚŝĂĚŽƌƐ͕ ĐŽŵ ƚĞƌƌĂ
ƌĂĚŝĂŶƚͿ͖ƵŶƉĞƌĂůĂǌŽŶĂĚĞĚŝĂŝů͛ĂůƚƌĞƉĞƌĂůĂǌŽŶĂĚĞŶŝƚ͘ŝƐƉŽƐĂƌĂŶĚ͛ƵŶƚĞƌŵžƐƚĂƚ
independent per a cada un.

-

Termòstat programable:
ĂĚĂ ĐŝƌĐƵŝƚ ĚŝƐƉŽƐĂƌă Ě͛ƵŶ ƚĞƌŵžƐƚĂƚ ƋƵĞ ƉĞƌŵĞƚŝ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌ ůĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ Ă ĐĂĚĂ
franja horària, en funció de les necessitats i costums dels ocupants.

ZĞĚƵĐĐŝſĚĞĐŽŶƐƵŵĚ͛ĂŝŐƵĂ
- Vàters de doble descàrrega:
dŽƚƐĞůƐǀăƚĞƌƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐĞƌĂŶĚĞ doble descàrrega per tal de poder disposar de
més o menys aigua segons la seva necessitat.

02',),&$&,Ï38178$/'(/(61166'(3/$1(-$0(17'(/¶$50(17(5$-XQ\$SURYDFLyLQLFLDO



-

Aixetes de doble cabal:
Totes les aixetes seran de doble cabal, és a dir, tindran dos recorreguts diferenciats per
ůĂƉƌĞƐƐŝſĚĞů͛ĂŝŐƵĂƋƵĞés necessari. ͛ĂƋƵĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕Ɛ͛ĞƐƚĂůǀŝĂĂŝŐƵĂ͘

Protecció solar
Es considera important la protecció de totes les obertures orientades a sud, sud-oest i oest.
Aquesta protecció es pot fer amb vidres especials, tendals, viseres, persianes regulables...
Ventilació creuada
La ventilació creuada pot ser natural o mecànica.
La ventilació natural necessita dues façanes oposades o amb un angle>0= a 90º, per tal de
ŐĂƌĂŶƚŝƌůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĂƚƵƌĂůĚĞů͛ĂŝƌĞ͘
La ventilació mecànica es pot fer mitjançant conductes verticals amb aspiració estàtica o
forçada.
Vidres dobles
Els habitatges disposaran de vidres dobles. Els gruixos mínims seran de 4 mm per a les llunes
ŝĚĞϲŵŵƉĞƌĂůĂĐĂŵďƌĂĚ͛ĂŝƌĞ͘ĞĐĂƌĂĂƵŶĂŵŝůůŽƌĂĂĐƷƐƚŝĐĂĐĂůĚƌăƋƵĞůĞƐĚƵĞƐůůƵŶĞƐŶŽ
siguin iguals. Així doncs, el vidre mínim serà de 4+6+5.
^ĞƉĂƌĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƺĞƐƉůƵũĂŶĞƐ
>͛ĞĚŝĨŝĐŝƐĞƉĂƌĂƌăĚŽƐĐŝƌĐƵŝƚƐĚ͛ĞǀĂĐƵĂĐŝſ͘ŝŐƺĞƐƉůƵũĂŶĞƐŝĂŝŐƺĞƐƌĞƐŝĚƵĂůƐ͘
Preinstal·lació domòtica
ŝƐƉŽƐĂƌăĚ͛ƵŶĐŝƌĐƵŝƚĚĞƉƌĞŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚŽŵžƚŝĐĂ͘
Es deixarà un tub de 20mm, que Ăƌƌŝďŝ ĨŝŶƐ ĂůƐ ůůŽĐƐ Ě͛ƵďŝĐĂĐŝſ ĚĞůƐ ĂƉĂƌĞůůƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſ
Ě͛^͕ĐĂůĞĨĂĐĐŝſ͕ĂƉĂƌĞůůƐĚ͛ĂŝƌĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƚ͕ƉĞƌƐŝĂŶĞƐŝƌĞŐŝƐƚƌĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ͘
Muntatge en sec
^͛Ƶƚŝůŝtzaran, al màxim, elements de muntatge en sec. Caldrà dissenyar elements constructius
incorporant criteris de desmuntatge: muntatge en sec, facilitat de muntatge i desmuntatge,
unions mecàniques...
Energies alternatives
- Plaques solars tèrmiques:
WĞƌƚĂůĚ͛ĞƐƚĂůǀŝĂƌĞŶĞƌŐŝĂŝƉƌŽŵŽƵƌĞů͛ƷƐĚ͛ĞŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĞƐƉŽƚĚŝƐƉŽƐĂƌĚ͛ĂƋƵĞƐƚ
sistema de captació.
-

Plaques solars fotovoltaiques:
És un sistema alternatiu al de plaques solars tèrmiques.

Aïllament tèrmic
^͛ĞƐƚƵĚŝĂƌĂŶ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ͕ĞůƐĚĞƚĂůůƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĂůƐƉŽŶƚƐƚğƌŵŝĐƐŵĠƐĨƌĞƋƺĞŶƚƐƉĞƌƚĂů
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ĚĞŵŝůůŽƌĂƌĞůĐŽŶĨŽƌƚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŐe.
4. Detall pilar-forjat
ůƐƉŝůĂƌƐĚĞůĂĨĂĕĂŶĂƉƌŽǀŽƋƵĞŶƵŶĂĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚĚĞů͛ĂŢůůĂŵĞŶƚƋƵĞĐĂůĞǀŝƚĂƌ͘
5. Fusteria amb trencament de pont tèrmic
6. Caixes de persiana aïllades i amb torn.
7. Detall façana forjat
8. Cobertes planes seran amb sistema ventilat
9. Ponts tèrmics en els brancals de les finestres
16.- Normativa recollida selectiva de residus
Aquest punt pretén fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĂĚĞƋƵĂĚĞƐƉĞƌĂůƐĞƵƚƌĂctament.
Ŷ Ğů ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚ Ɛ͛ŚĂŶ ĂĚŽƉƚĂƚ les mesures necessàries, fixant les reserves de sòl
ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌů͛ĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐŝƐ͛ŚĂŝŶĐůžƐ͕ĞŶĞůĚŝƐƐĞŶǇĚĞůĂǀŝƚĂůŝƚĂƚ
pública, espais suficients i adequats per a la col·locació de contenidors soterrats de recollida
ƐĞůĞĐƚŝǀĂ͕ƉĞƌƚĂůĚ͛ŽƉƚŝŵŝƚǌĂƌůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚĞƌĞĐŽůůŝĚĂŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞƌĞƐŝĚƵƐ͘;ƉůăŶŽůϭϬĚĞ
ů͛ĂŶŶĞǆĚ͛ŽďƌĞƐďăƐŝƋƵĞƐͿ
Cal afegir que alguns dels aspectes esmentats requereixen una gestió supramunicipal i són
els instruments de planejament corresponents als adequats per fer-los front.
WƌŽŵŽƵƌĞĞŶĞůƐŚĂďŝƚĂƚŐĞƐŝĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐƚƵƌşƐƚŝĐƐ͕ŚŽƚĞůĞƌĞƐ͕ĚĞůůĞƵƌĞ͘͘͘ůĂƉƌĞǀŝƐŝſĚ͛ĞƐƉĂŝƐ
i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de
gestió, sempre que siguin conseqüents amb la del municipi. El planejament pretén recolzar
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϰϯĚĞůĂ>ůĞŝϲͬϭϵϵϯ͕ƋƵĞƉƌŽŵŽƵĂƋƵĞƐƚĂƉƌĞǀŝƐŝſĚ͛ĞƐƉĂŝƐƉĞƌƉĂƌƚĚĞůƐĂũƵŶƚĂŵĞŶƚƐ͕
mitjançant les ordenances municipals.
Els residus seran retirats per gestors autoritzats, inscrits en el Registre General de Gestors de
ƌĞƐŝĚƵƐ ĚĞ ĂƚĂůƵŶǇĂ͕ ĞůƐ ƋƵĂůƐ ƐĞƌĂŶ ĞůƐ ĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚƐ Ě͛ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ-ne la gestió òptima:
valorització, reutilització, deposició controlada, etc. El tractament per a cada residu serà el
que estableixi el catàleg de residus de Catalunya.
ƐƌĞƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶůĞƐƚĞƌƌĞƐĂƉƚĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſƉĞƌĂƚĞƌƌĂƉůĞŶƐŝĂůƚƌĞƐƵƐŽƐĚĞůĂ
mateixos obra.
Ŷ ĐĂƐ ƋƵĞ ƐŝŐƵŝ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶ ƐƵďďĂƐĞƐ ŽďƚŝŶŐƵĚĞƐ ĚĞ ůĂ ƚƌŝƚƵƌĂĐŝſ ĚĞ ĨŽrmigons
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ƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞů͛ĞŶĚĞƌƌŽĐĚ͛ŽďƌĞƐĚĞĨăďƌŝĐĂ͘
ŶĐĂƐƋƵĞƐŝŐƵŝƉŽƐƐŝďůĞ͕Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶŵĞƐĐůĞƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĞƐƌĞĐŝĐůĂĚĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞůĨƌĞƐĂƚŐĞ
o enderroc dels ferms en mal estat.
Pel que fa a la generació de residus per part dels particulars, competència de caire municipal,
es proposa realitzar una campanya de difusió i foment de propostes de reducció de residus i
de recollida selectiva entre els nous habitants de la urbanització.
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ARTICLE 3. DISPOSICIONS ESTÈTIQUES COMUNES
Definició:
Les presents disposicions comunes regulen les condicions estètiques de les diferents zones.
Aquestes es complementaran amb les particulars que en detallaran de forma específica
alguns aspectes.
Volumetria

Façana

- La composició volumètrica del projecte arquitectònic tindrà el caràcter
Ě͛ƵŶŝƚĂƚ ĚĞ ĐŽŶũƵŶƚ͕ ĞǀŝƚĂŶƚ ůĂ ũƵǆƚĂƉŽƐŝĐŝſ ĚĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƐ ƐŝŶŐƵůĂƌƐ Ž
ĞƐƚƌŝĚĞŶƚƐ͕ƋƵĞĚĞƐŵĞƌĞŝǆŝŶů͛ĞŶƚŽƌŶ͘
Es prohibeixen les construccions i elements tipus torre o similar.
Forma:
- En general es preveu el tractament unitari de la façana.
Materials:
- ůƐĂĐĂďĂƚƐĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌĂŶŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐ͗
Carreus de pedra vista de la tradició constructiva local.
Arrebossats i pintats.
Estucats llisos o amb esgrafiats.
Totxo ceràmic massís en brancals, sòcols, ràfecs ...
Obra vista.
- Queda expressament prohibit deixar la façana amb fàbrica ceràmica o bloc
de formigó basts sense revestir ni pintar.
- >͛ĂĐĂďĂƚ ĚĞ ĨĂĕĂŶĂ ƐĞƌă ƵŶŝƚĂƌŝ͖ Ɛ͛ĂĐĐĞƉƚĂ ůĂ ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ Ě͛ƵŶ ŵĂƚĞƌŝĂů
complementari ĚŝŶƐůĂǀĂƌŝĞƚĂƚĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĚ͛ĂĐĂďĂƚƐĂĚŵĞƐŽƐ.
- Es prohibeixen les façanes amb acabats de panells metàl·lics o similars. Amb
excepció de les portes i brancals integrats a la fusteria metàl·lica.
- Es prohibeixen els aplacats de pedra inferiors a 3cm de gruix que no siguin de
ůĂ ƉĞĚƌĂ ĚĞů ůůŽĐ Ž ƐŝŵŝůĂƌ͘ ^͛ĂĚŵĞƚĞŶ ĞůƐ ƐžĐŽůƐ ĂƉůĂĐĂƚƐ ĨŝŶƐ Ă ƵŶĂ ĂůƚƵƌĂ
ŵăǆŝŵĂ ĚĞ ϲϬĐŵ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĂƋƵĞƐƚƐ Ɛ͛ĂƐƐŝŵŝůŝŶ Ă ůĂ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ĐŽůŽƌƐ
Ě͛ĂĐĂďĂƚƐĚĞƉĂƌĂŵĞŶƚƐ͘
Fusteria:
- >ĞƐĨƵƐƚĞƌŝĞƐƐĞƌĂŶĚ͛ĂůƵŵŝŶŝ͕ĂĐĞƌŽĨƵƐƚĂ͘
- Proteccions:
- Persianes de llibret tipus mallorquina fixes o orientables.
- WĞƌƐŝĂŶĞƐĞŶƌŽƚůůĂďůĞƐĚĞůůŝďƌĞƚĚĞĐŽƌĚĂ͕ĚĞĨƵƐƚĂŽĚ͛ĂůƵŵŝŶŝ͘^ĞŶƐĞ
que resultin caixes aparents a façana.
Baranes:
- Estan prohibides les baranes de balustres prefabricats, o de gelosia de bloc
de formigó.
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Colors:
- Façanes, mitgeres i
tanques:

- Fusteria i serralleria:

Colors tradicionals de la zona, com són els
de la gamma dels terrossos, ocres, magres,
ƐŝĞŶĞƐ͕ ĞƚĐ͕͘͘͘ ĚĞĨŝŶŝƚƐ Ă ů͛Ŷnex Carta de
ĐŽůŽƌƐĚ͛ĂĐĂďĂƚƐĚĞƉĂƌĂŵĞŶƚƐ͘
ů ĐƌŽŵĂƚŝƐŵĞĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ Ɛ͛ŚĂĚĞ
complementar adequadament al color de la
façana.
Els colors admesos per aquests elements
ƐſŶ ĞůƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚƐ Ă ů͛ŶŶĞǆ ĂƌƚĂ ĚĞ
colors de fusteria i serralleria.

Mitgeres

- >ĞƐƉĂƌĞƚƐŵŝƚŐĞƌĞƐǀŝƐƚĞƐĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌĂŶĂŵďĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚ͛ĂĐĂďĂƚ
i colors que les façanes.
- EŽĞƐƉĞƌŵĞƚĞŶĞůƐĞŶǀĂŶƐƉůƵǀŝĂůƐĚ͛ŽďƌĂĐĞƌăŵŝĐĂŶŝĞůƐĂŢůůĂŵĞŶƚƐǀŝƐƚŽƐ͘

Cobertes

Forma:
- Els edificis es cobriran amb teulades inclinades, amb una pendent màxima del
30%.
- WĞƌƚĂůĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞůĂĐŽďĞƌƚĂŝƵďŝĐĂĐŝſĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͕ĞƐ
ƉĞƌŵĞƚƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚ͛ƵŶĂƉĂƌƚĚĞƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞŝŐƵĂůŽŝŶĨĞƌŝŽƌ
al 25% de la planta inferior, aquesta terrassa es situarà a més de 4,00 m. de
la façana.
- ^͛ĞǀŝƚĂƌăĞůĨƌĂĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƐƉůĂŶƐĚĞĐŽďĞƌƚĂ͕ŵĂŶƚĞŶŝŶƚ-se uniformes en
totes les seves vessants.
- ů ĐĂƌĞŶĞƌ ŶŽ ƉŽĚƌă ƐƵƉĞƌĂƌ ů͛ĂůĕĂĚĂ ĚĞ Ϯ͕ϱ ŵĞƚƌĞƐ ƉĞƌ ƐŽďƌĞ ĚĞ ů͛ĂůĕĂĚĂ
reguladora màxima.
- En aquells edificis existents amb coberta plana, es permetran obres de
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſ ŝ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ͘ ^͛hi ĂĚŵĞƚ ƵŶ ĐŽƐ Ě͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͕ ƉĞƌ
ĂůďĞƌŐĂƌ ůĂ ĐĂŝǆĂ Ě͛ĞƐĐĂůĂ, ascensor i instal·lacions amb una superfície
ŵăǆŝŵĂĚ͛ŽĐƵƉĂĐŝſŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϮϬйĚĞůa planta immediatament inferior i una
alçada màxima de 2,5 m.
- Les cobertes, ƋƵĞ ŶŽ ƐŝŐƵŝŶ ĚĞ ů͛ƷůƚŝŵĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐŝ, podran tenir la
configuració de terrat.
- Les edificacions en planta baixa podran tenir coberta plana en la seva
totalitat.
- Es prohibeixen els elements decoratius de coronació com els merlets o
elements similars.
Material:
- En les cobertes inclinades només es permet la teula àrab tradicional de colors
terrossos.

02',),&$&,Ï38178$/'(/(61166'(3/$1(-$0(17'(/¶$50(17(5$-XQ\$SURYDFLyLQLFLDO



- >ĞƐ ĐŽďĞƌƚĞƐ ƉůĂŶĞƐ͕ ƚĞƌƌĂƚƐ ŝ ƚĞƌƌĂƐƐĞƐ Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂƌ ĞŶ ůĂ seva
totalitat amb peces ceràmiques de tonalitats no brillants similars a les
teulades o amb fusta.
- >͛ĂĐĂďĂƚĚĞĐŽďĞƌƚĂŚĂƵƌăĚ͛ĞƐƚĂƌĞŶƐŝŶƚŽŶŝĂĂŵďůĞƐƚŽŶĂůŝƚĂƚƐĚĞůĂĐĂƌƚĂ
ĚĞĐŽůŽƌƐĚ͛ĂĐĂďĂƚƐ͘
- Es permet incorporar finestres com a tancament sempre que mantinguin el
ƉĞŶĚĞŶƚĚĞůĂĐŽďĞƌƚĂŝƐ͛ŝŶƚĞŐƌŝŶĞŶĞůƐĞƵƉůĂ͘
Elements:
- Ràfec o voladís: Tindrà una volada màxima de 60cm.
- Canals: Seran metàl·liques de color concordant amb el de la façana. Es
prohibeixen expressament els materials plàstics i el fibrociment.
- WĞƌĚĂŵƵŶƚĚĞůĞƐƚĞƵůĂĚĞƐĞƐƉƌŽŚŝďĞŝǆů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͕ůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞĚŝƉžƐŝƚƐ
Ě͛ĂŝŐƵĂŽĚ͛ĂůƚƌĞƐƐĞƌǀĞŝƐ͕ĂĞǆĐĞƉĐŝſĚĞů͛ĂŶƚĞŶĂĐŽůͼůĞĐƚŝǀĂĚĞdsĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐŝŝ
de les xemeneies.
- Les plaques de captació solar es situaran per sota el carener. Preferentment
ĞŶǌŽŶĞƐŶŽǀŝƐŝďůĞƐĚĞƐĚĞůĐĂƌƌĞƌŝĞŶĐĂƉĐĂƐĂůĞƐĨĂĕĂŶĞƐĂĐĂƌƌĞƌ͘^ŝƐ͛ŚĂŶ
Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌĞŶĞůƉůĂŝŶĐůŝŶĂƚĚĞƚĞƵůĂ͕ŚĂƵƌĂŶĚĞƐĞŐƵŝƌĞůƉĞŶĚĞŶƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚ͕
en el mateix pla o en tot cas sobresortint el mínim necessari tècnicament. Es
separaran ĚĞů ůşŵŝƚƐ ĚĞ ĐŽďĞƌƚĂ Ă ŵŝƚŐĞƌĞƐ ŝ ǀŝĂůƐ ƵŶ ŵşŶŝŵ Ě͛ϭ͕ϬϬ ŵ͘ EŽ
Ɛ͛ĂĚŵĞƚĞŶůĞƐƉůĂƋƵĞƐĂŵďĚŝƉžƐŝƚƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƌƐĂƉĂƌĞŶƚƐ͘
Cossos
sortints

- En aquelles zones on siguin permesos, només podran ser cossos sortints
ŽďĞƌƚƐ͕ ƋƵĞ ŶŽ ƐŽďƌĞƐƵƌƚŝŶ ŵĠƐ ĚĞů ϭϬй ĚĞ ů͛ĂŵƉlada del carrer, amb una
ŵăǆŝŵĚĞϴϬĐŵ͕ĂŵďůůŽƐĂĚĞďĂůĐſĚ͛ƵŶŵăǆŝŵĚĞϭϱĐŵĚĞŐƌƵŝǆ͘
- No es permeten balcons a distàncies inferiors a 60cm de la partió veïna.

Elements
sortints

- Els elements sortints no podran volar més de 15cm, en les plantes pis i en la
planta baixa aquest no podrà sobresortir més de 5cm sobre la voravia.

Rètols i
elements
publicitaris.

- Els elements no permanents com son els anuncis, rètols i elements de
senyalització fixats sobre façana no sobresortiran més de 15 cm.
- Es prohibeixen tota mena de rètols publicitaris pintats sobre les façanes.
- ů ƉƌŽũĞĐƚĞ ŽďũĞĐƚĞ ĚĞ ůůŝĐğŶĐŝĂ ŚĂƵƌă Ě͛ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ ů͛ĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ ŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĚ͛ĂƋƵĞsts aparells.

Aparells
Ě͛ĂŝƌĞ
condicionat

- ƐƉƌŽŚŝďĞŝǆůĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůĂƉĂƌĞůůŽĞůĞŵĞŶƚĚ͛ĂŝƌĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƚĂ
ůĂĨĂĕĂŶĂŽŵŝƚŐĞƌĂĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐŝ͕ǀŝƐŝďůĞĚĞƐĚĞůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂ͘
- ůƐĂƉĂƌĞůůƐĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌƐ͕ĞŶůĂŵĞƐƵƌĂĚĞůƉŽƐƐŝďůĞ͕Ɛ͛ƵďŝĐĂƌĂŶĂůĂĐŽďĞƌƚĂ͕
ŝŶƚĞŐƌĂƚƐĂŵďů͛ĞĚŝĨŝĐŝƐĞŶƐĞƋƵĞƐŝŐƵŝŶǀŝƐŝďůĞƐĚĞƐĚĞůĐĂƌƌĞƌ͘
- Ŷ ĐĂƐ ƋƵĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ ŶŽ ĚŝƐƉŽƐŝ ĚĞ ƚĞƌƌĂƚ͕ ĂƋƵĞƐƚƐ ƚŝƉƵƐ Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ
Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶĚ͛ĞŵƉůĂĕĂƌĞŶůůŽĐƐƋƵĞno resultin visibles des de la via pública, com
patis, terrasses interiors o similars.
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- ůƐĂƉĂƌĞůůƐĚĞĐůŝŵĂƚŝƚǌĂĐŝſĚĞůŽĐĂůƐĚĞƉůĂŶƚĂďĂŝǆĂ͕ŚĂƵƌĂŶĚ͛ĞƐƚĂƌŝŶƚĞŐƌĂƚƐ
en la fusteria, amb reixes o gelosies sense sobresortir del pla de façana i sense
que lĞƐĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶƐĚ͛ĞǀĂĐƵĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƺĞƐĚŝƐĐŽƌƌŝŶƉĞƌůĂĨĂĕĂŶĂŝĂďŽƋƵŝŶĂ
via pública.
Edificacions
auxiliars

- Les edificacions auxiliars tindran la mateixa consideració pel que fa a acabats
ƋƵĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌĞƐƉĞĐƚĂƌĂŶůĞƐƐĞƉĂƌĂĐŝŽŶƐĂĐĂƌƌĞr i a veïns, que
estableix, per cada zona, el planejament.

Tanques

- >͛ĂůƚƵƌĂ ŝ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ƚĂŶƋƵĞƐ Ă ĐĂƌƌĞƌ ŝ ŵŝƚŐĞƌĞƐ ƐĞƌĂŶ ƌĞŐůĂĚĞƐ ƐĞŐŽŶƐ ůĞƐ
disposicions específiques de cada zona.
- EŽƐ͛ĂĚŵĞƚƌĂŶĞŶĐĂƉĐĂƐůĞƐƚĂŶƋƵĞƐĂŵďĂĐĂďĂƚƐĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐpunxants, o
que puguin provocar ferides a les persones o als animals.
- EŽƐ͛ĂĚŵĞƚĞŶŐĞůŽƐŝĞƐĐĞƌăŵŝƋƵĞƐŽĚĞĨŽƌŵŝŐſ͘
- Es prohibeixen els aplacats de pedra inferiors a 3cm de gruix que no siguin de
la pedra del lloc o similar.
- Les parts massisses dels tancaments hauran de ser arrebossades i pintades, o
de pedra.
- La gamma de colors de les tanques, tant les parts massisses com les
ŵĞƚăůͼůŝƋƵĞƐ͕ŚĂƵƌĂŶĚĞƐĞƌĚ͛ĂĐŽƌĚĂůĂĐĂƌƚĂĚĞĐŽůŽƌƐĚ͛ĂĐĂďĂƚƐŝƐĞƌƌĂůůĞƌŝĂ
de cada zona.

Espai Lliure

- La jardineria haurà de ser adaptada al clima. Es recomana la utilització
Ě͛ĞƐƉğĐŝĞƐĂƵƚžĐƚŽŶĞƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘
- ƐƉƌŽŚŝďĞŝǆůĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ĞƐƉğĐŝĞƐĞǆžƚŝƋƵĞƐĂŵďƌĞĐŽŶĞŐƵƚĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚ
invasor.
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ARTICLE 4. DISPOSICIONS ESTÈTIQUES PARTICULARS
Definició:
Regulen les condicions estètiques específiques de cada zona, complementant les condicions
que estableixen les disposicions comunes.
Article 4.1. ZONA 1: NUCLI ANTIC
^ſŶĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐ estètiques comunes amb les següents particulars:

Enderrocs i obra - EŽŵĠƐĞƐĐŽŶĐĞĚŝƌăůůŝĐğŶĐŝĂĚ͛ĞŶĚĞƌƌŽĐƋƵĂŶĞƐƉƌŽĚƵĞŝǆŝůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſ
nova
ŝŽďƚĞŶĐŝſƐŝŵƵůƚăŶŝĂĚĞůĂůůŝĐğŶĐŝĂƉĞƌĂƵŶĂŶŽǀĂŽďƌĂĚ͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘
- KƌĚƌĞƐ Ě͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ŝ ƐƵƉžƐŝƚƐ ĚĞ ƌƵŢŶĂ͘ ^Ğƌă Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ Ğů ƉƌĞǀŝƐƚ Ă
ů͛ƌƚŝĐůĞ ϭϵϳ ĚĞů dĞǆƚ ZĞĨſƐ ĚĞ ůĂ >ůĞŝ Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘ ĞƵƌĞƐ ůĞŐĂůƐ Ě͛ƷƐ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ ŝ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſ ŝ ŽƌĚƌĞƐ Ě͛ĞǆĞĐƵĐŝſ͘ ƐƚĂďůŝŶƚ-se un termini
ŵăǆŝŵĚĞƚƌĞƐĂŶǇƐƉĞƌĂŽďƚĞŶŝƌůůŝĐğŶĐŝĂĚ͛ŽďƌĂŶŽǀĂ͕ĞŶĐĂƐĐŽŶƚƌĂƌŝ͕ůĂ
parcĞů͘ůĂƐ͛ŝŶƐĐƌŝƵƌăĂůƌĞŐŝƐƚƌĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞƐŽůĂƌƐ͘
Volumetria

- >Ă ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ ŚĂƵƌă Ě͛ĞƐƚĂƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵŢĚĂ ƉĞƌ ǀŽůƵŵƐ ƐŝŵƉůĞƐ ƋƵĞ
Ɛ͛ŝŶƚĞŐƌŝŶĞŶĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞůŶƵĐůŝ͕ĂůŝŶĞĂŶƚ-se a vial, evitant el trencament
no justificat del pla de façana o de la coberta. Es prohibeixen volums
edificats tipus torre o similars.

Façana

Forma:
- La planta baixa pot tenir un tractament diferenciat del resta del conjunt
de la façana.
- Els plens predominaran sobre els buits.
- Les obertures de planta baixa no tindran una amplada superior a 3,50
metres.
- ^͛ĂĨĂǀŽƌŝƌăůĂƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſĚĞůĞƐƉŽƌƚĂůĂĚĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐ͘
- La composició de les obertures serà amb predomini vertical. Es
separaran un mínim de 60 cm. de les mitgeres.
- Les finestres tindran una amplada màxima de 1,00 metre i una alçada
ŵĠƐŐƌĂŶĚĞϭ͕ϱǀĞŐĂĚĞƐů͛ĂŵƉůĂĚĂĐŽŵĂŵşŶŝŵ͘
- La façana posterior es podrà ordenar de manera lliure.
Baranes:
- Les baranes i reixes de protecció hauran de ser metàl·liques massisses
(no tubs) de composició vertical, similars al disseny tradicional.
- Estan prohibides les baranes opaques, calades de fusta, i en general de
ƉĂŶĞůůŵĞƚăůͼůŝĐŽĚ͛ĂĐĞƌŝŶŽǆŝĚĂďůĞ͘
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Colors fusteria i serralleria:
- Són els determinats a la carta de colors.
Cobertes

Cossos sortints

Forma:
- Els edificis es cobriran amb teulades inclinades amb una pendent
màxima del 30%, que arrencaran de la línia de coronació de les façanes.
Elements:
- Ràfec: Serà de materials tradicionals com ceràmics, remolinats i pintats
o pedra.
- A les façanes alineades a vial, els balcons seran paral·lels a façana.

Rètols i
elements
publicitaris.

- Rètols es realitzaran sobre bases planes o vidre, metacrilat incolor
transparent o bases de llautó, bronze, fusta, ferro o alumini pintats.
- ůƐĞůĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝƐƐ͛ŚĂƵƌĂŶĚĞƐŝƚƵĂƌŝŶƚĞŐƌĂƚƐĂůƐďƵŝƚƐŽƐŽďƌĞ
Ě͛aquests, però mantenint les mides del buit inferior. Podran estar
il·luminats, però no ser lluminosos.
- Es prohibeixen els plàstics blancs i lletres impreses a sobre.

Tanques

- Les tanques a carrer i mitgeres tindran una alçada màxima de 2,20 m.
- >ĞƐƚĂŶƋƵĞƐƉŽĚƌĂŶƐĞƌĚ͛obra en tota la seva alçària o formades per
una part massissa fins a una altura màxima de 1,00 m i un acabament
de tipus calat de reixa, filat, etc. i/o vegetació Ě͛ĂƌďƵƐƚ͘
- Els colors permesos són els determinats a la carta de colors per
tancaments, fusteria i serralleria

Article 4.2. ZONA 2: CREIXEMENT RURAL
^ſŶĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐĐŽŵƵŶĞƐĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐ͗
Volumetria

>Ă ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ ŚĂƵƌă Ě͛ĞƐƚĂƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵŢĚĂ ƉĞƌ ǀŽůƵŵƐ ƐŝŵƉůĞƐ ƋƵĞ
Ɛ͛ŝŶƚĞŐƌŝŶadequadament en el conjunt de la continuïtat urbana.

Façana

Forma:
- En planta baixa les obertures tindran una amplada màxima de 4m.
- En plantes pis no es permeten obertures de una amplada superior
a 3m.
- A la zona 2A amb alçada planta baixa i 2 plantes pis la composició
de les obertures a carrer serà amb predomini vertical. A la resta
serà lliure.
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Tanques

- Les tanques a carrer i mitgeres tindran una alçada màxima de 2,20
m.
- >ĞƐƚĂŶƋƵĞƐƉŽĚƌĂŶƐĞƌĚ͛ŽďƌĂĞŶƚŽƚĂůĂƐĞǀĂĂůĕăƌŝĂŽĨŽƌŵĂĚĞƐ
per una part massissa fins a una altura màxima de 1,00 m i un
acabament de tipus calat de reixa, filat, etc. i/o vegetació Ě͛ĂƌďƵƐƚ͘
- Les tanques a mitgeres podran ser de perfils i malla metàl·lica.

Article 4.3.- ZONA 3: EDIFICACIÓ ENTRE MITGERES
Són Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝſůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐĐŽŵƵŶĞƐĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐ͗
Volumetria

Unitat compositiva del conjunt edificat.

Tanques

- Les tanques a carrer i mitgeres tindran una alçada màxima de 2,20
m.
- A carrer estaran formades per una part massissa fins a una altura
màxima de 1,00 m de la vorera o el terreny i un acabament de tipus
calat de reixa, filat, etc. i/o vegetació Ě͛ĂƌďƵƐƚ͘
- Les tanques a veïns i fons podran ser de perfils i malla metàl·lica.

Article 4.4.- ZONA 4: ORDENACIÓ MIXTA
^ſŶĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐĐŽŵƵŶĞƐĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐ͗
Façana

- Els plens predominaran sobre els buits.
- Les obertures en planta baixa es podran adequar a les dimensions
requerides per les activitats per tal garantir-Śŝů͛ĂĐĐĠƐ͘
Materials:
- En edificacions industrials-agrícoles es permet la utilització de
ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĂĐŽůŽƌŝƚ͕Ě͛ĂĐord a la carta de colors.
Baranes:
- Les baranes i reixes de protecció hauran de ser metàl·liques.
- Estan prohibides les baranes opaques, calades de fusta, i en
ŐĞŶĞƌĂůĚĞƉĂŶĞůůŵĞƚăůͼůŝĐŽĚ͛ĂĐĞƌŝŶŽǆŝĚĂďůĞ͘
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Cobertes

Tanques

Materials:
- En les edificacions industrials-agrícoles es permet la coberta de
panells metàl·lics tipus Sandwich o similar, lacats amb colors que
Ɛ͛ĂĚĞƋƺŝŶĂůĂĐĂƌƚĂĚĞĐŽůŽƌƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĂůĂƐĞƌƌĂůůĞƌŝĂ͘
Elements:
- Ràfec: Serà de materials tradicionals com ceràmica o pedra.
- Les tanques a carrer i mitgeres tindran una alçada màxima de 2,20
m.
- A carrer estaran formades per una part massissa fins a una altura
màxima de 1,00 m de la vorera o el terreny i un acabament de tipus
ĐĂůĂƚĚĞƌĞŝǆĂ͕ĨŝůĂƚ͕ĞƚĐ͘ŝͬŽǀĞŐĞƚĂĐŝſĚ͛ĂƌďƵƐƚ͘
- Les tanques a veïns i fons podran ser de perfils i malla metàl·lica.

Article 4.5.- ZONA 5: EDIFICACIÓ AÏLLADA
^ſŶĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐĐŽŵƵŶĞƐĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐ͗
Tanques

- Les tanques a carrer i mitgeres tindran una alçada màxima de 2,20
m.
- A carrer estaran formades per una part massissa fins a una altura
màxima de 1,00 m de la vorera o el terreny i un acabament de tipus
ĐĂůĂƚĚĞƌĞŝǆĂ͕ĨŝůĂƚ͕ĞƚĐ͘ŝͬŽǀĞŐĞƚĂĐŝſĚ͛ĂƌďƵƐƚ͘
- Les tanques a veïns i fons podran ser de perfils i malla metàl·lica.

Espai lliure

El 50% de l͛ĞƐƉĂŝ ůůŝƵƌĞ ĚĞ ƉĂƌĐĞůͼůĂ ŚĂƵƌă ĚĞ ƐĞƌ ĞŶũĂƌĚŝŶĂƚ Ăŵď
plantacions i acabats permeables.

Article 4.6.- SAU-2 (TIPUS A, B, C, D)
^ſŶĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐĐŽŵƵŶĞƐĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐ͗
Façana

Materials:
- Es permeten materials alternatius, que no estiguin expressament
prohibits a les disposicions comunes, sempre que s͛ĂĚeqüin a la
ĐĂƌƚĂĚĞĐŽůŽƌƐĚ͛ĂĐĂďĂƚƐĚĞƉĂƌĂŵĞŶƚƐĚĞů͛ŶŶĞǆ͘

Cossos sortints

- Queda totalment prohibit qualsevol tipus de cos sortint fora del
gàlib.
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Tanques

- La tanca als carrers i veïns situada al jardí davanter podrà ser calada
metàl·lica o bé mixta. En aquest cas, la part massissa es farà amb el
ŵĂƚĞŝǆƚŝƉƵƐĚ͛ŽďƌĂƋƵĞůĞƐĨĂĕĂŶĞƐĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͕ĂŵďƵŶĂĂůĕăƌŝĂ
màxima de 80cm; la resta fins a 1,80 m ha de ser fet de material calat,
tipus reixa metàl·lica o vegetal.
- WƵŶƚƵĂůŵĞŶƚ͕ŝĞŶĐĂƐƋƵĞƐ͛ŚĂŐŝŶĚ͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĞůƐĐŽŵƉƚĂĚŽƌƐĚĞ
diferents serveis a la tanca, es podrà fer massís, podent-se
ƐŽďƌĞƉĂƐƐĂƌů͛ĂůĕăƌŝĂŵăǆŝŵĂĨŝǆĂĚĂĞŶƵŶŵăǆŝŵĚ͛ϭ͕80 m i sempre
ƋƵĞŶŽƐƵƉĞƌŝƵŶĂůůĂƌŐĂĚĂĚ͛ϭ͕80 m.
- >ĂƉŽƌƚĂĚ͛ĂĐĐĠƐĂůĂƉĂƌĐĞůͼůĂƐĞƌăŵĞƚăůͼůŝĐĂĚĞů͛ĂůĕăƌŝĂŵăǆŝŵĂĚĞ
la tanca.
- Les tanques entre veïns al jardí del darrera que no tenen façana a
vial tindran, sobre el nivell natural de terres, per fora de la tanca,
ϭ͕ϴϬŵĚ͛ĂůĕăƌŝĂŵăǆŝŵĂ͘^ĞƌĂŶĨĞƚĞƐĂŵďŵĂƚĞƌŝĂůŵĂƐƐşƐĨŝŶƐĂƵŶĂ
ĂůĕăƌŝĂŵăǆŝŵĂĚĞϬ͕ϴϬŵŝĞƐĐŽŵƉůĞƚĂƌĂŶĂŵďǀĞŐĞƚĂĐŝſĚ͛ĂƌďƵƐƚ
ĨŝŶƐĂů͛ĂůĕăƌŝĂĚ͛ϭ͕ϴϬŵ͘
- Es prohibeixen les gelosies i balustrades prefabricades de
ceràmica i de formigó a qualsevol dels límits.

Espai lliure

- Ɛ ƉƌŽŚŝďĞŝǆ ƋƵĂůƐĞǀŽů ƚŝƉƵƐ Ě͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ ĂƵǆŝůŝĂƌ Ă ůĞƐ ăƌĞĞƐ
reservades per a jardins de caràcter privat.
- En parcel·les més grans de 400m2, eů ϱϬй ĚĞ ů͛ĞƐƉĂŝ ůůŝƵƌĞ ĚĞ
parcel·la haurà de ser enjardinat amb plantacions i acabats
ƉĞƌŵĞĂďůĞƐ͕ĂŵďƵŶŵşŶŝŵĚ͛ƵŶĂƌďƌĞ per cada 50m2.
- >ĂůăŵŝŶĂĚ͛ĂŝŐƵĂĐŽŵƉuta com a espai lliure no pavimentat.
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ANNEX: CARTA DE COLORS
La modificació detalla la present Carta de Colors, que estableix els criteris cromàtics pels
acabats de paraments, fusteria i serralleria.
>Ă ƐĞůĞĐĐŝſ ĚĞ ĐŽůŽƌƐ Ɛ͛ŚĂ ĨĞƚ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ů͛ŽďƐĞƌǀĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝƚĂƚ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŝůĂ ĚĞ
ů͛ƌŵĞŶƚĞƌĂ͕ĞƐĐŽůůŝŶƚĐŽůŽƌƐĚĞůĂŐĂŵŵĂĚĞůƐƚĞƌƌŽƐƐŽƐ͕ŽĐƌĞƐŝƐŝĞŶĞƐ͘ŵďůĂǀŽůƵŶƚĂƚĚĞ
preservar i posar en valor la seva arquitectura tradicional i per tal de mantenir una certa
ĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚ Ăŵď ĞůƐ ŶŽƵƐ ĐƌĞŝǆĞŵĞŶƚƐ͘ / ů͛ŽďũĞĐƚŝƵ Ě͛ĞǀŝƚĂƌ ƵŶ ĞǆĐĞƐƐŝǀa disgregació de
solucions que malmetin el caràcter de conjunt.
^͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶϮϴĐŽůŽƌƐƉĞƌĂƉůŝĐĂƌĂůƉůĂĚĞĨĂĕĂŶĂ;ƉĂƌĂŵĞŶƚƐͿŝϭϰƉĞƌĂůƐĐŽůŽƌƐĚĞĨƵƐƚĞƌŝĂŝ
serralleria als quals també ƐĞ͛ůƐ ĂĨĞŐĞŝǆĞŶ ůĂ ŐĂŵŵĂ ĚĞůƐ žǆŝĚƐ͘ dĂů ŝ ĐŽŵ ĞƐ ĚĞƚĂůůĂĞŶ ĞůƐ
ƐĞŐƺĞŶƚƐquadreƐĚĞĐŽůŽƌƐ ĞƐĐŽůůŝƚƐde lĂ cartĂ RAL:
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