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0. Antecedents 

La Modificació núm. 8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Porqueres, va ser aprovada 

inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data de 30 de juliol de 2021.  

Durant el tràmit d’informació pública, s’ha presentat una sola al∙legació, que s’ha desestimat. 

L’Ajuntament de Porqueres, ha sol∙licitat  informe als següents organismes que es consideren 

afectats per les seves competències sectorials:  

- Medi ambient, (Àmbit de territori i sostenibilitat) 

- Seguretat industrial i Usos comercials (Àmbit d’empresa) 

- Patrimoni arquitectònic i arqueològic (Àmbit de cultura) 

- Desenvolupament rural (àmbit d’agricultura) 

- Xarxa viària (Diputació de Girona) 

Han emès el seu informe: 

- Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa  i Treball. En data de 24/08/2021 

emet informe favorable. 

- Direcció General de Comerç. En data de 14/10/2021 emet informe favorable condicionat a 

incorporar a la normativa urbanística la següent prescripció: Cal adequar la dotació de places 

d’aparcament  relacionades  amb  l’ús  comercial  a  allò  que  estableix  l’article  12  del Decret 

378/2006. 

S’incorpora  la prescripció als articles 114  i 199 de  les normes urbanístiques del POUM,  la 
previsió de places mínimes d’aparcament que requereix la normativa sectorial vigent per a 
la implantació de grans establiments comercials. 

- Xarxa  Viària  de  la  Diputació  de  Girona.  En  data  de  08/11/2021  emet  informe  favorable, 

subjecte a les condicions que estableix la legislació vigent de carreteres que afecten als espais 

de protecció, servitud i reserva del sistema viari. 

Les condicions que estableix la legislació vigent de carreteres, ja es troben recollides en els 

articles 129 al 133 de les normes urbanístiques del POUM. 

‐ En data de 25/10/2021 el Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural resol: 

Determinar que la Modificació puntual núm. 8 del POUM de Porqueres no produirà efectes 

significatius en el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental  

‐ Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona. En data de 08/11/2021 emet informe 

favorable  amb  les  consideracions  fetes  en  l’àmbit  arquitectònic  i  les  recomanacions 

exposades en l’àmbit arqueològic. 

En  l’àmbit  arquitectònic:  es  recomana  estendre  el  concepte  de  la  preservació  de  la 
configuració unitària al conjunt de l’envolvent de la masia, incloent tractament de façana i 
materials dels tancaments.  

Aquesta recomanació ja es troba recollida en l’article 255 de les normes urbanístiques del 
POUM, que especifica les diferents actuacions que es permeten en aquestes edificacions. 
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En l’àmbit arqueològic:  
1) Reconsiderar l’exclusió de l’inventari de bens de l’actual jaciment Arqueològic Urbanització 
Banyoles Park (re. A.18)  
2) Recomana esmenar el  punt 5 de  l’art.  283 per adaptar‐lo al  que estableix  l’art.  31 del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic  
3) id.id punt 1 
4) Recomana incloure l’advertiment: si durant l’execució de rebaixos en el subsòl es posen al 
descobert restes d’interès arqueològic caldrà atenir‐se al que determina la Llei 9/1993, del 
patrimoni  cultural  català,  i  el  Reglament  de  protecció  del  patrimoni  arqueològic  i 
paleontològic. 

No s’exclou de l’Inventari de bens l’actual jaciment Arqueològic Urbanització Banyoles Park 
(re. A.18). La resta de recomanacions es recullen a l’article 283.4 i .5. 
 

La Modificació  núm.  8  del  POUM de  Porqueres  va  ser  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de 
l’Ajuntament  en  data  de  11  de  desembre  de  2021.  El  document  incorpora  la  prescripció  de 
l’informe  de  la  Direcció  general  de  comerç,  i  modifica  els  articles  114  i  199  de  les  normes 
urbanístiques del POUM per adequar la dotació de places d’aparcament, relacionades amb l’ús 
comercial,  a  allò  que  estableix  l’article  12  del  Decret  378/2006.  També,  es  reconsidera  no 
excloure el jaciment Arqueològic Urbanització Banyoles Park (re. A.18) de l’Inventari de bens, i 
s’incorporen les recomanacions de l’informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Girona, àmbit arqueològic, a l’article 283. 4 i 5 per adaptar la normativa a la legislació vigent en 
matèria de patrimoni i arqueologia. 

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 9 de març de 2022, acorda aprovar 

definitivament  la Modificació núm. 8 del POUM de Porqueres,  i  supeditar‐ne  la publicació al 

DOGC, a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions següents: 

1.1. Respecte a la modificació 8, en relació amb les condicions d’ús de la zona d’edificació 
entremitgeres, claus 2a i 2b (art 163), cal aclarir si amb l’ocupació del 100% de la planta 
baixa amb ús d’habitatge es produeix un increment de densitat de l’ús residencial, i establir 
el mecanisme per tal de no generar  una  densitat superior a la prevista. En cas contrari 
serien d’aplicació els articles 99 i 100 del TRLUC. 

1.2. Respecte a la modificació 9, pel que fa a la regulació de les construccions preexistents 
que no compleixen amb el paràmetre de separació a  les partions,  cal  tenir en compte, 
d’acord amb l’article 108.3.bis, que  si  s’autoritzen  obres d’increment  de  volum  o  del  
sostre    construït    ha    de    ser    d’acord    amb    els    nous  paràmetres    reguladors    del  
planejament  urbanístic,  sempre  que  no  comporti  un major grau de disconformitat. 

1.3. Respecte a la modificació 11, en relació amb la regulació dels moviments de terres a 
Puig Suris, cal justificar l’increment d’alçada dels murs de contenció vistos, que passa de 
2,5m a 3m (1,5m per sobre i 1,5m per sota de la cota natural del terreny), tenint en compte 
que l’objectiu de la modificació és reduir els moviments de terres. També caldrà acreditar 
si  l’ocupació  màxima  secundària  està  inclosa  dins  del  sostre  màxim  establert  per 
l’edificabilitat de la clau urbanística o si es tracta d’un increment de sostre. 

1.4. Respecte a la modificació 14, en relació amb la proposta d’ampliació de la regulació 
de la divisió horitzontal (art. 254), cal modificar el redactat tal i com s’exposa a l’apartat 
valoratiu d’aquesta proposta. 
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El present Text refós de la Modificació núm. 8 del POUM de Porqueres es redacta per donar 

compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en 

la sessió de 9 de març de 2022, d’acord amb la següent relació:  

1.1. Les subzones 2a i 2b, afectades per aquesta modificació, s’emplacen en sòl urbà consolidat, 

i la normativa vigent no estableix específicament la densitat màxima residencial. Tot i això, atès 

que cada parcel∙la te la seva especificitat, i per tal de garantir que amb aquesta modificació no 

es  produeix  un  increment  de  densitat  de  l’ús  residencial,  s’incorpora  un  nou  apartat  a  les 

condicions d’ús de les subzones 2a i 2b (art. 163) especificant que en el tràmit de sol∙licitud de 

llicència per a  la implantació de nous habitatges ocupant tota la planta baixa d’una parcel∙la, 

caldrà justificar que no es produeix increment de densitat residencial respecte la prevista en la 

normativa vigent.  

1.2. S’incorpora un nou apartat a la regulació específica de les subzones 5a (art. 180), 6a i 6b 

(art. 187), 9a i 9e (art. 202) establint que les obres d’increment de volum o del sostre construït 

ha de ser d’acord amb els nous paràmetres reguladors del planejament urbanístic, sempre que 

no comportin grau de disconformitat 

1.3. Degut a  la orografia que presenta el  terreny amb gran diferència de nivells entre els 

extrems de la major part de les parcel∙les de la urbanització, es considera convenient aquest 

petit increment en l’alçada dels murs de contenció, que comportarà una optimització dels 

moviment de  terres,  la  reducció en el nombre de plataformes a  la parcel∙la,  l’aparició de 

menys murs de contenció i també millorarà i facilitarà la implantació dels habitatges en el 

terreny. 

A l’apartat 11 d’aquesta Memòria s’han incorporat vàries seccions del terreny fent evident 

els forts desnivells que presenten les parcel∙les de la urbanització. 

D’acord amb l’article 73 de les NNUU del POUM l’ocupació secundària està inclosa dins el 

sostre màxim establert, per tant aquesta modificació no genera increment de l’edificabilitat, 

i  no es d’aplicació els art. 99 i 100 del TRLUC. S’incorpora aquesta justificació a la Memòria. 

1.4. S’eliminen els paràgrafs dels articles 254 i 256, d’acord amb l’apartat valoratiu de l’acord de 

la CTU,. S’incorpora un nou apartat a l’article 256, que permet reconèixer l’ús d’habitatge que 

s’havia desenvolupat a  les masoveries, tal com s’exposa a  l’apartat valoratiu de  l’acord de  la 

CTU. 
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1. Introducció 

L'activitat  urbanística  al  municipi  de  Porqueres  és  regulada  actualment  per  Pla  d’ordenació 

urbanística municipal  (POUM),  que  va  ser  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  Territorial 

d'Urbanisme de Girona en sessió de 21 de març de 2013. L’acord es va publicar al DOGC núm. 

6485 del dia 22 d’octubre de 2013. 

L’experiència assolida, durant aquests anys, en l’aplicació dels paràmetres del POUM a l’activitat 

urbanística municipal,  ha  fet  aflorar  algunes disfuncions  que  fan oportuna  la  redacció d’una 

modificació del planejament vigent. 

En aquest sentit es constata la necessitat d’especificar i/o concretar la redacció d’algun article 

de la normativa per fer més entenedora la seva aplicació. També s’incorporen noves regulacions, 

l’actualització de paràmetres existents, i la correcció d’errades materials que s’han detectat. 

Atès que l’Ajuntament de Porqueres vol donar resposta a la necessitat d’actualitzar i millorar el 

planejament vigent,  considera que ha arribat el moment de corregir aquestes disfuncions, amb 

la redacció del present document que contempla un seguit de modificacions puntuals al POUM 

vigent. 

 

2. Objecte de la modificació 

La present modificació puntual núm. 8 del POUM de Porqueres es  redacta amb  l’objecte de 

corregir  les  disfuncions  detectades  en  el  planejament  vigent,  incorporar  nous  paràmetres 

reguladors, actualització de paràmetres i correcció d’errades, segons la següent relació:  

1. Especificació dels usos permesos en les construccions auxiliars.  

2. Regulació dels rètols i els anuncis publicitaris   

3. Especificació en les categories d’equipaments comercials admeses a Porqueres. 

4. Regulació específica de l’ús de taller, independent de l’industrial. 

5. Especificació en la regulació de les places d’aparcament obligatòries dins la mateixa parcel∙la, 

o la seva vinculació, en cas d’impossibilitat. 

6. Actualització de la referència a la propietat de la carretera GIV‐5248, de circumval∙lació de 

l’Estany de Banyoles.  

7. Especificació en l’obligatorietat d’aparcament en zona d’edificació entre mitgeres (clau 2). 

8. Regulació de l’ús d’habitatge a tota la planta baixa, a les subzones d’edificació entre mitgeres 

(clau 2a i 2b).  

9. Regulació  de  les  construccions  preexistents  que  no  compleixen  amb  el  paràmetre  de 

separació a les partions. 

10. Regulació de les construccions auxiliars 

11. Regulació dels moviments de terres a Puig Suris 

12. Regulació de la llargada màxima de les agrupacions de naus en zona industrial.  

13. Desvinculació de l’ús industrial de la resta d’usos permesos a la zona industrial (clau 9). 

14. Regulació de la divisió horitzontal en les masies que formen part del Catàleg.  

15. Incorporació de l’àrea protegida de la vil∙la romana de Vilauba a l’Inventari de bens a protegir.  

16. Correcció d’errada material en el plànol d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable núm. 22. 
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17. Adequar  la  dotació  de  places  d’aparcament  relacionades  amb  l’ús  comercial,  a  allò  que 

estableix la normativa sectorial vigent que regula els equipaments comercials 

 

3. Naturalesa de la modificació 

El  Pla  d’ordenació  urbanística  municipal  (POUM)  de  Porqueres  és  la  figura  que  regula  el 

planejament  general  en  tot  el  terme  municipal.  D’acord  amb  l’article  4  de  les  normes 

urbanístiques del POUM, la seva vigència és indefinida a partir de la seva entrada en vigor. 

No obstant això, l’article 5 de la normativa del POUM determina que “L'alteració del contingut 

del Pla d’ordenació urbanística municipal es farà a través de la seva revisió o amb la modificació 

d'algun dels elements que el constitueixen, seguint el mateix procediment establert per a la seva 

formulació” 

Seran circumstàncies que justificaran la revisió del POUM de Porqueres, les següents: 

- El transcurs de 12 anys des de la data d'aprovació definitiva. 

- El  termini  de  8  anys  si,  en  aquest  temps,  les  previsions  de  creixement  del  POUM  s'han 

consolidat amb un índex superior al 66% o inferior al 33%. 

- Les circumstàncies que ho justifiquin per afectar l'estructura general i orgànica del territori o 

bé la classificació del sòl, i disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin. 

- Les  disfuncions  entre  les  disposicions  del  POUM  i  les  necessitats  reals  de  sòl  per  a  crear 

habitatges o per a establir activitats econòmiques. 

- Per l’aparició d’usos no previstos a l’aprovació d’aquest Pla. 

- Que s’aprovi un pla director urbanístic que inclogui el municipi de Porqueres en el seu àmbit, 

si aquest altera, substancialment, les previsions d’aquest POUM. 

- Que, d’acord amb  la  Llei  12/1985, de 13 de  juny, d’espais naturals,  es  catalogui un  espai 

natural de protecció especial en la totalitat o part del SNU del municipi de Porqueres, i  les 

seves determinacions alterin substancialment les previsions d’aquest POUM. 

La  present  Modificació  del  POUM  de  Porqueres,  no  altera  els  criteris  respecte  l’estructura 

general i orgànica del territori, o el model d’ordenació o de classificació del sòl, per tant s’escau 

una modificació puntual del POUM com l’instrument més adequat per establir els objectius que 

es proposen. 

 

4. Marc urbanístic i legal 

El marc urbanístic i legal, en el qual s’insereix la present modificació de planejament, ve donat 

per:  

- El Text refós de la Llei d’urbanisme 

- El Reglament de la Llei d’urbanisme (D. 305/2006 de 18 de juliol) 

- La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

El marc urbanístic a nivell estatal, ve donat pel RD 7/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Ley del Suelo i Rehabilitación urbana. 
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5. Promoció i tramitació 

L’Ajuntament  de  Porqueres  promou  i  tramita  el  present  document,  seguint  el  procediment 

disposat en l’article 85 del Text Refós de la llei d’Urbanisme. 

Pel que fa referència a la seva tramitació, aquesta queda regulada pel que disposa l’article 96 

del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  el  qual  estableix  que  la modificació  de  qualsevol  dels 

elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 

regeixen la formació. 

La redacció del document s’ha encarregat a un tècnic competent per redactar aquest tipus de 

treball, d’acord amb la disposició addicional tretzena del Text refós de la de la Llei d’urbanisme. 

 

6. Planejament vigent 

El planejament vigent en el municipi de Porqueres és el Pla d’ordenació urbanística municipal 

(POUM), que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en 

sessió de 21 de març de 2013, publicat en el DOGC núm. 6485 del dia 22 d’octubre de 2013. 

Amb posterioritat s’han aprovat les següents modificacions puntuals del POUM: 

- Modificació puntual núm. 1, a l’àmbit del PAU‐11 Puig Suris 1, aprovada definitivament en 

data de 6/11/2015, DOGC de data 02/12/2015. 

- Modificació puntual núm. 2, diverses modificacions puntuals,  aprovada definitivament en 

data de 02/06/2015, DOGC de data 14/07/2015. 

- Modificació puntual núm. 3, a l’àmbit del PAU‐1 Prat Roig, aprovada definitivament en data 

de 01/06/2017, DOGC de data 04/10/2017. 

- Modificació puntual núm. 4, diverses modificacions puntuals,  aprovada definitivament en 

data de 09/10/2019, DOGC de data 13/12/2019. 

- Modificació puntual núm. 5, per ampliar el sistema viari annex a l’escola el Frigolet, aprovada 

definitivament en data de 08/06/2020, DOGC de data 12/08/2020. 

 

7. Àmbit de la modificació 

La present modificació del POUM de Porqueres afecta els articles de les normes urbanístiques i 

els plànols d’ordenació, que es relacionen a continuació: 

- Article 85.3 Adaptació topogràfica del terreny 

- Article 86.2 Edificació principal i edificació auxiliar 

- Article 94.bis  Anuncis publicitaris (nou article) 

- Article 105.4 Classificació d'usos segons l'activitat. Ús comercial 

- Article 105.14 Classificació d'usos segons l'activitat. Ús industrial 

- Article 105.15 Classificació d'usos segons l'activitat. Ús de taller artesanal 

- Article 105.15bis Classificació d'usos segons l'activitat. Ús de taller (nou apartat)  

- Article 114 Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries 

- Article 131.1.3 Règim general del sistema viari 

- Article 163 Condicions d’ús zona 2 
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- Article 180 Condicions de l’edificació principal. Subzona 5a 

- Article 181 Condicions de l’edificació auxiliar 

- Article 183 Previsió de places d’aparcament (s’elimina) 

- Article 187 Condicions de l’edificació principal Subzones 6a i 6b i 6g 

- Article 188 Condicions de l’edificació auxiliar 

- Article 189 Condicions d’ús zona 6 

- Article 190 Previsió de places d’aparcament (s’elimina) 

- Article 198 Condicions d’ús zona 8 

- Article 199 Previsió de places d’aparcament 

- Article 202 Condicions de l’edificació. Subzones 9a, 9d, 9dbis, 9e, 9f i 9g  

- Article 204 Condicions d’ús zona 9 

- Article 254 Divisions horitzontals  

- Article 256 Regulació d’usos  

- Article 283 Regulació específica dels jaciments arqueològics 

- Annex II Inventari de béns a protegir pel seu valor històric, arquitectònic i natural 

- Plànol d’ordenació del sòl urbà  i urbanitzable núm. 22, correcció errada detectada, carrer 

Marià Benlliure, límit sòl urbà  

- Plànols d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable núm. 15, 16 i 23 delimitació dels àmbits on es 

admès l’ús de taller 

- Plànol d’ordenació del sòl urbà  i urbanitzable núm. 18, 11  i plànol núm. 09 de  la sèrie de 

Règim  del  sòl  i  ordenació  general  del  territori,  delimitació  àmbit  del  BCIN  de  la  Zona 

Arqueològica de la vil∙la romana de Vilauba, dins el municipi de Porqueres    

 

8. Descripció i justificació de les modificacions que es proposen 

L’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010 estableix que les propostes de modificació d’una figura 

de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i 

la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 

Per aconseguir els objectius enumerats a l’article 2 d’aquesta memòria, es proposen les següents 

modificacions sobre la normativa vigent: 

 

8.1.‐ Especificació dels usos permesos en les construccions auxiliars.  

L’article 86 de les normes urbanístiques del POUM defineix i regula els conceptes d’edificació 

principal  i  d’edificació  auxiliar.  L’apartat  2  del  mateix  article  determina  que  els  únics  usos 

permesos a  l’edificació auxiliar son  l’aparcament  i el magatzem.   No es  fa referència a altres 

usos, com poden ser casetes de serveis, porxos independents, coberts per usos diversos, etc. 

vinculats directament amb l’ús principal que es desenvolupa a la parcel∙la i complementaris del 

mateix, i que com a conseqüència d’aquesta vinculació, haurien de ser permesos. 

Amb l’objecte d’aclarir la regulació d’aquest article, es proposa modificar l’article 86 eliminant 

l’últim paràgraf del punt 2, que serà substituït per la referència a la vinculació entre ús principal 

i complementari. 
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‐ Normativa vigent 

Article 86 Edificació principal i edificació auxiliar

1. L'edificació principal és l'edifici que conté els habitatges o usos principals. 

2.  L'edificació auxiliar és  l'edifici,  de menor volum, que  conté usos  complementaris  i auxiliars.  Si no 

s'indica el contrari, els únics usos permesos de l'edificació auxiliar són l'aparcament i el magatzem. 

3. Els aprofitaments urbanístics d'una parcel∙la seran el resultat de sumar totes les edificacions, tant les 

principals com les auxiliars. 

‐ Normativa proposada 

Article 86 Edificació principal i edificació auxiliar

1. L'edificació principal és l'edifici que conté els habitatges o usos principals. 

2.  L'edificació auxiliar és  l'edifici,  de menor volum, que  conté usos  complementaris  i auxiliars.  Si no 

s'indica el contrari, els únics usos permesos de l'edificació auxiliar són l'aparcament i el magatzem. de 

l’edificació principal.  

3. Els aprofitaments urbanístics d'una parcel∙la seran el resultat de sumar totes les edificacions, tant les 

principals com les auxiliars. 

 

8.2.‐ Regulació dels rètols i els anuncis publicitaris   

Actualment el municipi no es disposa de cap eina que reguli els rètols i anuncis publicitaris. Les 

Normes Subsidiàries de Planejament de  l’any 1998, normativa d’aplicació anterior  al  POUM, 

destinava un article a regular específicament aquests elements publicitaris amb afectació a la 

via pública. 

Per  esmenar  aquesta  situació,  es  proposa  la  creació  d’un  nou  article,  94.bis,  que  te  com  a  

objectiu regular els anuncis publicitaris amb afectació a la via pública, i que en bona part recull 

l’ordenació de les anterior Normes Subsidiàries. 

‐ Normativa proposada. Nou article que s’incorpora. 

Article 94.bis Anuncis publicitaris. 

Els anuncis publicitaris estaran subjectes a les següents limitacions: 

1. Rètols aplacats a façana: 

‐ Alçada mínima lliure per sobre la cota de la vorera: 2,60 m 

‐ Sortida màxima sobre la vorera: 0,10 m 

‐  Separació  mínima  a  la  propietat  veïna:  0,80  m  (es  podrà  obviar  la  separació  prèvia  acord 

documental amb el propietari veí) 

2. Rètols en volada (banderola): 

‐ Alçada mínima lliure per sobre la cota de la vorera: 3,20 m 

‐ Sortida màxima sobre la vorera: 0,80 m 

‐  Separació  mínima  a  la  propietat  veïna:  0,80  m  (es  podrà  obviar  la  separació  prèvia  acord 

documental amb el propietari veí) 

3. Disposició general: 

‐ En cap cas es podrà envair la calçada. 

‐ Aquesta regulació no és d’aplicació a  la  zona de nucli antic  (clau 1), que  ja  te  la seva  regulació 

específica. 

‐ Per els bens que formen part de l’Inventari a protegir pel seu valor històric, arquitectònic i natural 

(annex II del POUM), la instal∙lació de rètols es regularà per les normes específiques establertes al 
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capítol I del Títol IV (Patrimoni històric, arquitectònic i natural) i per la regulació establerta a la zona 

de nucli antic (clau 1).  

 

8.3.‐ Especificació en les categories d’equipaments comercials admeses a Porqueres.   

D’acord amb el que estableix el Decret Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials, 

l’article 105.4 de les normes urbanístiques del POUM, estableix que “En el municipi de Porqueres 

només es poden implantar els petits establiments comercials”, atès que el municipi no es capital 

de comarca, i en el moment de la redacció del POUM la població del municipi no arribava a 5.000 

habitants.  

El  Decret  Llei  1/2009  d’ordenació  dels  equipaments  comercials,  classifica  per  categories  els 

establiments  comercials,  per  raó  de  la  superfície  de  venda,  en  petits,  mitjans  i  grans 

establiments  comercials.  Els mitjans  establiments  comercials  es  poden  implantar  a  la  trama 

urbana consolidada dels municipis de més de 5.000 habitants o que siguin capital de comarca. 

La Memòria del POUM estableix un augment continuat d’habitants, que pel sostre de l’any 2026 

es xifra en 6.414 habitants. Les últimes dades demogràfiques situen la població del municipi a 

l’acabar l’any 2020, en 4.677 habitants. 

Davant la possibilitat que, degut al creixement continuat que experimenta el municipi, es pugui 

arribar aviat als 5.000 habitants, es proposa substituir l’actual redactat per un de més genèric 

que pugui ser vàlid el dia que el municipi arribi a aquesta xifra d’habitants 

Es proposa modificar  l’article 105.4 per obviar  la  referència específica al  tipus d’establiment 

comercial que es pot implantar al municipi i substituir‐lo per una de més genèrica, que remeti a 

la normativa sectorial d’aplicació vigent en cada moment. 

‐ Normativa vigent: 

Article 105.4 Classificació d'usos segons l'activitat. 

 ……………………………. 

4. Ús comercial: 

D’acord amb la Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials, els establiments comercials són 

els  locals,  les  construccions  i  les  instal∙lacions  o  espais  coberts  o  sense  cobrir,  en  els  quals  es 

desenvolupin activitats comercials, tant si aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica 

o ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics.

També, es consideren, dins de l’ús comercial, aquells establiments que comptin amb obrador, com ara 

fleques,  carnisseries,  rostisseries,  pastisseries,  sastreries,  etc.,  sempre  que  el  producte manipulat  o 

transformat es vengui, majoritàriament, al mateix establiment. 

D’acord amb la Llei 1/2009, els establiments comercials es poden classificar, per raó de la superfície de 

venda, en els tipus següents: 

‐ Petits establiments comercials (PEC), superfície de venda inferior a 800 m². 

‐ Mitjans establiments comercials (MEC), superfície de venda igual o superior a 800 m² i inferior a 1.300 

m² 

‐ Grans establiments comercials (GEC), superfície de venda igual o superior a 1.300 m² i inferior a 2.500 

m² 

‐ Grans establiments comercials territorials (GECT), superfície de venda igual o superior a 2.500 m². 
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En  el  municipi  de  Porqueres,  només  es  poden  implantar  els  petits  establiments 

comercials.……………………………. 

‐ Normativa proposada: 

Article 105.4 Classificació d'usos segons l'activitat

 ……………………………. 

 4. Ús comercial: 

D’acord amb la Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials, els establiments comercials són 

els  locals,  les  construccions  i  les  instal∙lacions  o  espais  coberts  o  sense  cobrir,  en  els  quals  es 

desenvolupin activitats comercials, tant si aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica 

o ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics.

També, es consideren, dins de l’ús comercial, aquells establiments que comptin amb obrador, com ara 

fleques,  carnisseries,  rostisseries,  pastisseries,  sastreries,  etc.,  sempre  que  el  producte manipulat  o 

transformat es vengui, majoritàriament, al mateix establiment. 

D’acord amb la Llei 1/2009, els establiments comercials es poden classificar, per raó de la superfície de 

venda, en els tipus següents: 

‐ Petits establiments comercials (PEC), superfície de venda inferior a 800 m². 

‐ Mitjans establiments comercials (MEC), superfície de venda igual o superior a 800 m² i inferior a 1.300 

m². 

‐ Grans establiments comercials (GEC), superfície de venda igual o superior a 1.300 m² i inferior a 2.500 

m². 

‐ Grans establiments comercials territorials (GECT), superfície de venda igual o superior a 2.500 m². 

 En el municipi de Porqueres, només es poden implantar els petits establiments comercials. 

Les categories d’equipaments comercials admeses a Porqueres seran les que estableixi la legislació 

sectorial vigent  

……………………………. 

 

8.4.‐ Regulació específica de l’ús de taller, independent de l’industrial 

L’ús  industrial,  definit  a  l’article  105.14  de  les  normes  urbanístiques,  compren  les  activitats 

manufacturades  i  de  transformació.  Son  usos  que  per  poder‐se  desenvolupar  necessiten 

instal∙lacions adequades, i poden ocasionar perill, molèsties o incomoditat a persones o veïns. 

Aquest ús només és admès a la zona industrial (clau 9). Dins d’aquest ús, la normativa vigent 

inclou els tallers i també els de reparació de vehicles. 

S’observa  l’existència  de  tot  un  seguit  d’activitats  que  inclouen,  bàsicament,  la  reparació,  la 

transformació i el manteniment de productes, que es desenvolupen en tallers i establiments de 

petita i mitjana dimensió, i que no son molestes ni perilloses per a l’habitatge i l’entorn, i que  

presenten un marcat caràcter de servei al ciutadà. 

Amb el planejament vigent, aquestes activitats només poden implantar‐se a la zona industrial 

del municipi, a l’extrem est del nucli urbà, entre el carrer Sant Andreu i el riu Terri, en terrenys 

qualificats com a zona industrial (clau7). 

La zona  industrial del municipi presenta una estructura  formada bàsicament per parcel∙la de 

mida gran, i actualment es troba ocupada en la seva major part. Dels 169.930 m2 de superfície 

que  presenta,  160.783 m2  estan  ocupats  per  activitats,  que  representa  un  percentatge  del 
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94,62%. Respecte el nombre de parcel∙les, de les 34 parcel∙les que l’estructuren, en 28 d’elles 

s’hi desenvolupa una activitat, que representa un percentatge del 82,35% d’ocupació. 

En el plànol adjunt, confeccionada per l’Ajuntament de Porqueres, es representen gràficament 

aquestes dades: 

 

Es considera dotar d’una regulació específica, fora de l’ús industrial, i d’acord amb el seu caràcter 

de servei proper al ciutadà, aquelles activitats que inclouen la reparació, la transformació i el 

manteniment de productes, que es desenvolupen en tallers i establiments de petita i mitjana 

dimensió, i que no son molestes ni perilloses per a l’habitatge i l’entorn.  S’exceptuen aquelles 

activitats que per les molèsties o perillositat que es puguin produir, s’han de mantenir dins de 

l’ús industrial. 

La possibilitat d’implantar aquestes activitats en altres zones del nucli, contribueix a millorar els 

serveis que es presten en el municipi i també a generar activitat econòmica. La finalitat és la de 

millorar la promoció econòmica del municipi tot donant‐li més alternatives. 

Es  proposa  que  aquestes  activitats,  quan  siguin  compatibles  amb  l’habitatge,  es  puguin 

implantar més  enllà  de  la  zona  industrial,  en  la  zona  de  frontera  amb  ella,  en  planta  baixa 

d’edificis residencials del carrer Sant Andreu i carrer Església, en els trams assenyalats en els 

plànols d’ordenació com a Front mixt de serveis, identificat gràficament en els plànols amb una 

trama ratllada. 

La proposta comporta modificar també l’article 105 de les normes urbanístiques per incorporar 

com a nou ús el de taller, que es defineix com aquell que compren les activitats de reparació, 

transformació i manteniment de productes, i necessiten instal∙lacions adequades. S’estableixen 

dos tipus de tallers (I i II), segons l’activitat sigui compatible o no amb l’habitatge. 
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També, cal modificar els plànols d’ordenació del sòl urbà  i urbanitzable núm. 15, 16  i 23 per 

identificar  gràficament  el  Front  de  serveis,  i  els  articles  163,  189,  198  i  204  de  les  normes 

urbanístiques, que afecten els usos de les subzones d’Edificació entre mitgeres (2c1 i 2a) i les 

subzones de Cases aïllades (6a i 6a2).  

‐ Normativa vigent: 

Article 105 Classificació d'usos segons l'activitat.  

 ……………………………. 

14. Ús industrial: 
Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que, per la seva condició, necessiten 
instalꞏlacions adequades, els magatzems, els tallers, inclòs els de reparació de vehicles, les 
estacions de servei i de rentat de vehicles. 
15. Ús de taller artesanal: 
Comprèn aquelles activitats que es desenvolupen en locals amb una superfície total màxima de 100 
m², destinades a reparació de petita maquinària i petits electrodomèstics, electrònica, informàtica, 
joguines, enquadernació, confecció, òptica, rellotgeria, reproducció de claus, vidrier, orfebreria, 
argenteria, etc. S’exceptuen els tallers de reparació de vehicles, fusteries, fusteries metàlꞏliques, i 
tallers de mecànica industrial. 
……………………………. 

 
Article 163 Condicions d’ús 
 

SUBZONA USOS ADMESOS 
2a i 2b - Planta baixa: comercial, residencial, turístic, sanitari, sociocultural, 

docent, restauració, oficines i serveis privats, esportiu i tallers artesanals 
ocuparan, com a mínim, el 50% de la planta; la resta serà habitatge. 
- Plantes pis: habitatge, també s’admet l’ús residencial, turístic, sanitari, 
sociocultural, docent i oficines i serveis privats. Comercial només amb 
front al c/ Sant Andreu. 
- Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2c i 2d - Planta baixa: comercial, residencial, turístic, sanitari, sociocultural, 
docent, oficines i serveis privats, esportiu, tallers artesanals i garatge 
aparcament. Habitatge, només a la subzona 2d. 
- Plantes pis: habitatge, també s’admet l’ús residencial, turístic, sanitari, 
sociocultural docent i oficines i serveis privats. 
- Planta soterrània: garatge aparcament. 

2c bis, 2e, 2f i 2g - Planta baixa: habitatge, residencial, turístic, comercial, garatge, sanitari, 
sociocultural, restauració, docent, oficines i serveis privats, esportiu i 
tallers artesanals. A la subzona 2c bis, és obligatori l’ús comercial en 
planta baixa amb front al vial on es disposa el porxo transitable. 
- Plantes pis: habitatge, també s’admet l’ús residencial, turístic, sanitari, 
sociocultural, docent i oficines i serveis privats. 
- Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2i Exclusivament, usos complementaris als d’habitatge com ara magatzem, 
garatge, taller, etc. 

La superfície destinada a usos diferents de l’habitatge no podrà excedir de 250 m² per activitat, 
excepte les emplaçades amb front al carrer Sant Andreu, que podran ocupar tota l’edificació, i els 
tallers artesanals que, en cap cas, podran superar la superfície de 100 m². 
Els usos diferents de l’habitatge, de més de 125 m², situats en planta pis, hauran de tenir accés 
independent de l’accés comú de l’edifici. 
El projecte d’obra haurà de preveure les sortides de fums i ventilacions per a les futures activitats 
que es puguin desenvolupar en planta baixa o soterrani de l’edifici. 
L’ús de garatge aparcament s’admet en planta baixa, només en cas d’habitatge unifamiliar. En cas 
d’habitatge plurifamiliar, aquest ús només s’admet en planta soterrània. 
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En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota el 
local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el 
desallotjament de les persones amb seguretat. 

 
Article 189 Condicions d’ús 
 

SUBZONA USOS ADMESOS 
6a, 6b, 6c i 6d - Planta baixa: ús preferent: habitatge unifamiliar o bifamiliar. També, s’admeten 

els usos comercial, sanitari, sociocultural, docent, restauració, esportiu i oficines 
i serveis privats, tallers artesanals i turístic, únicament, en la categoria d’habitatge 
d’ús turístic.  
- Planta pis: només, s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar o bifamiliar, excepte en el 
carrer Sant Andreu que l’activitat de la planta baixa es podrà ampliar en planta 
pis. També, s’admet l’ús turístic, únicament, en la categoria d’habitatge d’ús 
turístic.  
- Planta soterrània: garatge aparcament. 

6e, 6f i 6g Només, s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar i l´ús turístic, únicament, en la 
categoria d’habitatge d’ús turístic. 
A la subzona 6g.d, s’admet l’ús de restauració i habitatge bifamiliar. 

La superfície destinada a usos diferents del de l’habitatge no podrà excedir de 250 m² per parcelꞏla, 
excepte les emplaçades amb front al carrer Sant Andreu que no podran excedir de 800 m² i els 
tallers artesanals que, en cap cas, poden superar la superfície de 100 m². 
En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota 
el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el 
desallotjament de les persones amb seguretat. 

 

Article 198 Condicions d’ús 
 

SUBZONA USOS ADMESOS 
8a - Planta baixa i planta pis: comercial, oficines, restauració i esportiu i recreatiu 

- Planta soterrània: Garatge aparcament 
8b i 8d - Planta baixa: comercial, restauració, esportiu i recreatiu (1). A la Subzona 8d, també 

es permet l’ús d’oficines i serveis privats. 
- Planta pis: oficines i serveis privats. 
- Planta soterrània: Garatge aparcament  
(1) l’ús recreatiu no s’admet a la subzona 8d 

8c - Comercial limitat a superfície de venda màxima de 2.772 m², oficines, magatzems i 
altres activitats complementàries a la principal. 

En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota 
el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el 
desallotjament de les persones amb seguretat. 

 

Article 204 Condicions d’ús 
 

SUBZONA USOS ADMESOS 
9a, 9a2, 9a3, 9a4, 9d, 9dbis, 
9dbis2, 9e, 9f i 9g   

L’ús predominant és el d’indústria. També, s’admeten els usos de 
magatzem i els establiments comercials singulars definits a la Llei 
1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials. Els usos 
d’oficines, comercial, restauració, recreatiu, sanitari assistencial, 
educatiu per a escoles de formació professional, esportiu, 
estacionament, s’admeten quan estiguin vinculats a l’ús industrial:
A la zona industrial del Terri, només s’admet l’ús d’habitatge als 
existents, en els quals només es permetran obres de 
manteniment i d’ampliació fins a un 20% de la seva actual 
superfície construïda. 
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9a1 A la zona 9a1 situada al costat de la parcelꞏla de Marbres 
Banyoles, l’ús industrial a realitzar queda limitat a un ús igual o 
similar a l’existent, per tal de preservar dos habitatges existents 
al camí de can Lura d’una major afectació d’usos industrials. 

9c Només, s’admet l’ús de fusteria. No es permetrà el canvi 
d’activitat. 

9b Només, s’admet l’ús d’indústria i de magatzem vinculat a la 
indústria agroalimentària existent. 

En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota 
el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el 
desallotjament de les persones amb seguretat. 

 

‐ Normativa proposada: 

Article 105.4 Classificació d'usos segons l'activitat 

 ……………………………. 

 14. Ús industrial: 
Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que, per la seva condició, necessiten 
instalꞏlacions adequades, els magatzems, els tallers, inclòs els de reparació de vehicles, les 
estacions de servei i de rentat de vehicles. 
15. Ús de taller artesanal: 
Comprèn aquelles activitats que es desenvolupen en locals amb una superfície total màxima 
de 100 m², destinades a reparació de petita maquinària i petits electrodomèstics, electrònica, 
informàtica, joguines, enquadernació, confecció, òptica, rellotgeria, reproducció de claus, 
vidrier, orfebreria, argenteria, etc. S’exceptuen els tallers de reparació de vehicles, fusteries, 
fusteries metàlꞏliques, i tallers de mecànica industrial. 
15 bis. Ús de taller: 
Comprèn aquelles activitats de reparació, transformació, i manteniment de productes, 
que per la seva condició necessiten instalꞏlacions adequades. 
S’estableixen dos tipus: 
- Taller tipus I: Compren aquells tallers compatibles amb l’ús d’habitatge i que no 

produeixen efectes molestos ni siguin perillosos respecte l’habitatge i l’entorn, amb 
horari de treball únicament diürn. S’inclou en aquesta categoria els tallers de 
reparació de vehicles del ram mecànica i electricitat 

- Taller  tipus II: Compren aquells tallers que poden produir efectes molestos sobre 
altres usos, i que fins i tot amb l’adopció de mesures correctores, no es poden admetre 
al costat de l’habitatge. S’inclou en aquesta categoria els tallers de reparació de 
vehicles del ram de planxa i pintura 

……………………………. 
 
 
Article 163 Condicions d’ús 
 

SUBZONA USOS ADMESOS 
2a i 2b - Planta baixa: comercial, residencial, turístic, sanitari, sociocultural, 

docent, restauració, oficines i serveis privats, esportiu i tallers artesanals 
ocuparan, com a mínim, el 50% de la planta; la resta serà habitatge. 
- Plantes pis: habitatge, també s’admet l’ús residencial, turístic, sanitari, 
sociocultural, docent i oficines i serveis privats. Comercial només amb 
front al c/ Sant Andreu. 
- Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2c i 2d - Planta baixa: comercial, residencial, turístic, sanitari, sociocultural, 
docent, oficines i serveis privats, esportiu, tallers artesanals i garatge 
aparcament. Habitatge, només a la subzona 2d. 
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- Plantes pis: habitatge, també s’admet l’ús residencial, turístic, sanitari, 
sociocultural docent i oficines i serveis privats. 
- Planta soterrània: garatge aparcament. 

2c bis, 2e, 2f i 2g - Planta baixa: habitatge, residencial, turístic, comercial, garatge, 
sanitari, sociocultural, restauració, docent, oficines i serveis privats, 
esportiu i tallers artesanals. A la subzona 2c bis, és obligatori l’ús 
comercial en planta baixa amb front al vial on es disposa el porxo 
transitable. 
- Plantes pis: habitatge, també s’admet l’ús residencial, turístic, sanitari, 
sociocultural, docent i oficines i serveis privats. 
- Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2i Exclusivament, usos complementaris als d’habitatge com ara 
magatzem, garatge, taller, etc. 

La superfície destinada a usos diferents de l’habitatge no podrà excedir de 250 m² per activitat, 
excepte les emplaçades amb front al carrer Sant Andreu, que podran ocupar tota l’edificació, 
i els tallers artesanals que, en cap cas, podran superar la superfície de 100 m². 
Els usos diferents de l’habitatge, de més de 125 m², situats en planta pis, hauran de tenir accés 
independent de l’accés comú de l’edifici. 
El projecte d’obra haurà de preveure les sortides de fums i ventilacions per a les futures 
activitats que es puguin desenvolupar en planta baixa o soterrani de l’edifici. 
L’ús de garatge aparcament s’admet en planta baixa, només en cas d’habitatge unifamiliar. En 
cas d’habitatge plurifamiliar, aquest ús només s’admet en planta soterrània. 
En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es 
dota el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, 
etc. i el desallotjament de les persones amb seguretat. 
Es permet l’ús de taller tipus I en els trams amb front al carrer Sant Andreu i el carrer 
Església, identificats com a Front mixt de serveis en els plànols d’ordenació. 
 

 

Article 189 Condicions d’ús 

SUBZONA 
6a, 6b, 6c i 6d 

USOS ADMESOS 
- Planta baixa: ús preferent: habitatge unifamiliar o bifamiliar. També, 
s’admeten els usos comercial, sanitari, sociocultural, docent, restauració, 
esportiu i oficines i serveis privats, tallers artesanals i turístic, únicament, en la 
categoria d’habitatge d’ús turístic.  
- Planta pis: només, s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar o bifamiliar, excepte 
en el carrer Sant Andreu que l’activitat de la planta baixa es podrà ampliar en 
planta pis. També, s’admet l’ús turístic, únicament, en la categoria d’habitatge 
d’ús turístic.  
- Planta soterrània: garatge aparcament. 

6e, 6f i 6g Només, s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar i l´ús turístic, únicament, en la 
categoria d’habitatge d’ús turístic. 
A la subzona 6g.d, s’admet l’ús de restauració i habitatge bifamiliar. 

La superfície destinada a usos diferents del de l’habitatge no podrà excedir de 250 m² per 
parcelꞏla, excepte les emplaçades amb front al carrer Sant Andreu que no podran excedir de 
800 m² i els tallers artesanals que, en cap cas, poden superar la superfície de 100 m². 
En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es 
dota el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, 
etc. i el desallotjament de les persones amb seguretat. 
Es permet l’ús de taller tipus I en els trams amb front al carrer Sant Andreu i el carrer 
Església, identificats com a Front mixt de serveis en els plànols d’ordenació. 
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Article 198 Condicions d’ús 

SUBZONA USOS ADMESOS 
8a - Planta baixa i planta pis: comercial, oficines, restauració, esportiu, recreatiu i 

taller tipus I 
- Planta soterrània: Garatge aparcament 

8b i 8d - Planta baixa: comercial, restauració, esportiu, recreatiu (1) i taller tipus I. A 
la Subzona 8d, també es permet l’ús d’oficines i serveis privats. 
- Planta pis: oficines i serveis privats. 
- Planta soterrània: Garatge aparcament  
(1) l’ús recreatiu no s’admet a la subzona 8d 

8c - Comercial limitat a superfície de venda màxima de 2.772 m², oficines, 
magatzems i altres activitats complementàries a la principal i taller tipus I. 

En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es 
dota el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, 
etc. i el desallotjament de les persones amb seguretat. 

 

Article 204 Condicions d’ús 
 

SUBZONA USOS ADMESOS 
9a, 9a2, 9a3, 9a4, 9d, 9dbis, 
9dbis2, 9e, 9f i 9g   

L’ús predominant és el d’indústria. També, s’admeten els usos de 
magatzem, taller tipus I i tipus II i els establiments comercials 
singulars definits a la Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments 
comercials. Els usos d’oficines, comercial, restauració, recreatiu, 
sanitari assistencial, educatiu per a escoles de formació 
professional, esportiu, estacionament, s’admeten quan estiguin 
vinculats a l’ús industrial: 
A la zona industrial del Terri, només s’admet l’ús d’habitatge als 
existents, en els quals només es permetran obres de 
manteniment i d’ampliació fins a un 20% de la seva actual 
superfície construïda. 

9a1 A la zona 9a1 situada al costat de la parcelꞏla de Marbres 
Banyoles, l’ús industrial a realitzar queda limitat a un ús igual o 
similar a l’existent, per tal de preservar dos habitatges existents 
al camí de can Lura d’una major afectació d’usos industrials. 

9c Només, s’admet l’ús de fusteria. No es permetrà el canvi 
d’activitat. 

9b Només, s’admet l’ús d’indústria i de magatzem vinculat a la 
indústria agroalimentària existent. 

En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota 
el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el 
desallotjament de les persones amb seguretat. 

 

Fronts  del  carrer  Església  i  carrer  Sant  Andreu  assenyalats  com  a  Front  mixt  de  serveis, 

identificats gràficament amb trama ratllada, en els plànols d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable 

núm. 15, 16 i 23. 
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8.5.‐  Especificació  en  la  regulació  de  les  places  d’aparcament  obligatòries  dins  la  mateixa 

parcel∙la, o la seva vinculació en cas d’impossibilitat. 

La normativa actual estableix la necessitat de disposar d’un nombre de places d’aparcament en 

funció dels usos i del sostre permesos en cada zona, que poden ser en la mateixa parcel∙la o 

situades a una distància  inferior  a 200 m de  l’entrada de  l’habitatge o  l’establiment.  També 

estableix que per a l’ús d’habitatge, l’aparcament haurà de ser cobert i tancat. 

Quan  les  places  requerides  no  es  troben  en  la  mateixa  parcel∙la  objecte  de  l’actuació,  la 

normativa  vigent  estableix  la  distància  màxima  a  que  es  podran  emplaçar  per  poder  ser 

comptabilitzades, però no especifica com s’ha d’acreditar el compliment del requeriment per a 

l’atorgament de la llicència corresponent.  

Per  acreditar  el  compliment  d’aquesta  condició  del  planejament,  es  proposa  incorporar  a 

l’article 114.3 de les normes urbanístiques, l’obligació d’inscriure en el Registre de la Propietat 

la vinculació entre l’habitatge o l’establiment i les places d’aparcament.  

Tanmateix, i per facilitar la disposició de les places d’aparcament obligatòries a l’interior de la 

pròpia  parcel∙la,  es  proposa  eliminar  la  determinació  de  l’article  114.1.a)  que  estableix  que 

l’aparcament ha de ser  tancat  i  cobert, admetent que  l’aparcament pugui  ser a  l’exterior de 

l’edificació, i l’espai reservat al mateix no ocupi les zones lliures d’edificació.  
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La nova regulació que es proposa afecta també els articles 183 i 190 de les normes urbanístiques, 

que regulen amb caràcter específic la previsió de places d’aparcament per a la zona de cases 

aïllades  o  aparellades  (clau  5)  i  zona  de  cases  aïllades  (clau  6),  respectivament,  que  caldrà 

modificar en consonància amb la nova regulació de l’article 114.1.a). 

Es detecta una contradicció en el nombre de places d’aparcament necessàries entre  l’article 

114.1.a, per una banda, i els articles 183 i 190, per l’altra. Atès que l’article 114 ja estableix, amb 

caràcter  general  la  reserva  de  places  d’aparcament  necessàries,  i  per  evitar  duplicitats  i 

contradiccions com la detectada, es proposa eliminar els articles 183 i 190. 

‐ Normativa vigent: 

Article 114 Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal determina la necessitat de disposar d’un nombre de 
places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permesos en cada zona: 
a) Ús d’habitatge: 
1  plaça  per  cada  habitatge  de  superfície  construïda  igual  o menor  de  125 m²  i  2  places  per  cada 
habitatge de superfície construïda superior a 125 m². L’aparcament haurà de ser cobert, a l’interior de 
la parcel∙la i, en cas d’impossibilitat, en lloc un proper. 
...................... 

3. En qualsevol dels casos enunciats en els apartats anteriors, les places d’aparcament estaran situades 

a una distància inferior a 200 m de l’entrada de l’habitatge o l’establiment. 

 
 
Article 183 Previsió de places d’aparcament
Totes les noves edificacions en aquesta zona estan obligades a disposar, a l’interior de la parcel∙la, d’una 
plaça d’aparcament, cobert i tancat, per cada unitat d’habitatge.

 

Article 190 Previsió de places d’aparcament.
Totes les noves edificacions en aquesta zona estan obligades a disposar, a l’interior de la parcel∙la, una 
plaça d’aparcament, cobert i tancat, per cada unitat d’habitatge. 

 

‐ Normativa proposada: 

Article 114 Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal determina la necessitat de disposar d’un nombre de 
places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permesos en cada zona: 
a) Ús d’habitatge: 
1  plaça  per  cada  habitatge  de  superfície  construïda  igual  o menor  de  125 m²  i  2  places  per  cada 
habitatge de superfície construïda superior a 125 m². L’aparcament haurà de ser cobert, a l’interior de 
la mateixa parcel∙la. Podrà ser a  l’interior de l’edifici o a l’exterior, i en aquest cas no podrà ocupar 
l’espai lliure d’edificació  i, en cas d’impossibilitat, en lloc un proper. 
..................... 

3.  En  cas  d’impossibilitat  de  situar  l’aparcament  en  la mateixa  parcel∙la,  en  qualsevol  dels  casos 

enunciats  en  els  apartats  anteriors,  les  places  d’aparcament  podran  estar  estaran  situades  a  una 

distància inferior a 200 m de l’entrada de l’habitatge o l’establiment. La vinculació s’haurà d’inscriure 

en el Registre de la Propietat.  
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Article 183 Previsió de places d’aparcament
Totes les noves edificacions en aquesta zona estan obligades a disposar, a l’interior de la parcel∙la, d’una 
plaça d’aparcament, cobert i tancat, per cada unitat d’habitatge.

Article 190 Previsió de places d’aparcament.
Totes les noves edificacions en aquesta zona estan obligades a disposar, a l’interior de la parcel∙la, una 
plaça d’aparcament, cobert i tancat, per cada unitat d’habitatge. 

 

8.6.‐ Actualització de la referència a la propietat de la carretera GIV‐5248, de circumval∙lació de 

l’Estany de Banyoles.  

L’any 2014, la Diputació de Girona, titular de la via, va traspassar als ajuntaments de Banyoles i 

Porqueres la carretera de circumval∙lació de l’Estany, GIV‐5248, una vegada acabades les obres 

de condicionament d’aquesta via.  

Per actualitzar la referència a la titularitat de la carretera GIV‐5248 de circumval∙lació de l’Estany 

de Banyoles, ara propietat de l’Ajuntament de Porqueres en el tram dins el terme municipal, es 

proposa modificar l’article 131.1.3 

 ‐ Normativa vigent: 

Article 131.1.3 Règim general del sistema viari 

........................................ 

1.3. Xarxa local: 

‐ Carretera GIV‐5146, de Mata a Corts (Municipal) 

‐ Carretera GIV‐5147, de Banyoles a la C‐66 per Camós i Palol de Revardit (Municipal) 

‐ Carretera GIV‐5247, de Pujarnol a la GI‐524 (Diputació) 

‐ Carretera GIV‐5248, de circumval∙lació de l’Estany de Banyoles (Diputació) 

‐ Carretera de Miànigues a la GI‐524 (Municipal) 

‐ Carretera d’Usall a la C‐66 (Municipal) 

‐ Carretera de Pujarnol a Rocacorba (Municipal) 

........................................ 

 

‐ Normativa proposada: 

Article 131.1.3 Règim general del sistema viari

........................................ 

1.3. Xarxa local: 

‐ Carretera GIV‐5146, de Mata a Corts (Municipal) 

‐ Carretera GIV‐5147, de Banyoles a la C‐66 per Camós i Palol de Revardit (Municipal) 

‐ Carretera GIV‐5247, de Pujarnol a la GI‐524 (Diputació) 

‐ Carretera GIV‐5248, de circumval∙lació de l’Estany de Banyoles (Diputació) (Municipal) 

‐ Carretera de Miànigues a la GI‐524 (Municipal) 

‐ Carretera d’Usall a la C‐66 (Municipal) 

‐ Carretera de Pujarnol a Rocacorba (Municipal) 

........................................ 
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8.7.‐ Especificació en l’obligatorietat d’aparcament en zona d’edificació entre mitgeres (clau 2). 

La zona d’edificació entre mitgeres (clau 2), es correspon amb els sectors de creixement modern 

caracteritzats per l’ordenació segons la tipologia de l’edificació unifamiliar o plurifamiliar entre 

mitgeres. 

La regulació d’usos en aquesta zona permet l’ús de garatge aparcament en planta baixa, només 

en cas d’habitatge unifamiliar. En cas d’habitatge plurifamiliar, aquest ús només es permet en 

planta soterrani. 

En  aquests  moments  que  l’Ajuntament  de  Porqueres  està  incentivant  la  rehabilitació 

d’habitatges  existents  en  el  municipi,  es  donen  situacions  que  fan  impossible  situar  els 

aparcaments en planta soterrani, ja sigui per que l’edifici no disposa de planta soterrani, per que 

l’estructura  preexistent  de  l’edifici  no  admet  l’adaptació  del  soterrani  com  a  aparcament,  o 

altres preexistències que no fan possible el compliment d’aquest requeriment. 

Per  resoldre  la  disfunció  que  presenta  l’aplicació  de  la  normativa  sobre  aquells  edificis 

preexistents,  amb  impossibilitat  tècnica  per  ubicar  els  aparcaments  en  planta  soterrani,  es 

proposa modificar l’article 163, per establir que en casos concrets de dificultats tècniques, les 

places d’aparcament es puguin implantar en planta baixa. La modificació no afecta als edificis 

de nova planta, en aquest  cas  l’ús de garatge aparcament només es podrà desenvolupar en 

planta soterrani.  

‐ Normativa vigent: 

Article 163 Condicions d’ús 

SUBZONA  USOS ADMESOS

2a i 2b  ‐ Planta baixa: comercial,  residencial,  turístic, sanitari, sociocultural, docent, 

restauració,  oficines  i  serveis  privats,  esportiu  i  tallers  artesanals  ocuparan, 

com a mínim, el 50% de la planta; la resta serà habitatge. 

‐  Plantes  pis:  habitatge,  també  s’admet  l’ús  residencial,  turístic,  sanitari, 

sociocultural, docent i oficines i serveis privats. Comercial només amb front al 

c/ Sant Andreu. 

‐ Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2c i 2d  ‐ Planta baixa: comercial,  residencial,  turístic, sanitari, sociocultural, docent, 

oficines  i  serveis  privats,  esportiu,  tallers  artesanals  i  garatge  aparcament. 

Habitatge, només a la subzona 2d. 

‐  Plantes  pis:  habitatge,  també  s’admet  l’ús  residencial,  turístic,  sanitari, 

sociocultural docent i oficines i serveis privats. 

‐ Planta soterrània: garatge aparcament. 

2c bis, 2e, 2f i 2g  ‐  Planta  baixa:  habitatge,  residencial,  turístic,  comercial,  garatge,  sanitari, 

sociocultural,  restauració, docent, oficines  i  serveis privats,  esportiu  i  tallers 

artesanals. A la subzona 2c bis, és obligatori l’ús comercial en planta baixa amb 

front al vial on es disposa el porxo transitable. 

‐  Plantes  pis:  habitatge,  també  s’admet  l’ús  residencial,  turístic,  sanitari, 

sociocultural, docent i oficines i serveis privats. 

‐ Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2i  Exclusivament,  usos  complementaris  als  d’habitatge  com  ara  magatzem, 

garatge, taller, etc. 
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La superfície destinada a usos diferents de l’habitatge no podrà excedir de 250 m² per activitat, excepte 

les  emplaçades  amb  front  al  carrer  Sant  Andreu,  que  podran  ocupar  tota  l’edificació,  i  els  tallers 

artesanals que, en cap cas, podran superar la superfície de 100 m². 

Els  usos  diferents  de  l’habitatge,  de  més  de  125  m²,  situats  en  planta  pis,  hauran  de  tenir  accés 

independent de l’accés comú de l’edifici. 

El projecte d’obra haurà de preveure les sortides de fums i ventilacions per a les futures activitats que 

es puguin desenvolupar en planta baixa o soterrani de l’edifici. 

L’ús de garatge aparcament s’admet en planta baixa, només en cas d’habitatge unifamiliar. En cas 

d’habitatge plurifamiliar, aquest ús només s’admet en planta soterrània. 

En planta soterrània, podran autoritzar‐se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota el 

local  de  les  mesures  tècniques  segures  que  cobreixin  els  riscos  d’incendi,  explosió,  etc.  i  el 

desallotjament de les persones amb seguretat. 

 

‐ Normativa proposada: 

Article 163 Condicions d’ús 

SUBZONA  USOS ADMESOS

2a i 2b  ‐ Planta baixa: comercial,  residencial,  turístic, sanitari,  sociocultural, docent, 

restauració,  oficines  i  serveis  privats,  esportiu  i  tallers  artesanals  ocuparan, 

com a mínim, el 50% de la planta; la resta serà habitatge. 

‐  Plantes  pis:  habitatge,  també  s’admet  l’ús  residencial,  turístic,  sanitari, 

sociocultural, docent i oficines i serveis privats. Comercial només amb front al 

c/ Sant Andreu. 

‐ Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2c i 2d  ‐ Planta baixa: comercial,  residencial,  turístic, sanitari,  sociocultural, docent, 

oficines  i  serveis  privats,  esportiu,  tallers  artesanals  i  garatge  aparcament. 

Habitatge, només a la subzona 2d. 

‐  Plantes  pis:  habitatge,  també  s’admet  l’ús  residencial,  turístic,  sanitari, 

sociocultural docent i oficines i serveis privats. 

‐ Planta soterrània: garatge aparcament. 

2c bis, 2e, 2f i 2g  ‐  Planta  baixa:  habitatge,  residencial,  turístic,  comercial,  garatge,  sanitari, 

sociocultural,  restauració,  docent, oficines  i  serveis privats,  esportiu  i  tallers 

artesanals. A la subzona 2c bis, és obligatori l’ús comercial en planta baixa amb 

front al vial on es disposa el porxo transitable. 

‐  Plantes  pis:  habitatge,  també  s’admet  l’ús  residencial,  turístic,  sanitari, 

sociocultural, docent i oficines i serveis privats. 

‐ Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2i  Exclusivament,  usos  complementaris  als  d’habitatge  com  ara  magatzem, 

garatge, taller, etc. 

La superfície destinada a usos diferents de l’habitatge no podrà excedir de 250 m² per activitat, excepte 

les  emplaçades  amb  front  al  carrer  Sant  Andreu,  que  podran  ocupar  tota  l’edificació,  i  els  tallers 

artesanals que, en cap cas, podran superar la superfície de 100 m². 

Els  usos  diferents  de  l’habitatge,  de  més  de  125  m²,  situats  en  planta  pis,  hauran  de  tenir  accés 

independent de l’accés comú de l’edifici. 

El projecte d’obra haurà de preveure les sortides de fums i ventilacions per a les futures activitats que 

es puguin desenvolupar en planta baixa o soterrani de l’edifici. 
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L’ús de garatge aparcament s’admet en planta baixa, només en cas d’habitatge unifamiliar. En cas 

d’habitatge plurifamiliar, aquest ús només s’admet en planta soterrània. 

L’ús  de  garatge  aparcament  s’admet  en  planta  baixa  per  habitatge  unifamiliar.  Per  habitatge 

plurifamiliar  de  nova  planta,  l’ús  de  garatge  només  s’admet  en  planta  soterrani,  tot  i  que  en 

edificacions existents, en cas de dificultats tècniques per executar els aparcaments en soterrani, es 

podran admetre en planta baixa . 

En planta soterrània, podran autoritzar‐se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota el 

local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el desallotjament 

de les persones amb seguretat. 

 

8.8.‐  Regulació  de  l’ús  d’habitatge  a  tota  la  planta  baixa,  a  les  subzones  d’edificació  entre 
mitgeres (clau 2a i 2b).  

La zona d’edificació entre mitgeres (clau 2), es correspon amb els sectors de creixement modern 

caracteritzats per l’ordenació segons la tipologia de l’edificació unifamiliar o plurifamiliar entre 

mitgeres,  alineada a  vial.  Les  subzones 2a  i  2b,  corresponen al  front  edificat del  carrer  Sant 

Andreu, caracteritzat per aquesta tipologia. 

La regulació d’usos en aquestes subzones permet l’ús d’habitatge en planta baixa, limitat a una 

ocupació màxima  del  50%  de  la  planta.  La  resta  de  planta  s’ha  de  destinar  a  ús  comercial, 

residencial, turístic, sanitari, sociocultural, docent, restauració, oficines i serveis privats, esportiu 

i tallers artesanals 

La incorporació de les noves tecnologies a la vida diària, en especial el comerç electrònic, han 

ocasionat la desaparició de molts locals comercials, que ocupaven fins no fa gaire els centres de 

les ciutats mitjanes i petites  de Catalunya. En aquests moments, molts d’aquests locals es troben 

tancats i sense solució de continuïtat.  

Tanmateix,  bona  part  de  les  construccions  preexistents  en  aquestes  zones  presenten  l’ús 

d’habitatge a tota la planta baixa 

Es  proposa modificar  l’art.  163  de  les  normes  urbanístiques,  que  regula  els  usos  a  la  zones 

d’edificació entre mitgeres (clau 2 ‐ subzones 2a i 2b), per eliminar el percentatge d’ocupació 

establert als usos admesos, possibilitant estendre l’ús d’habitatge a tota la planta baixa, sense 

obviar però que  també es pugui destinar  la planta als  altres usos  i  activitats  comercials  i  de 

serveis, actualment permesos. 

Les zones afectades per aquesta modificació s’emplacen en sòl urbà consolidat, i la normativa 

vigent no estableix específicament el nombre màxim d’habitatges permès. Tot i això, atès que 

cada parcel∙la te la seva especificitat, i per tal de garantir que amb aquesta modificació no es 

produeix un increment de densitat de l’ús residencial, en el tràmit de sol∙licitud de llicència per 

a  la implantació de nous habitatges ocupant tota la planta baixa d’una parcel∙la, caldrà justificar 

que no es produeix increment de densitat residencial respecte la prevista en la normativa vigent.  

 
 
 
 
 



 
 

TEXT REFÓS MODIFICACIÓ NÚM. 8 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL                                               27                                      
 

‐ Normativa vigent: 

 
Article 163 Condicions d’ús 
 
SUBZONA  USOS ADMESOS 

2a i 2b  ‐ Planta  baixa:  comercial,  residencial,  turístic,  sanitari,  sociocultural,  docent, 
restauració, oficines i serveis privats, esportiu i tallers artesanals ocuparan, com a 
mínim, el 50% de la planta; la resta serà habitatge. 
‐  Plantes  pis:  habitatge,  també  s’admet  l’ús  residencial,  turístic,  sanitari, 
sociocultural, docent i oficines i serveis privats. Comercial només amb front al c/ 
Sant Andreu. 
‐ Planta soterrània: Garatge aparcament. 

 

‐ Normativa proposada: 

 
Article 163 Condicions d’ús 
 

SUBZONA  USOS ADMESOS 

2a i 2b  ‐ Planta  baixa:  comercial,  residencial,  turístic,  sanitari,  sociocultural,  docent, 
restauració, oficines i serveis privats, esportiu i tallers artesanals ocuparan, com a 
mínim, el 50% de la planta; la resta serà i habitatge. 
‐  Plantes  pis:  habitatge,  també  s’admet  l’ús  residencial,  turístic,  sanitari, 
sociocultural, docent i oficines i serveis privats. Comercial només amb front al c/ 
Sant Andreu. 
‐ Planta soterrània: Garatge aparcament. 

L’ús d’habitatge en planta baixa, no podrà comportar en cap cas, un increment de densitat de  l’ús 
residencial respecte de la prevista en el POUM aprovat en data de 21/03/2013, que obligava que un 
50% mínim de la planta baixa fos d’ús diferent a l’habitatge. 
 

 

8.9.‐  Regulació  de  les  construccions  preexistents  que  no  compleixen  amb  el  paràmetre  de 

separació a les partions. 

La normativa actual estableix per a les zones d’edificació aïllada, en que l’edificació es preveu 

amb volumetria independent rodejada de jardí privat, una separació mínima de l’edificació a tots 

els límits de la parcel∙la. Bona part de les construccions preexistents en el nucli urbà, construïdes 

en  les últimes dècades del segle passat, no compleixen amb el paràmetre de  la separació de 

l’edificació al límit de la propietat, i si hi ha separació, aquesta no assoleix la distància mínima 

exigida en el planejament vigent.  

Com a conseqüència, bona part del parc d’habitatges del nucli urbà de Porqueres es troba en 

situació de “volum disconforme” respecte el planejament vigent i per tant es troba subjecte al 

règim que estableix a l’article 119.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  

Es  constata  que  les  construccions  preexistents  que  no  compleixen  amb  el  paràmetre  de 

separació  a  partió  s’emplacen  en  les  següents  zones:  zona  de  cases  aïllades  o  aparellades, 

(subzona 5a), zona de cases aïllades, (subzones 6a i 6b), zona industrial (subzones 9a i 9e). 

Atès que l’article 108.6 del TRLUC estableix que  les figures del planejament urbanístic han de 

contenir les disposicions pertinents per resoldre totes les qüestions que les noves determinacions 
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urbanístiques  plantegin  amb  relació  a  les  preexistències,  es  proposa  que  les  edificacions 

preexistents,  implantades  legalment,  podran  mantenir  la  separació  a  partió  que  tenen 

actualment. No obstant això, i d’acord amb el criteri de mantenir la tipologia d’edificació aïllada 

en aquestes zones, es requereix que quant s’enderroquin aquestes construccions preexistents, 

les noves edificacions s’hauran de subjectar a les separacions a partió que estableix la normativa. 

Tanmateix,  es  detecta  que,  bona  part  d’aquestes  construccions  presenten  porxos  o  cancells 

oberts a l’entrada, definits com a cossos sortints tancats o semitancats en l’article 93.2 de les 

normes urbanístiques del POUM. La funció d’aquests elements, és la de crear un espai de filtre 

entre la via pública i l’interior de l’habitatge, i son habituals en bona part de les construccions 

d’aquella època en les zones d’edificació unifamiliar aïllada. 

Atès que l’art. 93 de les NN UU del POUM estableix que la superfície dels cossos sortints tancats 

o semitancats ja computa com a superfície de sostre edificable, s’incorpora a la normativa un 

nou  paràgraf  per  establir  que  el  tancament  d’aquests  cossos,  als  efectes  de  l’aplicació  del 

paràmetre de la distància a partió, no es considerarà com a ampliació.  

També s’incorpora un nou apartat a la regulació específica d’aquestes subzones establint que 

les obres d’increment de volum o del sostre construït ha de ser d’acord amb els nous paràmetres 

reguladors del planejament urbanístic, sempre que no comportin grau de disconformitat 

Documentació  gràfica,  elaborada  per  l’Ajuntament  de  Porqueres,  que  identifica  les 

construccions preexistents que no compleixen amb el paràmetre de separació a partió. 
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TEXT REFÓS MODIFICACIÓ NÚM. 8 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL                                               30                                      
 

Per resoldre aquestes situacions presents en bona part d’edificacions preexistents, es proposa 

modificar els següents articles de la normativa: 

- Article 180 Condicions de l’edificació principal de la subzona 5a,  

- Article 187 Condicions de l’edificació principal de les subzones 6a i 6b,  

- Article 202 Condicions de l’edificació de les subzones 9a i 9e 

 

‐ Normativa vigent: 

Article 180 Condicions de l’edificació principal. Subzona 5a 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació aïllada o aparellada 

Parcel∙la mínima edificació aïllada  250 m² (1 habitatge/parcel∙la). Indivisible 

Façana mínima de la parcel∙la edificació aïllada 12,00 m

Parcel∙la mínima edificació aparellada  400 m²  (2  habitatges/parcel∙la).  Es  pot  dividir  en 

dues parcel∙les de superfície mínima 200 m² 

Façana mínima de la parcel∙la edificació aparellada 21,00 m

Parcel∙la mínima edificació bifamiliar  400 m² (2 habitatges/parcel∙la). Indivisible 

Façana mínima de la parcel∙la edificació bifamiliar 14,00 m

Edificabilitat neta màxima  0,85 m²/m².

Subzona 5a1: 0,65 m²/m² 

Ocupació màxima principal  50%

Ocupació màxima secundària  10% (màxim 45 m²)

Alçària reguladora màxima  9,60 m

Núm. de plantes  PB+2 PP

Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m

Separacions mínimes a veïns i carrer  1,50 m

Tanques  1,20  m  massís  i  fins  a  2,00  amb  filat  o  reixa,  i 

vegetal. 

La segona planta es recularà 4,50 m respecte de l’alineació de carrer i 3,00 m respecte del veí. 

 

Els  habitatges  aparellats  seran  considerats  com  a  una  sola  edificació,  a  tots  els  efectes  de  futures 

llicències municipals. Hauran de respondre a un sol conjunt arquitectònic, i s’ha de presentar un projecte 

unitari per cada aparellament. 

L’edificació principal es podrà adossar a la parcel∙la veïna, quan aquesta presenta l’edificació principal 

consolidada en el  límit comú de parcel∙la. En aquest cas,  la separació a  l’altra partió serà de 3,00 m. 

Aquesta autorització faculta a la parcel∙la veïna a estendre la seva edificació principal fins a ajustar‐la a 

la major longitud de l’obra nova construïda. Només, es podran d’adossar dues edificacions, com a màxim. 

En el cas d’edificació bifamiliar serà imprescindible inscriure, en el Registre, la parcel∙la com indivisible.

Es pot reconvertir en bifamiliar l’edificació unifamiliar aïllada existent en el moment de l’aprovació inicial 

d’aquest POUM, i que es trobi sobre una parcel∙la major de 250 m², i tingui una façana mínima de 12m. 

Es  podrà  construir  una  edificació  bifamiliar  en  aquelles  parcel∙les  sense  edificació  que presenten una 

amplada de façana igual o superior a 12 m, les quals, en el moment de l’aprovació inicial d’aquest POUM, 

estiguin inscrites en el Registre i tinguin una superfície igual o superior a 400 m². 
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Article 187 Condicions de l’edificació principal Subzona 6a. 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació unifamiliar o bifamiliar aïllada 

Parcel∙la mínima edificació aïllada  350 m² (1 habitatge/parcel∙la). Indivisible 

Façana  mínima  de  la  parcel∙la  edificació 

aïllada 

12,00 m

Parcel∙la mínima edificació bifamiliar  500 m² (2 habitatges/parcel∙la). Indivisible 

Façana  mínima  de  la  parcel∙la  edificació 

bifamiliar 

15,00 m 

Edificabilitat neta màxima  0,85 m²/m² 

Subzona 6a1: 0,65 m²/m²

Subzona 6a2: 0,85 m²/m² per edificació principal 

Ocupació màxima principal  50%

Ocupació màxima secundària  10% (màxim 45 m²)

Alçària reguladora màxima  7,00 m

Núm. de plantes  PB+1 PP

Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m

Separacions mínimes a veïns i carrer   1,50 m

Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

En el cas d’edificació bifamiliar, serà imprescindible inscriure, en el Registre, la parcel∙la com a indivisible.

Es pot reconvertir en bifamiliar l’edificació unifamiliar aïllada existent en el moment de l’aprovació inicial 

d’aquest POUM, i que es trobi sobre una parcel∙la major de 350 m, i tingui una façana mínima de 12m. 

Es  podrà  construir  una  edificació  bifamiliar  en  aquelles  parcel∙les  sense  edificació  que  presenten  una 

amplada de façana igual o superior a 12 m, les quals, en el moment de l’aprovació inicial d’aquest POUM, 

estiguin inscrites en el Registre, i tinguin una superfície igual o superior a 500 m2. 

 

Article 187 Condicions de l’edificació principal Subzona 6b. 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació unifamiliar o bifamiliar aïllada 

Parcel∙la mínima edificació aïllada  250 m² (1 habitatge/parcel∙la). Indivisible 

Façana  mínima  de  la  parcel∙la  edificació 

aïllada 

12,00 m

 

Parcel∙la mínima edificació bifamiliar  500 m² (2 habitatges/parcel∙la). Indivisible 

Façana  mínima  de  la  parcel∙la  edificació 

bifamiliar 

15,00 m

 

Edificabilitat neta màxima  0,60 m²/m²

Ocupació màxima principal  50%

Ocupació màxima secundària  10% (màxim 45 m²)

Alçària reguladora màxima  7,00 m

Núm. de plantes  PB+1 PP

Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m
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Separacions mínimes a veïns i carrer  1,50 m.

Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

En el cas d’edificació bifamiliar, serà imprescindible inscriure, en el Registre, la parcel∙la com a indivisible.

Es pot reconvertir en bifamiliar l’edificació unifamiliar aïllada existent en el moment de l’aprovació inicial 

d’aquest POUM, i que es trobi sobre una parcel∙la major de 250 m²,  i tingui una façana mínima de 12m. 

 

Article 202 Condicions de l’edificació. Subzona 9a 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

subzona 9a3: edificació industrial aparellada 

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

subzona 9a1: parcel∙la única  i  indivisible. Caldrà  inscriure 

aquesta característica en el Registre de la Propietat. 

Densitat màxima  1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la   18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,20 m²/m² 

subzona 9a1: 0,75 m²/m²

subzona 9a4: 1,198 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  60 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m, 

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

subzona 9a2: 10,00 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació a línies de façana   10,00 m

subzona 9a4:10,00 m a c/ St. Andreu 

                        6,00 m a c/ Rubió i Ors 

Separació mínima a parcel∙les veïnes   2,50 m

subzona 9a3: Es podrà adossar a la partió veïna de la banda 

sud. 

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m

Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

Subzona 9a1: Caldrà conservar una distància mínima de zona lliure de 5,00 m des del límit superior del 

talús del marge dels cursos d’aigua. En cap cas, podran efectuar‐se obres que afectin les lleres públiques. 

Cal preservar  la compatibilitat dels usos  industrials amb la conservació dels valors naturals del  rec del 

sector. 

Les edificacions es podran agrupar fins a una llargada màxima de 100,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.
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Subzona 9e 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,0715 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  63,02 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació  a  vials  i  zona  verda  i/o 

equipament 

1,50 m

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m

Tanques  1,20 m massís  i  fins  a  2,00 m  d’alçària  total  amb  paret 

calada, reixa metàl∙lica o tanca vegetal.  

Les edificacions es podran agrupar, fins a una llargada màxima de 60,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.

 

‐ Normativa proposada: 

Article 180 Condicions de l’edificació principal. Subzona 5a 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació aïllada o aparellada 

Parcel∙la mínima edificació aïllada  250 m² (1 habitatge/parcel∙la). Indivisible 

Façana mínima de la parcel∙la edificació aïllada 12,00 m

Parcel∙la mínima edificació aparellada  400 m² (2 habitatges/parcel∙la). Es pot dividir en 

dues parcel∙les de superfície mínima 200 m² 

Façana  mínima  de  la  parcel∙la  edificació 

aparellada 

21,00 m

Parcel∙la mínima edificació bifamiliar  400 m² (2 habitatges/parcel∙la). Indivisible 

Façana mínima de la parcel∙la edificació bifamiliar 14,00 m

Edificabilitat neta màxima  0,85 m²/m².

Subzona 5a1: 0,65 m²/m² 

Ocupació màxima principal  50%

Ocupació màxima secundària  10% (màxim 45 m²)

Alçària reguladora màxima  9,60 m

Núm. de plantes  PB+2 PP

Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m
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Separacions mínimes a veïns i carrer per les noves 

edificacions i les ampliacions de les existents (1) (2) 

1,50 m

Separacions  mínimes  a  veïns  i  carrer  per les 

edificacions existents implantades legalment (2) 

La que tenen actualment. 

En  cas d’enderroc  la  nova edificació  s’haurà de 

separar 1,50 m 

Tanques  1,20  m  massís  i  fins  a  2,00  amb  filat  o  reixa,  i 

vegetal. 

La segona planta es recularà 4,50 m respecte de l’alineació de carrer i 3,00 m respecte del veí. 

Els  habitatges  aparellats  seran  considerats  com  a  una  sola  edificació,  a  tots  els  efectes  de  futures 

llicències municipals. Hauran de respondre a un sol conjunt arquitectònic, i s’ha de presentar un projecte 

unitari per cada aparellament. 

L’edificació principal es podrà adossar a la parcel∙la veïna, quan aquesta presenta l’edificació principal 

consolidada en el límit comú de parcel∙la. En aquest cas, la separació a l’altra partió serà de 3,00 m. 

Aquesta autorització faculta a la parcel∙la veïna a estendre la seva edificació principal fins a ajustar‐la 

a la major longitud de l’obra nova construïda. Només, es podran d’adossar dues edificacions, com a 

màxim. 

En el cas d’edificació bifamiliar serà imprescindible inscriure, en el Registre, la parcel∙la com indivisible.

Es pot  reconvertir  en bifamiliar  l’edificació unifamiliar  aïllada  existent  en  el moment de  l’aprovació 

inicial d’aquest POUM, i que es trobi sobre una parcel∙la major de 250 m², i tingui una façana mínima 

de 12m. 

Es podrà construir una edificació bifamiliar en aquelles parcel∙les sense edificació que presenten una 

amplada de  façana  igual o superior a 12 m,  les quals, en el moment de  l’aprovació  inicial d’aquest 

POUM, estiguin inscrites en el Registre i tinguin una superfície igual o superior a 400 m². 
(1)  No  es  considera  ampliació  el  tancament  de  porxos,  cancells,  etc.  d’edificacions  legalment 

implantades. 

(2) Si s’autoritzen obres d’increment de volum o del sostre construït ha de ser d’acord amb els nous 

paràmetres  reguladors  del  planejament  urbanístic,  sempre  que  no  comportin  un major  grau  de 

disconformitat 

 

Article 187 Condicions de l’edificació principal Subzona 6a. 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació unifamiliar o bifamiliar aïllada 

Parcel∙la mínima edificació aïllada  350 m² (1 habitatge/parcel∙la). Indivisible 

Façana  mínima  de  la  parcel∙la  edificació 

aïllada 

12,00 m

Parcel∙la mínima edificació bifamiliar  500 m² (2 habitatges/parcel∙la). Indivisible 

Façana  mínima  de  la  parcel∙la  edificació 

bifamiliar 

15,00 m 

Edificabilitat neta màxima  0,85 m²/m² 

Subzona 6a1: 0,65 m²/m²

Subzona 6a2: 0,85 m²/m² per edificació principal 

Ocupació màxima principal  50%

Ocupació màxima secundària  10% (màxim 45 m²)

Alçària reguladora màxima  7,00 m
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Núm. de plantes  PB+1 PP

Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m

Separacions mínimes a veïns i carrer per les 

noves edificacions i  les ampliacions de les 

existents(1) (2) 

1,50 m

Separacions mínimes a veïns i carrer per les 

edificacions  existents  implantades 

legalment (2) 

La que tenen actualment. 

En  cas d’enderroc  la  nova edificació  s’haurà de  separar 

1,50 m 

Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

En el cas d’edificació bifamiliar, serà imprescindible inscriure, en el Registre, la parcel∙la com a indivisible.

Es pot reconvertir en bifamiliar l’edificació unifamiliar aïllada existent en el moment de l’aprovació inicial 

d’aquest POUM, i que es trobi sobre una parcel∙la major de 350 m², i tingui una façana mínima de 12m. 

Es  podrà  construir  una  edificació  bifamiliar  en  aquelles  parcel∙les  sense  edificació  que  presenten  una 

amplada de façana igual o superior a 12 m, les quals, en el moment de l’aprovació inicial d’aquest POUM, 

estiguin inscrites en el Registre, i tinguin una superfície igual o superior a 500 m2. 
(1)  No  es  considera  ampliació  el  tancament  de  porxos,  cancells,  etc.  d’edificacions  legalment 

implantades. 
(2) Si  s’autoritzen obres d’increment de volum o del  sostre  construït ha de  ser d’acord amb els nous 

paràmetres  reguladors  del  planejament  urbanístic,  sempre  que  no  comportin  un  major  grau  de 

disconformitat 

 

Article 187 Condicions de l’edificació principal Subzona 6b. 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació unifamiliar o bifamiliar aïllada 

Parcel∙la mínima edificació aïllada  250 m² (1 habitatge/parcel∙la). Indivisible 

Façana  mínima  de  la  parcel∙la  edificació 

aïllada 

12,00 m

 

Parcel∙la mínima edificació bifamiliar  500 m² (2 habitatges/parcel∙la). Indivisible 

Façana  mínima  de  la  parcel∙la  edificació 

bifamiliar 

15,00 m

 

Edificabilitat neta màxima  0,60 m²/m²

Ocupació màxima principal  50%

Ocupació màxima secundària  10% (màxim 45 m²)

Alçària reguladora màxima  7,00 m

Núm. de plantes  PB+1 PP

Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m

 

Separacions mínimes a veïns i carrer per les 

noves edificacions i  les ampliacions de les 

existents(1) (2) 

1,50 m.

 

Separacions mínimes a veïns i carrer per les 

edificacions  existents  implantades 

legalment (2)  

La que tenen actualment. 

En  cas d’enderroc  la  nova edificació  s’haurà de  separar 

1,50 m 
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Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

En el cas d’edificació bifamiliar, serà imprescindible inscriure, en el Registre, la parcel∙la com a indivisible.

Es pot reconvertir en bifamiliar l’edificació unifamiliar aïllada existent en el moment de l’aprovació inicial 

d’aquest POUM, i que es trobi sobre una parcel∙la major de 250 m²,  i tingui una façana mínima de 12m. 

(1)  No  es  considera  ampliació  el  tancament  de  porxos,  cancells,  etc.  d’edificacions  legalment 

implantades. 

(2) Si  s’autoritzen obres d’increment de volum o del  sostre  construït ha de  ser d’acord amb els nous 

paràmetres  reguladors  del  planejament  urbanístic,  sempre  que  no  comportin  un  major  grau  de 

disconformitat 

 

Article 202 Condicions de l’edificació. Subzona 9a 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

Subzona 9a3: edificació industrial aparellada 

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

subzona  9a1:  parcel∙la  única  i indivisible.  Caldrà  inscriure 

aquesta característica en el Registre de la Propietat. 

Densitat màxima  1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la   18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,20 m²/m² 

subzona 9a1: 0,75 m²/m²

subzona 9a4: 1,198 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  60 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m, 

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

subzona 9a2: 10,00 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació  a  límits  de  parcel∙la  per  les 

noves  edificacions  i  les  ampliacions  de 

les existents (2) 

Separació a vial: 10,00 m

Separació a parcel∙les veïnes: 2,50 m 

Separacions a límits de parcel∙la per les 

edificacions  existents  implantades 

legalment (2) 

La que tenen actualment. 

En cas d’enderroc la nova edificació s’haurà de separar 10 m 

de vial i 2,50 m de les parcel∙les veïnes. 

Separació mínima a vial subzona 9a4  10,00 m a c/ St. Andreu

  6,00 m a c/ Rubió i Ors 

Separació  mínima  a  parcel∙les  veïnes 

subzona 9a3 

Es podrà adossar a la partió veïna de la banda sud 

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m

Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal. 
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Subzona 9a1: Caldrà conservar una distància mínima de zona lliure de 5,00 m des del límit superior del 

talús del marge dels cursos d’aigua. En cap cas, podran efectuar‐se obres que afectin les lleres públiques. 

Cal preservar  la compatibilitat dels usos  industrials amb la conservació dels valors naturals del  rec del 

sector. 

Les edificacions es podran agrupar fins a una llargada màxima de 100,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.
(2) Si  s’autoritzen obres d’increment de volum o del  sostre  construït ha de  ser d’acord amb els nous 

paràmetres  reguladors  del  planejament  urbanístic,  sempre  que  no  comportin  un  major  grau  de 

disconformitat 

 

Article 202 Condicions de l’edificació. Subzona 9e 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,0715 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  63,02 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació a vials per les noves edificacions 

i les ampliacions de les existents (2) 

1,50 m

Separació  a  vials  per  les  edificacions 

existents implantades legalment (2) 

La que tenen actualment. 

En  cas d’enderroc  la  nova edificació  s’haurà de  separar 

1,50 m 

Separació  a  vials  i  zona  verda  i/o 

equipament 

1,50 m

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m

Tanques  1,20 m massís  i  fins  a  2,00 m  d’alçària  total  amb  paret 

calada, reixa metàl∙lica o tanca vegetal.  

Les edificacions es podran agrupar, fins a una llargada màxima de 60,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.
(2) Si  s’autoritzen obres d’increment de volum o del  sostre  construït ha de  ser d’acord amb els nous 

paràmetres  reguladors  del  planejament  urbanístic,  sempre  que  no  comportin  un  major  grau  de 

disconformitat 
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8.10.‐ Regulació de les construccions auxiliars  

Els articles 181 i 188 de les normes urbanístiques regulen les construccions auxiliars a la zona de 
cases aïllades o aparellades  (clau 5)  i  zona de cases aïllades  (clau 6),  respectivament, amb  la 
determinació que només es podran situar al fons de la parcel∙la. 

Les dimensions que presenten bona part de les parcel∙les, la separació mínima a veí que pot ser 
de 1,50 m, i també la pròpia topografia de la parcel∙la, poden dificultar el compliment d’aquest 
paràmetre, quan la construcció auxiliar es vol destinar a aparcament cobert de vehicles. 

Davant d’això, es proposa eliminar la condició de situar les construccions auxiliars al fons de la 
parcel∙la. 

‐ Normativa vigent 

Article 181 Condicions de l’ edificació auxiliar
Per a les edificacions auxiliars, es requeriran les condicions següents: 
1. Se situaran al fons de la parcel∙la. 
2.  En  parcel∙les  cantoneres,  se  situaran  al  fons  de  la  parcel∙la,  coincidint  amb  el  límit  de  les  dues 
parcel∙les laterals. 
3. No es podran situar a l’espai no edificable entre l’edificació i el carrer. 
4. Si existeix alguna construcció a les parcel∙les veïnes adossada a la partió, caldrà construir  la nova 
edificació auxiliar adossada a aquella. 
5. La línia de contacte amb les parcel∙les laterals no superarà els 7,00 m. 
6. No hi ha límit de línia de contacte amb l’edificació principal de la parcel∙la pròpia. 
7.  La  separació mínima  entre  edificis  d’una mateixa  parcel∙la  serà  igual  a  la meitat  de  l’alçària  de 
l’edificació més alta, amb un mínim de 3,00 m. 
8. Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i manteniment. 
9. S’utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l’edificació principal. 

 

Article 188 Condicions de l’ edificació auxiliar
Per  a  les  edificacions  auxiliars,  en  aquelles  zones  on  la  seva  normativa  específica  permeti  la  seva 
construcció, es requeriran les condicions següents: 
1. Se situaran al fons de la parcel∙la. 
2.  En  parcel∙les  cantoneres,  se  situaran  al  fons  de  la  parcel∙la,  coincidint  amb  el  límit  de  les  dues 
parcel∙les laterals. 
3. No es podran situar a l’espai no edificable entre l’edificació i el carrer. 
4. Si existeix alguna construcció a les parcel∙les veïnes adossada a la partió, caldrà construir  la nova 
edificació auxiliar adossada a aquella. 
5. La línia de contacte amb les parcel∙les laterals no superarà els 7,00 m. 
6. No hi ha límit de línia de contacte amb l’edificació principal de la parcel∙la pròpia. 
7.  La  separació mínima  entre  edificis  d’una mateixa  parcel∙la  serà  igual  a  la meitat  de  l’alçària  de 
l’edificació més alta, amb un mínim de 3,00 m. 
8. Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i manteniment. 
9. S’utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l’edificació principal. 

 

‐ Normativa proposada 

Article 181 Condicions de l’ edificació auxiliar
Per a les edificacions auxiliars, es requeriran les condicions següents: 
1. Se situaran al fons de la parcel∙la. 
2.  En  parcel∙les  cantoneres,  se  situaran  al  fons  de  la  parcel∙la,  coincidint  amb  el  límit  de  les  dues 
parcel∙les laterals. 
3. No es podran situar a l’espai no edificable entre l’edificació i el carrer. 
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4. Si existeix alguna construcció a les parcel∙les veïnes adossada a la partió, caldrà construir  la nova 
edificació auxiliar adossada a aquella. 
5. La línia de contacte amb les parcel∙les laterals no superarà els 7,00 m. 
6. No hi ha límit de línia de contacte amb l’edificació principal de la parcel∙la pròpia. 
7.  La  separació mínima  entre  edificis  d’una mateixa  parcel∙la  serà  igual  a  la meitat  de  l’alçària  de 
l’edificació més alta, amb un mínim de 3,00 m. 
8. Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i manteniment. 
9. S’utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l’edificació principal. 

 

Article 188 Condicions de l’ edificació auxiliar
Per  a  les  edificacions  auxiliars,  en  aquelles  zones  on  la  seva  normativa  específica  permeti  la  seva 
construcció, es requeriran les condicions següents: 
1. Se situaran al fons de la parcel∙la. 
2.  En  parcel∙les  cantoneres,  se  situaran  al  fons  de  la  parcel∙la,  coincidint  amb  el  límit  de  les  dues 
parcel∙les laterals. 
3. No es podran situar a l’espai no edificable entre l’edificació i el carrer. 
4. Si existeix alguna construcció a les parcel∙les veïnes adossada a la partió, caldrà construir  la nova 
edificació auxiliar adossada a aquella. 
5. La línia de contacte amb les parcel∙les laterals no superarà els 7,00 m. 
6. No hi ha límit de línia de contacte amb l’edificació principal de la parcel∙la pròpia. 
7.  La  separació mínima  entre  edificis  d’una mateixa  parcel∙la  serà  igual  a  la meitat  de  l’alçària  de 
l’edificació més alta, amb un mínim de 3,00 m. 
8. Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i manteniment. 
9. S’utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l’edificació principal. 

 

8.11.‐ Regulació dels moviments de terres a Puig Suris  

La urbanització Puig Suris prové d’un pla parcial de l’any 1974, que va comportar la parcel∙lació 
del sector i l’execució d’unes obres d’urbanització amb greus deficiències que es van deteriorar 
amb el pas del temps.  

Un dels objectius del vigent POUM va ser el de donar resposta a la situació en que es troba el sòl 
urbà delimitat a  la urbanització del Puig Suris. En aquest sentit, el nou pla va procedir a una 
reducció del sòl urbà, i la delimitació d’un polígon d’actuació (PAU11) per garantir l’execució de 
les  obres  de  regularització  i  millora  dels  serveis  urbanístics.  Les condicions d’ordenació, 
edificació i ús de l’aprofitament privat estan regulades per la zona de cases aïllades (clau 6g)   

La regulació i millora de la urbanització va ser inclosa en les actuacions de la Llei 3/2009, de 10 
de  març,  de  regularització  i  millora  d’urbanitzacions  amb  dèficits  urbanístics.  En  aquests 
moments l’àmbit compta amb projecte d’urbanització i reparcel∙lació aprovats definitivament i 
a punt d’iniciar‐se les obres d’urbanització, que permetran consolidar la urbanització i l’activació 
de llicències per edificar. 

Davant d’aquesta nova situació, a  la vista de les característiques topogràfiques de l’àmbit, es 
considera necessari ajustar l’actual normativa per facilitar l’adaptació de les noves construccions 
a la topografia existent. Aquest ajust consisteix en un petit increment de l'alçada dels murs de 
contenció que comportarà una optimització dels moviments de terres, la reducció en el nombre 
de plataformes a la parcel∙la, també l’aparició de menys murs de contenció i millorarà i facilitarà 
la implantació dels habitatges en el terreny. 
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Seccions transversals de parcel∙les fent evident els forts desnivells que presenta la urbanització: 
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D’acord amb l’article 73 de les NNUU del POUM l’ocupació secundària està inclosa dins el sostre 
màxim establert, per tant aquesta modificació no genera increment de l’edificabilitat, i  no son 
d’aplicació els art. 99 i 100 del TRLUC. 

En aquest sentit es proposa modificar  l’article Article 187, Condicions de l’edificació principal 
Subzona 6g, d’acord el següent: 

- Reduir  la  separació  mínima  de  l’edificació  a  carrer,  de  5  a  3  metres,  com  la  resta 
d’urbanitzacions del municipi. 

- Admetre les construccions auxiliars a les parcel∙les, igual que la normativa anterior, evitant 
així construccions existents en situació de volum disconforme   

- Admetre que les construccions auxiliars ocupin l’espai entre la línia de separació mínima de 
l’edificació  a  vial  i  el  vial,  en  substitució  de  terres,  quan  la  topografia  del  terreny  ho  fa 
possible, també permès en la normativa anterior. També comporta modificar l’article 188, 
que regula les edificacions auxiliars en general. 

- Admetre una major alçada dels murs de contenció vistos, per passar de 2,50 m a 3,00 m. 
També comporta modificar l’article 85 que regula l’adaptació topogràfica del terreny. 

En consonància amb l’anterior, es modifiquen els següents articles: 

- Article 85 que determina els llindars de cotes en que han de quedar incloses les plataformes 
d’anivellament del terreny amb caràcter general, per incorporar la determinació excepte que 
la normativa específica d’una zona en determini  d’altres 

- Article 188, que regula les condicions de l’edificació auxiliar en general, per incorporar les 
condicions que han de complir  les  construccions auxiliars per admetre que ocupin  l’espai 
entre la línia de separació mínima de l’edificació a vial i el vial.  

 

‐  Normativa vigent: 

Article 187 Condicions de l’edificació principal 
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Subzona 6g: 
 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Habitatge unifamiliar aïllat

Parcel∙la mínima indivisible: Subzona 6g.a
Subzona 6g.b 
Subzona 6g.c 
Subzona 6g.d 

Fins a 600 m² (1 habitatge/parcel∙la) 
de 600 m² a 1.000 m² (1 habitatge/parcel∙la) més de 1.000 m² 
(1  habitatge/parcel∙la)  parcel∙la  existent  (2 
habitatges/parcel∙la) 

Edificabilitat neta màxima: 
Subzona 6g.a 
Subzona 6g.b 
Subzona 6g.c 
Subzona 6.g.d 

0,60 m²/m² 
0,50 m²/m² 
0,40 m²/m² 
0,55 m²/m² 

Ocupació màxima principal 
Subzona 6g.a 
Subzona 6g.b 
Subzona 6g.c 
Subzona 6.g.d 
 

40% 
30% 
25% 
50% 

Alçària reguladora màxima  7,00 m

Núm. de plantes  PB+1 PP

Separacions mínimes a carrer  5,00 m

Separacions mínimes a veïns  3,00 m

Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

La  composició  estètica de  les  construccions és lliure, però caldrà adequar les edificacions a l’entorn i 
al paisatge. 

A causa de la naturalesa del substrat format per margues, es recomana no edificar en pendents majors del
20%  i  el disseny dels edificis, murs  i  elements de  contenció es  realitzaran d’acord a  les propietats de  les 
margues. 

 
 
 
 
 
Article 85 Adaptació topogràfica del terreny

............... 

3. En els casos en què sigui imprescindible l'anivellament del sòl amb terrasses, aquestes es disposaran 

de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents: 

a) Les plataformes d'anivellació no es podran situar a més d’1,50 m per sobre, o a més d’1,00 m per 

sota de la cota natural del terreny en qualsevol punt. 

b) Les plataformes d’anivellament dels terrenys, excepte els soterranis, s’hauran de disposar de forma 

que no ultrapassin talussos ideals de pendent 1:3 (alçària: base). 

c) Els murs de contenció de terres no podran ultrapassar una alçària de 2,50 m. 

d) En les situacions especials que els marges existents obliguessin a la realització de murs de contenció 

d’alçària superior a 2,50 m, es permetran murs paral∙lels entre si, separats una distància mínima de 

2,00 m i d’alçària màxima de 2,00 m. 

........... 
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Article 188 Condicions de l’ edificació auxiliar
Per  a  les  edificacions  auxiliars,  en  aquelles  zones  on  la  seva  normativa  específica  permeti  la  seva 
construcció, es requeriran les condicions següents: 
1. Se situaran al fons de la parcel∙la. 
2.  En  parcel∙les  cantoneres,  se  situaran  al  fons  de  la  parcel∙la,  coincidint  amb  el  límit  de  les  dues 
parcel∙les laterals. 
3. No es podran situar a l’espai no edificable entre l’edificació i el carrer. 
4. Si existeix alguna construcció a les parcel∙les veïnes adossada a la partió, caldrà construir  la nova 
edificació auxiliar adossada a aquella. 
5. La línia de contacte amb les parcel∙les laterals no superarà els 7,00 m. 
6. No hi ha límit de línia de contacte amb l’edificació principal de la parcel∙la pròpia. 
7.  La  separació mínima  entre  edificis  d’una mateixa  parcel∙la  serà  igual  a  la meitat  de  l’alçària  de 
l’edificació més alta, amb un mínim de 3,00 m. 
8. Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i manteniment. 
9. S’utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l’edificació principal. 

 

‐ Normativa proposada 

Article 187 Condicions de l’edificació principal 
Subzona 6g: 
 
PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Habitatge unifamiliar aïllat

Parcel∙la mínima indivisible: Subzona 6g.a
Subzona 6g.b 
Subzona 6g.c 
Subzona 6g.d 

Fins a 600 m² (1 habitatge/parcel∙la) 
de 600 m² a 1.000 m² (1 habitatge/parcel∙la) més de 1.000 m² 
(1  habitatge/parcel∙la)  parcel∙la  existent  (2 
habitatges/parcel∙la) 

Edificabilitat neta màxima: 
Subzona 6g.a 
Subzona 6g.b 
Subzona 6g.c 
Subzona 6.g.d 

0,60 m²/m² 
0,50 m²/m² 
0,40 m²/m² 
0,55 m²/m² 

Ocupació màxima principal 
Subzona 6g.a 
Subzona 6g.b 
Subzona 6g.c 
Subzona 6.g.d 
 

40% 
30% 
25% 
50% 

Ocupació màxima secundaria 
 

50,00 m2

Alçària reguladora màxima  7,00 m

Núm. de plantes  PB+1 PP

Alçària màxima total construcció auxiliar  3,00 m

Separacions mínimes a carrer  5,00 m  3,00 m

Separacions mínimes a veïns  3,00 m

Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.
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La  composició  estètica de  les  construccions és lliure, però caldrà adequar les edificacions a l’entorn i 
al paisatge. 

A causa de la naturalesa del substrat format per margues, es recomana no edificar en pendents majors del
20%  i  el disseny dels edificis, murs  i  elements de  contenció es  realitzaran d’acord a  les propietats de  les
margues. 

S’admet posar construccions auxiliars en la zona frontal no edificable de la parcel∙la, d’acord amb les condicions de
l’article 188, que regula les construccions auxiliars . 

 

Les plataformes d'anivellació del sòl en terrasses no es podran situar a més d’1,50 m per sobre, o a més d’1,50 m 
per sota de la cota natural del terreny en qualsevol punt i els murs de contenció de terres no podran ultrapassar una
alçària de 3,00 m. 
 

 
  

Article 85 Adaptació topogràfica del terreny 

............... 

3. En els casos en què sigui imprescindible l'anivellament del sòl amb terrasses, aquestes es disposaran 

de manera  que  la  cota de  cadascuna  compleixi  les  condicions  següents, excepte  que  la  normativa 

específica d’una zona en determini  d’altres: 

a) Les plataformes d'anivellació no es podran situar a més d’1,50 m per sobre, o a més d’1,00 m per 

sota de la cota natural del terreny en qualsevol punt. 

b) Les plataformes d’anivellament dels terrenys, excepte els soterranis, s’hauran de disposar de forma 

que no ultrapassin talussos ideals de pendent 1:3 (alçària: base). 

c) Els murs de contenció de terres no podran ultrapassar una alçària de 2,50 m. 

d) En les situacions especials que els marges existents obliguessin a la realització de murs de contenció 

d’alçària superior a 2,50 m, es permetran murs paral∙lels entre si, separats una distància mínima de 

2,00 m i d’alçària màxima de 2,00 m. 

 
 
 
Article 188 Condicions de l’edificació auxiliar
Per  a  les  edificacions  auxiliars,  en  aquelles  zones  on  la  seva  normativa  específica  permeti  la  seva 
construcció, es requeriran les condicions següents: 
1. Se situaran al fons de la parcel∙la. 
2.  En  parcel∙les  cantoneres,  se  situaran  al  fons  de  la  parcel∙la,  coincidint  amb  el  límit  de  les  dues 
parcel∙les laterals. 
3. No es podran situar a  l’espai no edificable entre  l’edificació  i el carrer, excepte que la normativa 
específica d’una zona ho permeti. 
4. Si existeix alguna construcció a les parcel∙les veïnes adossada a la partió, caldrà construir  la nova 
edificació auxiliar adossada a aquella. 
5. La línia de contacte amb les parcel∙les laterals no superarà els 7,00 m. 
6. No hi ha límit de línia de contacte amb l’edificació principal de la parcel∙la pròpia. 
7.  La  separació mínima  entre  edificis  d’una mateixa  parcel∙la  serà  igual  a  la meitat  de  l’alçària  de 
l’edificació més alta, amb un mínim de 3,00 m. 
8. Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i manteniment, excepte que 
la normativa específica d’una zona ho permeti. 
9. S’utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l’edificació principal. 
10. En aquelles zones on es permeti que  les construccions auxiliars ocupin  l’espai entre  la  línia de 
separació mínima de l’edificació a vial i el vial, hauran de complir les següents condicions: 
a) En el  front a vial de parcel∙les ascendents, és a dir, amb el  front a vial a  la cota  inferior de  les 
parcel∙les,  s’admet  moviments  de  terres  superiors  als  fixats  en  aquesta  normativa  per  a  ubicar 
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construccions auxiliars en substitució de terres, i les rampes d’accés a les plantes soterrani amb les 
següents condicions: 

- Presentin un desnivell promig superior a 1,50 m entre la rasant del carrer i la del terreny natural 
de l’interior de la parcel∙la. 

- No podrà superar  l’alçada màxima de 3,00 m. L’alçada es computarà a partir de  la rasant del 
carrer, en el punt central de la façana al vial. 

- La coberta serà plana i podrà ser accessible 
- S’haurà de separar 3,00 dels llindars laterals, excepte que la finca veïna ja hagués adossat a la 
mitgera  una  construcció  similar,  o  existís  pacte  exprés  entre  els  dos  veïns  per  construir‐los 
adossats. 

b) En el front a vial de parcel∙les descendents, és a dir, amb el front a vial a la cota superior de les 
parcel∙les, s’admet la substitució de terres per a ubicar construccions auxiliars i les rampes d’accés, 
amb les següents condicions: 

- La coberta no podrà superar l’alçada de 1,20 m. L’alçada es computarà a partir de la rasant del 

carrer, en el punt central de la façana al vial. 

- La coberta serà plana i podrà ser accessible 

- S’haurà de separar 3,00 dels llindars laterals, excepte que la finca veïna ja hagués adossat a la 

mitgera  una  construcció  similar,  o  existís  pacte  exprés  entre  els  dos  veïns  per  construir‐los 

adossats. 

 
 

12.‐ Regulació de la llargada màxima de les agrupacions de naus en zona industrial.  

Es proposa eliminar el paràmetre de la llargada màxima per agrupar naus. La llargada d’aquestes 
instal∙lacions es regulen per les dimensions, l’edificabilitat i l’ocupació màximes de la parcel∙la. 

 

‐ Normativa vigent 

Article 202 Condicions de l’edificació. Subzona 9a 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

subzona 9a3: edificació industrial aparellada 

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

subzona 9a1: parcel∙la única  i  indivisible. Caldrà  inscriure 

aquesta característica en el Registre de la Propietat. 

Densitat màxima  1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la   18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,20 m²/m² 

subzona 9a1: 0,75 m²/m²

subzona 9a4: 1,198 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  60 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m, 

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

subzona 9a2: 10,00 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació a línies de façana   10,00 m
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subzona 9a4:10,00 m a c/ St. Andreu 

                        6,00 m a c/ Rubió i Ors 

Separació mínima a parcel∙les veïnes   2,50 m

subzona 9a3: Es podrà adossar a la partió veïna de la banda 

sud. 

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m

Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

Subzona 9a1: Caldrà conservar una distància mínima de zona lliure de 5,00 m des del límit superior del 

talús del marge dels cursos d’aigua. En cap cas, podran efectuar‐se obres que afectin les lleres públiques. 

Cal preservar  la compatibilitat dels usos  industrials amb la conservació dels valors naturals del  rec del 

sector. 

Les edificacions es podran agrupar fins a una llargada màxima de 100,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.

 

Subzona 9d 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

9d1: edificació industrial aparellada 

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  0,75 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  70 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació a línies de façana   10,00 m

Separació mínima a parcel∙les veïnes  5,00 m

9d1: es podrà adossar a la partió veïna a la banda nord.

Ocupació màxima edificació auxiliar  10%

Alçària màxima edificació auxiliar  4,00 m.

Tanques  1,20 m massís  i  fins  a  2,00 m  d’alçària  total  amb  paret 

calada, reixa metàl∙lica o tanca vegetal. 

Les edificacions es podran agrupar fins a una llargada màxima de 100,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  
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Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.

 

Subzona 9d bis 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada.

Parcel∙la mínima  2.500 m², indivisible

Subzona 9dbis2: parcel∙la existent a l’aprovació inicial de la 

MP NNSS 

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  0,75 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  70 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació a línies de façana   10,00 m

Separació mínima a parcel∙les veïnes  5,00 m

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m

Tanques  1,20 m massís i fins a fins a 2,00 m d’alçària total amb paret 

calada, reixa metàl∙lica o tanca vegetal.  

Les edificacions es podran agrupar fins a una llargada màxima de 60,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.

 

Subzona 9e 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,0715 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  63,02 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació  a  vials  i  zona  verda  i/o 

equipament 

1,50 m

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m
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Tanques  1,20 m massís  i  fins  a  2,00 m  d’alçària  total  amb  paret 

calada, reixa metàl∙lica o tanca vegetal.  

Les edificacions es podran agrupar, fins a una llargada màxima de 60,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.

 

Subzona 9f 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada 

Parcel∙la mínima  2.500 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  30,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,193 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  70,00%

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació mínima a veïns   4,00 m

Separació  mínima  a  carrer  (excepte  c/  Sant 

Andreu) 

6,00 m 

Tanques  1,00 m massís i fins a 2,00 m d’alçària total amb 

paret calada, tanca metàl∙lica o tanca vegetal. A 

la partió amb els veïns, pot ser amb material opac 

fins a una alçària de 2,00 m. 

Per a les parcel∙les amb façana al carrer Sant Andreu, les edificacions situades des de la rotonda cap a 

l’oest, en direcció a Banyoles, es podran alinear a la vorera, mentre que les edificacions situades des de 

la  rotonda  cap  a  l’est,  en  direcció  a Girona,  s’hauran  de  separar  2,00 m  de  la  vorera,  i  hauran  de 

pavimentar aquest espai amb el mateix tractament de vorera; les tanques, en el seu cas, s’hauran de 

posar també a la distància de 2,00 m de la vorera. 

El tractament de les façanes del carrer Sant Andreu haurà de ser d’aparador o façana principal amb 

acabats de qualitat. 

S’admet l’agrupació de dues o més parcel∙les i, en aquest cas, es permetrà agrupar tota l’edificació en 

un sol edifici, amb  la  limitació que  la  façana  resultant no podrà superar els 100 m. Les edificacions 

agrupades formaran part d’un únic projecte, a efectes d’aconseguir una unitat de composició. 

Els espais no edificables de cada parcel∙la només podran ser dedicats a aparcaments, a vials exteriors i 

a espais enjardinats. No s’admetran  les construccions auxiliars o annexos  i altres obres permanents 

d’edificació que no s’adeqüin a les condicions generals d’ordenació i edificació. 

L’ordenació interior de cada parcel∙la preveurà les àrees necessàries per a la càrrega i descàrrega que, 

en tots els casos, s’efectuarà a l’interior de la parcel∙la. 
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Subzona 9g 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  edificació industrial aïllada 

Parcel∙la mínima  1.000 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  20,00 ml 

Edificabilitat neta màxima  1,193 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  70,00%

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació mínima a veïns   4,00 m

Separació mínima a carrer   6,00 m 

Tanques  1,00 m massís i fins a 2,00 m d’alçària total amb 

paret calada, tanca metàl∙lica o tanca vegetal. A 

la partió amb els veïns, pot ser amb material opac 

fins a una alçària de 2,00 m. 

S’admet l’agrupació de dues o més parcel∙les i, en aquest cas, es permetrà agrupar tota l’edificació en 

un sol edifici, amb  la  limitació que  la  façana  resultant no podrà superar els 100 m. Les edificacions 

agrupades formaran part d’un únic projecte, a efectes d’aconseguir una unitat de composició. 

Els espais no edificables de cada parcel∙la només podran ser dedicats a aparcaments, a vials exteriors i 

a espais enjardinats. No s’admetran  les construccions auxiliars o annexes  i altres obres permanents 

d’edificació que no s’adeqüin a les condicions generals d’ordenació i edificació. 

L’ordenació interior de cada parcel∙la preveurà les àrees necessàries per a la càrrega i descàrrega que, 

en tots els casos, s’efectuarà a l’interior de la parcel∙la. 

 

‐ Normativa proposada 

Article 202 Condicions de l’edificació. Subzona 9a 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

subzona 9a3: edificació industrial aparellada 

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

subzona  9a1:  parcel∙la  única  i  indivisible.  Caldrà  inscriure 

aquesta característica en el Registre de la Propietat. 

Densitat màxima  1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la   18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,20 m²/m² 

subzona 9a1: 0,75 m²/m²

subzona 9a4: 1,198 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  60 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m, 

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 
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subzona 9a2: 10,00 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació  a  límits  de  parcel∙la  per  les 

noves  edificacions  i  les  ampliacions  de 

les existents 

Separació a vial: 10,00 m

Separació a parcel∙les veïnes: 2,50 m 

Separacions a límits de parcel∙la per les 

edificacions existents 

La que tenen actualment. 

En cas d’enderroc la nova edificació s’haurà de separar 10 m 

de vial i 2,50 m de les parcel∙les veïnes. 

Separació mínima a vial subzona 9a4  10,00 m a c/ St. Andreu

  6,00 m a c/ Rubió i Ors 

Separació  mínima  a  parcel∙les  veïnes 

subzona 9a3 

Es podrà adossar a la partió veïna de la banda sud 

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m

 

Tanques  1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal. 

Subzona 9a1: Caldrà conservar una distància mínima de zona lliure de 5,00 m des del límit superior del 

talús del marge dels cursos d’aigua. En cap cas, podran efectuar‐se obres que afectin les lleres públiques. 

Cal preservar  la compatibilitat dels usos  industrials amb la conservació dels valors naturals del  rec del 

sector. 

Les edificacions es podran agrupar, fins a una llargada màxima de 100,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.

 

Subzona 9d 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

9d1: edificació industrial aparellada 

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  0,75 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  70 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació a línies de façana   10,00 m

Separació mínima a parcel∙les veïnes  5,00 m

9d1: es podrà adossar a la partió veïna a la banda nord.

Ocupació màxima edificació auxiliar  10%
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Alçària màxima edificació auxiliar  4,00 m.

Tanques  1,20 m massís  i  fins  a  2,00 m  d’alçària  total  amb  paret 

calada, reixa metàl∙lica o tanca vegetal. 

Les edificacions es podran agrupar, fins a una llargada màxima de 100,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.

 

Subzona 9d bis 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada.

Parcel∙la mínima  2.500 m², indivisible

 

Subzona 9dbis2: parcel∙la existent a l’aprovació inicial de la 

MP NNSS 

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  0,75 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  70 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació a línies de façana   10,00 m

Separació mínima a parcel∙les veïnes  5,00 m

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m

Tanques  1,20 m massís i fins a fins a 2,00 m d’alçària total amb paret 

calada, reixa metàl∙lica o tanca vegetal.  

Les edificacions es podran agrupar, fins a una llargada màxima de 60,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.

 

Subzona 9e 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada

Parcel∙la mínima  500 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 
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Façana mínima de la parcel∙la  18,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,0715 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  63,02 %

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació a vials per les noves edificacions 

i les ampliacions de les existents 

1,50 m

Separació  a  vials  per  les  edificacions 

existents 

La que tenen actualment. 

En  cas d’enderroc  la  nova edificació  s’haurà de  separar 

1,50 m 

Separació  a  vials  i  zona  verda  i/o 

equipament 

1,50 m

Ocupació màxima edificació auxiliar   10%

Alçària màxima edificació auxiliar   4,00 m

Tanques  1,20 m massís  i  fins  a  2,00 m  d’alçària  total  amb  paret 

calada, reixa metàl∙lica o tanca vegetal.  

Les edificacions es podran agrupar, fins a una llargada màxima de 60,00 ml, sempre que les edificacions 

agrupades  corresponguin  a  un  únic  projecte,  a  efectes  d’aconseguir  una  unitat  de  composició.  Seran 

considerades com a una sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcel∙la s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no es podrà 

destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada.

 

Subzona 9f 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  Edificació industrial aïllada 

Parcel∙la mínima  2.500 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  30,00 ml

Edificabilitat neta màxima  1,193 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  70,00%

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació mínima a veïns   4,00 m

Separació  mínima  a  carrer  (excepte  c/  Sant 

Andreu) 

6,00 m 

Tanques  1,00 m massís i fins a 2,00 m d’alçària total amb 

paret calada, tanca metàl∙lica o tanca vegetal. A 

la partió amb els veïns, pot ser amb material opac 

fins a una alçària de 2,00 m. 

Per a les parcel∙les amb façana al carrer Sant Andreu, les edificacions situades des de la rotonda cap a 

l’oest, en direcció a Banyoles, es podran alinear a la vorera, mentre que les edificacions situades des de 

la  rotonda  cap  a  l’est,  en  direcció  a Girona,  s’hauran  de  separar  2,00 m  de  la  vorera,  i  hauran  de 

pavimentar aquest espai amb el mateix tractament de vorera; les tanques, en el seu cas, s’hauran de 

posar també a la distància de 2,00 m de la vorera. 
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El tractament de les façanes del carrer Sant Andreu haurà de ser d’aparador o façana principal amb 

acabats de qualitat. 

S’admet l’agrupació de dues o més parcel∙les i, en aquest cas, es permetrà agrupar tota l’edificació en 

un sol edifici, amb  la  limitació que  la  façana  resultant no podrà superar els 100 m. Les edificacions 

agrupades formaran part d’un únic projecte, a efectes d’aconseguir una unitat de composició. 

Els espais no edificables de cada parcel∙la només podran ser dedicats a aparcaments, a vials exteriors i 

a espais enjardinats. No s’admetran  les construccions auxiliars o annexos  i altres obres permanents 

d’edificació que no s’adeqüin a les condicions generals d’ordenació i edificació. 

L’ordenació interior de cada parcel∙la preveurà les àrees necessàries per a la càrrega i descàrrega que, 

en tots els casos, s’efectuarà a l’interior de la parcel∙la. 

 

Subzona 9g 

PARÀMETRES  CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Tipologia  edificació industrial aïllada 

Parcel∙la mínima  1.000 m², indivisible

Densitat   1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcel∙la  20,00 ml 

Edificabilitat neta màxima  1,193 m²/m²

Ocupació màxima de la parcel∙la  70,00%

Alçària reguladora màxima  9,50 m

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació mínima a veïns   4,00 m

Separació mínima a carrer   6,00 m 

Tanques  1,00 m massís i fins a 2,00 m d’alçària total amb 

paret calada, tanca metàl∙lica o tanca vegetal. A 

la partió amb els veïns, pot ser amb material opac 

fins a una alçària de 2,00 m. 

S’admet l’agrupació de dues o més parcel∙les i, en aquest cas, es permetrà agrupar tota l’edificació en 

un sol edifici, amb  la  limitació que  la  façana  resultant no podrà superar els 100 m. Les edificacions 

agrupades formaran part d’un únic projecte, a efectes d’aconseguir una unitat de composició. 

Els espais no edificables de cada parcel∙la només podran ser dedicats a aparcaments, a vials exteriors i 

a espais enjardinats. No s’admetran  les construccions auxiliars o annexes  i altres obres permanents 

d’edificació que no s’adeqüin a les condicions generals d’ordenació i edificació. 

L’ordenació interior de cada parcel∙la preveurà les àrees necessàries per a la càrrega i descàrrega que, 

en tots els casos, s’efectuarà a l’interior de la parcel∙la. 

 

8.13.‐ Desvinculació de l’ús industrial de la resta d’usos permesos a la zona industrial (clau 9).  

La  regulació  dels  usos  en  la  zona  industrial  establert  en  la  normativa  actual,  permet  la 

convivència de l’ús industrial amb altres usos que formen part de les activitats del sectors terciari 

i d’equipaments (administratiu, serveis, restauració, etc.), amb la condició que estiguin vinculats 

a l’ús industrial, i sense concretar l’abast de la relació. 
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Davant la poca precisió que presenta aquesta condició, i també per potenciar i dotar de major 

flexibilitat la implantació d’activitats econòmiques en el municipi, es considera la conveniència 

d’excloure la vinculació amb l’ús industrial de la resta dels usos permesos. 

Es proposa modificar l’article 204, Condicions d’ús de la zona industrial (clau 9), per suprimir la 

condició de vincular a  l’ús  industrial  la resta d’usos permesos, excepte per a  l’ús sanitari que 

caldrà aquesta vinculació. Respecte l’ús comercial, aquest es condiciona a les determinacions 

del DL 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials.  

 

‐ Normativa vigent: 

Article 204 Condicions d’ús 

SUBZONA  USOS ADMESOS

9a, 9a2, 9a3, 9a4, 9d, 9dbis, 

9dbis2, 9e, 9f i 9g 

L’ús predominant és el d’indústria. També, s’admeten els usos de magatzem 

i els establiments comercials singulars definits a la Llei 1/2009 d’ordenació 

dels  equipaments  comercials.  Els  usos  d’oficines,  comercial,  restauració, 

recreatiu,  sanitari  assistencial,  educatiu  per  a  escoles  de  formació 

professional, esportiu, estacionament, s’admeten quan estiguin vinculats a 

l’ús industrial: 

A la zona industrial del Terri, només s’admet l’ús d’habitatge als existents, 

en els quals només es permetran obres de manteniment i d’ampliació fins a 

un 20% de la seva actual superfície construïda. 

9a1  A  la  zona  9a1  situada  al  costat  de  la  parcel∙la  de Marbres  Banyoles,  l’ús 

industrial a realitzar queda limitat a un ús igual o similar a l’existent, per tal 

de  preservar  dos  habitatges  existents  al  camí  de  can  Lura  d’una  major 

afectació d’usos industrials. 

9c  Només, s’admet l’ús de fusteria. No es permetrà el canvi d’activitat. 

9b  Només,  s’admet  l’ús  d’indústria  i  de  magatzem  vinculat  a  la  indústria 

agroalimentària existent. 

En planta soterrània, podran autoritzar‐se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota el local 

de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el desallotjament de les 

persones amb seguretat. 

 

‐ Normativa proposada: 

Article 204 Condicions d’ús 

SUBZONA  USOS ADMESOS

9a, 9a2, 9a3, 9a4, 9d, 9dbis, 

9dbis2, 9e, 9f i 9g 

L’ús predominant és el d’indústria. També, s’admeten els usos de magatzem 

i els establiments comercials singulars definits a la Llei 1/2009 d’ordenació 

dels  equipaments  comercials.  Els  usos  d’oficines,  comercial,  restauració, 

recreatiu,  sanitari  assistencial,  educatiu  per  a  escoles  de  formació 

professional, esportiu, estacionament, s’admeten quan estiguin vinculats a 

l’ús  industrial:  També  s’admeten  els  usos  de  magatzem,  oficines, 

restauració,  recreatiu,  educatiu  per  a  escoles  de  formació  professional, 

clíniques  veterinàries  o  similars,  esportiu,  estacionament,  i    comercial 
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condicionat  a  les  determinacions  del  DL  1/2009  d’ordenació  dels 

equipaments comercials.  

L’ús sanitari només s’admet quan estigui vinculat a l’ús industrial. 

A la zona industrial del Terri, només s’admet l’ús d’habitatge als existents, 

en els quals només es permetran obres de manteniment i d’ampliació fins a 

un 20% de la seva actual superfície construïda. 

9a1  A  la  zona  9a1  situada  al  costat  de  la  parcel∙la  de Marbres  Banyoles,  l’ús 

industrial a realitzar queda limitat a un ús igual o similar a l’existent, per tal 

de  preservar  dos  habitatges  existents  al  camí  de  can  Lura  d’una  major 

afectació d’usos industrials. 

9c  Només, s’admet l’ús de fusteria. No es permetrà el canvi d’activitat. 

9b  Només,  s’admet  l’ús  d’indústria  i  de  magatzem  vinculat  a  la  indústria 

agroalimentària existent. 

En planta soterrània, podran autoritzar‐se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota el local 

de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el desallotjament de les 

persones amb seguretat. 

 

8.14.‐ Regulació de la divisió horitzontal en les masies que formen part del Catàleg.  

S’incorpora un nou paràgraf a l’article 254.3, per especificar que es permetrà també la divisió 

horitzontal  en  una  masia,  sempre  que  no  comporti  un  increment  del  nombre  d’habitatges 

respecte  dels  autoritzats  en  una  llicència  urbanística  anterior,  que  estableix  l’article  30  del 

Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

Per  evitar  que  la  divisió  horitzontal  pugui  desfigurar  l’espai  exterior  de  la  masia,  amb  la 

introducció d’elements  físics de separació,  i amb  l’objectiu de conservar  l’aspecte unitari del 

conjunt, s’incorpora un nou punt a l’article 254 que impedeix la col∙locació de tanques o altres 

elements exteriors de separació física per mantenir la configuració unitària del conjunt. 

S’incorpora un nou apartat a l’article 256, que permet reconèixer l’ús d’habitatge que s’havia 

desenvolupat a les masoveries. 

 

‐ Normativa vigent: 

Article 254 Divisions horitzontals 

1. D’acord amb l’article 50.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, si no s’alteren les característiques 

originals de l’edificació, es pot admetre la divisió horitzontal amb les limitacions establertes en aquesta 

normativa i d’acord amb les normes reguladores de les condicions d’habitabilitat. 

2. En aquelles masies i cases rurals, el cos principal de les quals presenti una superfície construïda major 

de 350 m², es permet la divisió horitzontal en dos habitatges. Per cada fracció de 150 m² de més, es 

permet la creació d’un nou habitatge. El nombre màxim d’habitatges permesos a cada masia o casa 

rural és de 4. 

3. S’autoritzarà també la corresponent divisió horitzontal en aquelles masies i cases rurals en què, tot i 

no assolir els mínims establerts en aquest article,  la divisió  s’hagi produït en una escriptura pública 

abans de l’aprovació inicial d’aquest Pla.. 

4.  No  poden  esser  qualificats  com  a  establiments  de  turisme  rural  els  pisos,  considerats  com  a 

habitatges independents, en un edifici de diverses plantes en règim de propietat horitzontal. 
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Article 256 Regulació d’usos 

1. En general,  i  sense perjudici del que es determini, amb caràcter particular, a  cada  fitxa,  els usos 

permesos en el cos principal de les edificacions que formen part del Catàleg, d’acord amb l’article 47.3 

del Text refós de la Llei d’urbanisme, són: habitatge familiar, establiment hoteler amb exclusió de la 

modalitat d’hotel apartament i amb un màxim de 50 places, establiment de turisme rural, activitats 

d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments i serveis comunitaris. 

2. L’ús de turisme rural no es podrà implantar a les masies i cases rurals de construcció posterior a l’any 

1950. 

3. Quant a les construccions annexes, només s’admeten els usos auxiliars del principal i també els usos 

agrícoles, ramaders, forestals i d’explotació d’altres recursos naturals. 

4. Es permet l’ús d’habitatge turístic a totes les masies i cases rurals del Catàleg, encara que en la fitxa 

individual no s’especifica aquest ús, condicionat a haver de complir amb els requeriments exigits per la 

normativa sectorial. 

 

‐ Normativa proposada: 

Article 254 Divisions horitzontals 

1. D’acord amb l’article 50.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, si no s’alteren les característiques 

originals de l’edificació, es pot admetre la divisió horitzontal amb les limitacions establertes en aquesta 

normativa i d’acord amb les normes reguladores de les condicions d’habitabilitat. 

2. En aquelles masies i cases rurals, el cos principal de les quals presenti una superfície construïda major 

de 350 m², es permet la divisió horitzontal en dos habitatges. Per cada fracció de 150 m² de més, es 

permet la creació d’un nou habitatge. El nombre màxim d’habitatges permesos a cada masia o casa 

rural és de quatre. 

3. També s’admet  la divisió horitzontal en aquelles masies  i  cases  rurals en què,  tot  i no assolir els 

mínims  establerts  en  aquest  article,  la  divisió  s’hagi  produït  en  una  escriptura  pública  abans  de 

l’aprovació inicial d’aquest Pla. 

Es  permetrà  també  la  divisió  horitzontal,  sempre  que  no  comporti  un  increment  del  nombre 

d’habitatges respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.  

4.  No  poden  esser  qualificats  com  a  establiments  de  turisme  rural  els  pisos,  considerats  com  a 

habitatges independents, en un edifici de diverses plantes en règim de propietat horitzontal. 

5. En cap cas les divisions en propietat horitzontal implicaran una modificació de l’espai exterior, el 

qual haurà de mantenir la configuració inequívocament unitària. No es permet, per tant, la divisió 

física mitjançant  tanques  o  altres  elements  exteriors  que modifiquin  la  configuració  unitària  del 

conjunt. En cas que es procedeixi a  la divisió en propietat horitzontal sobre edificis  independents, 

tampoc es podrà realitzar una divisió física mitjançant tanques o altres elements que modifiquin la 

configuració unitària del conjunt. 

 

Article 256 Regulació d’usos 

1. En general,  i  sense perjudici del que es determini, amb caràcter particular, a  cada  fitxa,  els usos 

permesos en el cos principal de les edificacions que formen part del Catàleg, d’acord amb l’article 47.3 

del Text refós de la Llei d’urbanisme, són: habitatge familiar, establiment hoteler amb exclusió de la 

modalitat d’hotel apartament i amb un màxim de 50 places, establiment de turisme rural, activitats 

d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments i serveis comunitaris. 

2. L’ús de turisme rural no es podrà implantar a les masies i cases rurals de construcció posterior a l’any 

1950. 
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3. Quant a les construccions annexes, només s’admeten els usos auxiliars del principal i també els usos 

agrícoles, ramaders, forestals i d’explotació d’altres recursos naturals. 

4. Es permet l’ús d’habitatge turístic a totes les masies i cases rurals del Catàleg, encara que en la fitxa 

individual no s’especifica aquest ús, condicionat a haver de complir amb els requeriments exigits per la 

normativa sectorial. 

5. Les edificacions que formen part del conjunt i que històricament havien sigut habitatge, com seria 

el cas de les masoveries, poden continuar amb aquet ús. Si la fitxa del catàleg no ho reconeix, caldrà 

modificar‐la aportant documentació que així ho acrediti 

 

 

8.15.‐  Incorporació de  l’àrea protegida de  la vil∙la  romana de Vilauba a  l’Inventari de bens a 
protegir.  

El jaciment de Vilauba es troba situat en el paratge de la Perpinyana, a l’oest del terme municipal 
de Camós i una part reduïda, afecta el terme municipal de Porqueres. 

La vil∙la romana de Vilauba és un  jaciment arqueològic que correspon a un establiment rural 

d’època romana, datat entre els segles II‐I aC i els segles VI‐VII dC. El bon estat de conservació 

de les restes arqueològiques ha facilitat la interpretació global del conjunt, que ha sigut objecte 

d’una intensa recerca arqueològica duta a terme durant més de 40 anys de treballs continuats, 

i que continuen en l’actualitat, convertint el jaciment en un referent per estudiar el mon rural 

en època romana. 

Per  la  resolució  CLT/677/2020,  de  4  de  març  (DOGC  núm.  8084  de  13/03/2020)  s’incoa 

expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Zona Arqueològica, 

a favor de la vil∙la romana de Vilauba, als termes municipals de Camós i Porqueres.  

En data  de  23/02/2021, ACORD GOV/19/21,  es  declara Bé Cultural  d’Interès Nacional,  en  la 

categoria de Zona Arqueològica,  la vil∙la romana de Vilauba, a Camós  i Porqueres. L’acord es 

publica al DOGC núm. 8350 de 25/02/2021. 

L’acord determina com a criteri bàsic que, amb caràcter específic ha de regir les intervencions a 

la zona arqueològica declarada,  la necessitat d’autorització prèvia del Departament de Cultura, 

per a les actuacions següents: 

a) Anivellaments del terreny 

b) Plantada i arrencada d’arbres 

c) Remocions  i  excavacions  del  terreny  per  a  qualsevol  tipus  d’instal∙lació  que 

afectin el subsòl i que superin els 30 cm de gruix des de la cota del terreny 

La delimitació de la zona es la que es grafia en el plànol adjunt que figura en el DOGC. L’àmbit 

que afecta el municipi de Porqueres correspon a l’extrem nord. 
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La  incorporació  al  POUM  d’aquesta  declaració  comporta  incorporar  a  l’Inventari  de  béns  a 

protegir pel  seu valor històric,  arquitectònic  i  natural  (annex  II  de  les normes urbanístiques) 

l’àrea protegida de la vil∙la romana de Vilauba, dins el terme municipal de Porqueres i al plànol 

núm. 18 de  la sèrie d’ordenació del sòl urbà  i urbanitzable. Alhora que es proposa modificar 

l’article 283 de les normes urbanístiques per a determinar el criteri bàsic que ha de regir en les 

actuacions que es vulguin realitzar en el be protegit, que estableix l’ ACORD GOV/19/21 de data 

23/02/2021. 

 

‐ Normativa vigent 

Article 283 Regulació específica dels jaciments arqueològics
1. Queda prohibida qualsevol acció d’edificació o d’alteració del territori a la zona assenyalada com 
de protecció arqueològica. Totes les actuacions que s’hagin d’efectuar a l’interior de l’àmbit de les 
restes hauran de tenir l’informe favorable previ del Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura.
2. Les edificacions auxiliars que, per al servei de les excavacions puguin ser necessàries, hauran de ser 
autoritzades per l’Ajuntament de Porqueres i també per al servei d’arqueologia, i hauran d’aportar el 
compromís  explícit  que  garanteixi  la  seva  demolició  sense  dret  a  indemnització,  en  cas  de  ser 
necessari. 
3. En aquestes àrees, no es podrà autoritzar cap modificació del subsòl (per ex. instal∙lació subterrània 
de xarxes d’aigua, electricitat, telèfon; perforacions per a captacions d’aigua etc.) 
4.  Si,  durant  el  temps  de  vigència  d’aquest  POUM,  es  descobrissin  nous  jaciments  arqueològics 
assenyalats  pels  organismes  competents,  aquests  s’inclourien,  automàticament,  dins  de  la  zona 
arqueològica. 
5.  Per  protegir  les  estructures  dels  jaciments,  s'hauran  de  cobrir  amb  sorra  i,  en  el  moment  del 
cobriment, s'avisarà al Servei d'arqueologia.
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INVENTARI DE BÉNS A PROTEGIR PEL SEU VALOR HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I NATURAL.  
 

1.‐ Jaciments arqueològics inventariats a la Carta Arqueològica i Paleontològica de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: 

 
A.1   4692 LES ESTUNES. Jaciment arqueològic neolític. 
        (coordenades UTM 479100 / 4662425) 
A.2   4693 PUJARNOL. Jaciment arqueològic neolític.  
       (coordenades UTM 476585 / 4661275) 
A.3   4694 CAN BRUGADA. Jaciment arqueològic . 
        (coordenades UTM 478275 / 4663045) 
A.4   4696 LLAC I. Jaciment arqueològic paleolític  
        (coordenades UTM 479590 / 4665240) 
A.5   4697 DOLMEN DE LES CLOSES. Jaciment arqueològic calcolític i neolític final (coordenades UTM 

477960 / 4660430) 
A.6   4698 FONT DEL RECTOR. Jaciment arqueològic neolític.  
        (coordenades. UTM 479365 / 4663800) 
A.7   4699 ESTANYOL NOU. Jaciment arqueològic neolític.  
        (coord. UTM 479720 / 4665400) 
A.8   4700 MAS CASTELL. Jaciment arqueològic diferents èpoques: neolític, romà, modern.  (coord. 

UTM 479255 / 4663595).  
Declarat BCIN (D. 22/4/1949), R‐I‐51‐6035. Incoat BCIN (R. 30/7/1982), A‐R‐I‐55‐0112 

A.9   4702 SANTA MARIA DE PORQUERES. Jaciment arqueològic calcolític (coordenades UTM 479330 / 
4663500) 

A.10  4703 PUIG SURIS. Jaciment arqueològic. Assentament romà.   
         (coord. UTM 478220 / 4661195).  
A.11  4704 CAMP 66. Jaciment arqueològic. Restes d'una vil.la romana.    
         (coord. UTM 479320 / 4666930).  
A.12  4705 MAS OLIVERES. Jaciment arqueològic ibèric.    
         (coord. UTM 478783 / 4663775).  
A.13  4706 CAMP DE LES LLOSES. Jaciment arqueològic romà.   
         (coord. UTM 479773 / 4666960).  
A.14  4707 SANT ANDREU DE MATA. Jaciment arqueològic. Necròpolis medieval. (coord. UTM 482210 

/ 4661905). 
A.15  4708 CAN CARRERES. Jaciment arqueològic. Restes d'una vil.la romana.  (coord. UTM 479685 / 

4666925).   
A.16  4709 SALT DEL MATXO. Jaciment arqueològic romà.   
         (coord. UTM 477515 / 46647200).  
A.17  4710 CAMP 59. Jaciment arqueològic romà.   
         (coord. UTM 479030 / 4666110).  
A.18  4630 URBANITZACIÓ BANYOLES PARK  Jaciment arqueològic  
         (coord. UTM 478728 / 4661267).  
A.19  4667 CLOT D’ESPOLLA Jaciment arqueològic  
         (coord. UTM 480697 / 4666802). 
A.20  14189 CAMP ENTORN EL MAS DE CAN GELADA. Jaciment arqueològic. (coord. UTM 480313 / 

4666970). 
A.21  4701 BÒBILA ORDIS.  Jaciment paleontològic  
         (coord. UTM 479360 / 4665805).  
A.22  4695 COSTES DE MATA.  Jaciment paleontològic  
         (coord. UTM 482663 / 4662044). 
A.23  4619 MANDÍBULA DE BANYOLES ( Pla de la Formiga)  Jaciment paleontològic (coord. UTM 

481040 / 4661687). 
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‐ Normativa proposada 

Article 283 Regulació específica dels jaciments arqueològics
1. Queda prohibida qualsevol acció d’edificació o d’alteració del territori a la zona assenyalada com 
de protecció arqueològica. Totes les actuacions que s’hagin d’efectuar a l’interior de l’àmbit de les 
restes hauran de tenir l’informe favorable previ del Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura.
2. Les edificacions auxiliars que, per al servei de les excavacions puguin ser necessàries, hauran de ser 
autoritzades per l’Ajuntament de Porqueres i també per al servei d’arqueologia, i hauran d’aportar el 
compromís  explícit  que  garanteixi  la  seva  demolició  sense  dret  a  indemnització,  en  cas  de  ser 
necessari. 
3. En aquestes àrees, no es podrà autoritzar cap modificació del subsòl (per ex. instal∙lació subterrània 
de xarxes d’aigua, electricitat, telèfon; perforacions per a captacions d’aigua etc.) 
4.  Si,  durant  el  temps  de  vigència  d’aquest  POUM,  es  descobrissin  nous  jaciments  arqueològics 
assenyalats  pels  organismes  competents,  aquests  s’inclourien,  automàticament,  dins  de  la  zona 
arqueològica. Si durant l’execució de rebaixos en el subsòl del municipi es posen al descobert restes 
d’interès arqueològic caldrà atenir‐se al que determina la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, 
i el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
5. El rebliment indefinit només es pot fer quan concorrin les circumstàncies que preveu  l’article 30.2 
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i no sigui possible o no es 
consideri adient el trasllat de les restes, d’acord amb les condicions que estableix l’article 31.4 del 
mateix  Reglament. L’ha d’autoritzar la Direcció General del Patrimoni Cultural, o si afecta una zona 
arqueològica  o  paleontològica  d’interès  nacional,  la  Comissió  del  Patrimoni  Cultural  del 
Departament de Cultura.   
6. Per a    la  zona declarada BCIN, en  la  categoria de Zona Arqueològica, de  la vil∙la  romana de 
Vilauba,  es  necessària  l’autorització  prèvia  del  Departament  de  Cultura  per  a  les  següents 
actuacions: 
a) Anivellaments del terreny 

b) Plantada i arrencada d’arbres 

c) Remocions i excavacions del terreny per a qualsevol tipus d’instal∙lació que afectin el subsòl i 

que superin els 30 cm de gruix des de la cota del terreny 

 

 

ANNEX II 

INVENTARI DE BÉNS A PROTEGIR PEL SEU VALOR HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I NATURAL.  

0.‐ Be Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Zona Arqueològica 
A.0        Perímetre de  l’àrea protegida del  jaciment de  la  vil∙la  romana de Vilauba,  dins  el  terme 
municipal de Porqueres (Acord GOV/19/2021, de 23 de febrer) 

 
1.‐ Jaciments arqueològics inventariats a la Carta Arqueològica i Paleontològica de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: 
A.1   4692 LES ESTUNES. Jaciment arqueològic neolític. 
        (coordenades UTM 479100 / 4662425) 
A.2   4693 PUJARNOL. Jaciment arqueològic neolític.  
       (coordenades UTM 476585 / 4661275) 
A.3   4694 CAN BRUGADA. Jaciment arqueològic . 
        (coordenades UTM 478275 / 4663045) 
A.4   4696 LLAC I. Jaciment arqueològic paleolític  
        (coordenades UTM 479590 / 4665240) 
A.5   4697 DOLMEN DE LES CLOSES. Jaciment arqueològic calcolític i neolític final (coordenades UTM 

477960 / 4660430) 
A.6   4698 FONT DEL RECTOR. Jaciment arqueològic neolític.  
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        (coordenades. UTM 479365 / 4663800)
A.7   4699 ESTANYOL NOU. Jaciment arqueològic neolític.  
        (coord. UTM 479720 / 4665400) 
A.8     4700 MAS CASTELL. Jaciment arqueològic diferents èpoques: neolític, romà, modern.    (coord. 

UTM 479255 / 4663595).  
Declarat BCIN (D. 22/4/1949), R‐I‐51‐6035. Incoat BCIN (R. 30/7/1982), A‐R‐I‐55‐0112 

A.9   4702 SANTA MARIA DE PORQUERES. Jaciment arqueològic calcolític (coordenades UTM 479330 
/ 4663500) 

A.10  4703 PUIG SURIS. Jaciment arqueològic. Assentament romà.   
         (coord. UTM 478220 / 4661195).  
A.11  4704 CAMP 66. Jaciment arqueològic. Restes d'una vil.la romana.    
         (coord. UTM 479320 / 4666930).  
A.12  4705 MAS OLIVERES. Jaciment arqueològic ibèric.    
         (coord. UTM 478783 / 4663775).  
A.13  4706 CAMP DE LES LLOSES. Jaciment arqueològic romà.   
         (coord. UTM 479773 / 4666960).  
A.14  4707 SANT ANDREU DE MATA. Jaciment arqueològic. Necròpolis medieval. (coord. UTM 482210 

/ 4661905). 
A.15  4708 CAN CARRERES. Jaciment arqueològic. Restes d'una vil.la romana.  (coord. UTM 479685 / 

4666925).   
A.16  4709 SALT DEL MATXO. Jaciment arqueològic romà.   
         (coord. UTM 477515 / 46647200).  
A.17  4710 CAMP 59. Jaciment arqueològic romà.   
         (coord. UTM 479030 / 4666110).  
A.18  4630 URBANITZACIÓ BANYOLES PARK  Jaciment arqueològic  
         (coord. UTM 478728 / 4661267).  
A.19  4667 CLOT D’ESPOLLA Jaciment arqueològic  
         (coord. UTM 480697 / 4666802). 
A.20  14189 CAMP ENTORN EL MAS DE CAN GELADA. Jaciment arqueològic. (coord. UTM 480313 / 

4666970). 
A.21  4701 BÒBILA ORDIS.  Jaciment paleontològic  
         (coord. UTM 479360 / 4665805).  
A.22  4695 COSTES DE MATA.  Jaciment paleontològic  
         (coord. UTM 482663 / 4662044). 

A.23    4619 MANDÍBULA DE BANYOLES  (  Pla  de  la  Formiga)    Jaciment  paleontològic  (coord. UTM 

481040 / 4661687). 

 

Delimitació gràfica de l’àrea protegida dins el terme de Porqueres que s’incorpora al plànol 

d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable núm. 18. 
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8.16.‐ Correcció d’errada material en el plànol d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable núm. 22. 

La documentació gràfica del POUM no recull correctament el límit del sòl urbà de la parcel∙la 

situada  a  la  banda  sud  del  nucli,  a  l’encreuament  entre  el  carrer Marià  Benlliure  i  el  carrer 

Estació, previst en les anteriors Normes Subsidiàries, que el POUM revisa, 

La superfície de la parcel∙la es fruit del conveni 80/97, de 30 de maig de 1997, entre l’Ajuntament 

de Porqueres i els propietaris dels terrenys afectats, que va comportar l’ampliació de l’àmbit del 

Sector Sud de Mata i la modificació de la trama viària en aquell punt, i també la seva inclusió en 

els plànols normatius de  les Normes subsidiàries de planejament que s’estaven redactant en 

aquell moment.  

De l’informe dels serveis tècnics municipals de data 14/10/1998 es fa avinent l’existència d’un 

error  material  en  la  planimetria  de  les  Normes  subsidiàries  de  planejament,  que  van  ser 

aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona en data de 11/02/1998 (DOGC 

07/04/1998), en el sentit que el nou planejament no recull correctament l’àmbit del sòl urbà del 

sector sud de Mata, resultat del conveni anterior. 

En data de 01/12/1998, el Ple de l’Ajuntament de Porqueres, acorda rectificar d’ofici l’error de 

planimetria observat a les Normes subsidiàries, referent a unes finques del sector sud de Mata 

i donar‐ne compte a la Comissió d’urbanisme de Girona. 

La Comissió d’urbanisme de Girona de data 22/12/1998, acorda corregir l’errada material de la 

Revisió‐adaptació de les Normes subsidiàries de planejament de Porqueres, que fa referència a 

la planimetria de la trama viària del Sector Sud de Mata. L’acord es publica al DOGC núm. 2845 

de data 11/03/1999. 
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Amb  l’objecte de  recollir  el  límit del  sòl urbà previst en el planejament anterior, es proposa 

ajustar  la superfície de  la parcel∙la situada a  la banda sud del nucli, a  l’encreuament entre el 

carrer Marià Benlliure i el carrer Estació, actualment de de 299,21 m2 als 610,28 m2 previst en 

les anteriors Normes Subsidiàries, que representa un increment de 303 m2 de superfície . 

Aquesta modificació només afecta el plànol d’ordenació  núm. 22 per incorporar el límit del sòl 

urbà objecte de correcció d’ofici per part de l’Ajuntament de Porqueres en data de 01/12/1998 

i ratificat per la Comissió d’Urbanisme de data 22/12/1998 

 

‐ Ordenació actual 
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‐ Ordenació proposada 
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Acord de la Comissió d’urbanisme de Girona en sessió de data 22/12/1998 que acorda “Corregir 

l’errada  material  de  la  Revisió‐adaptació  de  les  Normes  subsidiàries  de  planejament  de 

Porqueres, que fa referència a la planimetria en la trama viària del sector sud de Mata.” 
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8.17.‐ Adequar la dotació de places d’aparcament relacionades amb l’ús comercial, a allò que 
estableix la normativa sectorial vigent que regula els equipaments comercials 

Dins  el  termini  d’exposició  pública  de  la  present modificació  puntual  del  POUM,  la  Direcció 
General de Comerç emet informe en data de 14/10/2021, amb la prescripció que la dotació de 
places d’aparcament relacionades amb l’ús comercial cal adequar‐la a allò que estableix l’article 
12 del Decret 378/2006, pel qual es desplega la Llei 18/5005, d’equipaments comercials, i que 
continua vigent d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret llei 1/2009. 

Per donar‐hi compliment, es proposa modificar els articles 114 i 199 de les normes urbanístiques 
del POUM, que regulen la previsió de places d’aparcament per a diferents usos, per adequar la 
dotació  de  places  d’aparcament  relacionades  amb  l’ús  comercial,  a  allò  que  estableix  la 
normativa sectorial vigent. 

‐ Normativa vigent: 

Article 114 Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries
1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal determina la necessitat de disposar d’un nombre de 
places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permesos en cada zona: 
a) Ús d’habitatge: 
1  plaça  per  cada  habitatge  de  superfície  construïda  igual  o menor  de  125 m²  i  2  places  per  cada 
habitatge de superfície construïda superior a 125 m². L’aparcament haurà de ser cobert, a l’interior de 
la parcel∙la i, en cas d’impossibilitat, en lloc un proper. 
b) Ús hoteler: 
Els establiments de 4 o més estrelles, una plaça per cada tres habitacions. Els establiments de fins a tres 
estrelles, una plaça per cada cinc habitacions. 
c) Ús industrial i magatzem: 
Les activitats industrials una plaça d'aparcament per a cada 150 m² construïts o fracció. Els magatzems 
una plaça d'aparcament per a cada 300 m² construïts o fracció. 
d) Ús sanitari: 
Una plaça d'aparcament per a cada 10 llits. 
2. En l’ús d’habitatge, quan, per raó de les característiques i/o dimensions de la parcel∙la, es demostri 
la  impossibilitat  tècnica  de  situar  les  places  d’aparcament  previstes,  l’Ajuntament  podrà  reduir  o 
dispensar del compliment d’aquestes previsions mínimes de places d’aparcament. 
3. En qualsevol dels casos enunciats en els apartats anteriors, les places d’aparcament estaran situades 
a una distància inferior a 200 m de l’entrada de l’habitatge o l’establiment.

 

Article 199 Previsió de places d’aparcament
Totes les noves edificacions en aquesta zona estan obligades a disposar d’una plaça d’aparcament per 
cada 100 m² de superfície construïda. 

 

‐ Normativa proposada: 

Article 114 Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries
1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal determina la necessitat de disposar d’un nombre de 
places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permesos en cada zona: 
a) Ús d’habitatge: 
1  plaça  per  cada  habitatge  de  superfície  construïda  igual  o menor  de  125 m²  i  2  places  per  cada 
habitatge de superfície construïda superior a 125 m². L’aparcament haurà de ser cobert, a l’interior de 
la parcel∙la i, en cas d’impossibilitat, en lloc un proper. 
b) Ús hoteler: 
Els establiments de 4 o més estrelles, una plaça per cada tres habitacions. Els establiments de fins a tres 
estrelles, una plaça per cada cinc habitacions. 
c) Ús industrial i magatzem: 
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Les activitats industrials una plaça d'aparcament per a cada 150 m² construïts o fracció. Els magatzems 
una plaça d'aparcament per a cada 300 m² construïts o fracció. 
d) Ús sanitari: 
Una plaça d'aparcament per a cada 10 llits. 
e) Ús comercial: 
La  implantació  de  grans  establiments  comercials  requerirà  una  dotació  mínima  de  2  places 
d’aparcament per cada 100 m2 edificats.  
2. En l’ús d’habitatge, quan, per raó de les característiques i/o dimensions de la parcel∙la, es demostri 
la  impossibilitat  tècnica  de  situar  les  places  d’aparcament  previstes,  l’Ajuntament  podrà  reduir  o 
dispensar del compliment d’aquestes previsions mínimes de places d’aparcament. 
3. En qualsevol dels casos enunciats en els apartats anteriors, les places d’aparcament estaran situades 
a una distància inferior a 200 m de l’entrada de l’habitatge o l’establiment.

 

Article 199 Previsió de places d’aparcament
Totes les noves edificacions en aquesta zona estan obligades a disposar d’una plaça d’aparcament per 
cada 100 m² de superfície construïda. 
La  implantació  de  grans  establiments  comercials  requerirà  una  dotació  mínima  de  2  places 
d’aparcament per cada 100 m2 edificats. 

 

9. Memòria social 

D’acord amb l’article 69, del Reglament de la Llei d’urbanisme, en els seus punts 3, 4 i 5, referent 

a  la memòria social,  fa referència a  les necessitats d’habitatge d’una població en relació a  la 

proposta presentada, i a les alternatives de localització d’habitatge de protecció pública i social 

en relació a la seva necessitat, segons el cas de la població. 

Atesos els objectius de la present modificació no procedeix elaborar la Memòria social. 

La present modificació puntual no altera la reserva de sostre destinat a habitatge de protecció 

establert en el POUM de Porqueres.   

 

10. Objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible 

L’abast de les presents modificacions no alteren l’observança de l’objectiu del desenvolupament 

sostenible. 

Les diverses modificacions que es proposen en aquest document no estan incloses en cap dels 

supòsits  de  l’article  7.1  de  la  Llei  6/2009,  de  28  d’abril,  d’avaluació  ambiental  de  plans  i 

programes, per la qual cosa no s’haurà de sotmetre a avaluació ambiental. 

 

11. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

Les  diverses  modificacions  que  es  proposen  en  aquest  document  suposen  únicament 

ajustaments de normativa, sense comportar nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. Com 

a conseqüència, i d’acord amb el que estableix l’article 3.1 del Decret 344/2006, de regulació 

dels estudis d’avaluació de  la mobilitat generada, no cal  incorporar  l’Estudi d’avaluació de  la 

mobilitat generada. 
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12. Agenda i avaluació econòmica 

Les modificacions proposades no modifiquen els terminis previstos en el POUM de Porqueres. 

No  suposen  cap  alteració  en  l’agenda  del  POUM  ni  representen  cap  canvi  en  l’avaluació 

econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

 

13. Informe de sostenibilitat econòmica 

D’acord  amb  el  que  determina  l’article  59.3  del  text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  les 

modificacions proposades no alteren el POUM vigent, respecte a la suficiència i adequació, en 

relació a l’impacte de les actuacions previstes en les finances municipals, i el manteniment de 

les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

En  relació a  justificar  la  suficiència  i adequació del  sòl destinat a usos productius,  la present 

modificació, no altera l’equilibri socioeconòmic del POUM pel que fa a la suficiència dels usos 

productius en relació al sostre residencial. Per tant, no s’escau la justificació especifica. 

Atesa l’entitat de les actuacions que es proposen, l’impacte en la hisenda municipal serà mínim, 

per la qual cosa es considera que les actuacions que pressuposen la present modificació puntual 

del POUM és econòmicament sostenible per l’Ajuntament de Porqueres. 

La modificació plantejada, no té cap incidència en la urbanització de l’entorn, motiu pel qual, no 

es  genera  cap  modificació  en  els  costos  de  manteniment  de  les  infraestructures  i  en  la 

implantació i prestació dels serveis. 

Com a conclusió, amb les modificacions proposades es mantenen els equilibris bàsics del POUM 

pel que fa a sòl residencial i sòl d’activitats econòmiques. 

 

Porqueres, a maig de 2022 

M Dolors Casanovas Voltà, arquitecte 
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NORMES URBANÍSTIQUES 
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Article 85 Adaptació topogràfica del terreny 

1. A efectes de les adaptacions topogràfiques, s’entén, com a terreny natural, el terreny 
inicial no transformat, amb pendent sensiblement uniforme. En els casos on el terreny 
presenti transformacions prèvies i/o acumulacions o excavacions locals de la pròpia 
parcelꞏla o del viari, s’entén, com a terreny natural, la superfície definida per a les cotes 
existents als vèrtex del polígon que delimita la parcelꞏla. 

2. Si les parcelꞏles tenen pendents variables, l’edificació principal se situarà, 
prioritàriament, a la zona de menor pendent. En els àmbits que hagin de ser objecte de 
planejament derivat, no es podrà edificar en zones que presentin un pendent superior al 
20%. 

3. En els casos en què sigui imprescindible l'anivellament del sòl amb terrasses, 
aquestes es disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions 
següents, excepte que la normativa específica d’una zona en determini d’altres: 

a) Les plataformes d'anivellació no es podran situar a més d’1,50 m per sobre, o a més 
d’1,00 m per sota de la cota natural del terreny en qualsevol punt. 

b) Les plataformes d’anivellament dels terrenys, excepte els soterranis, s’hauran de 
disposar de forma que no ultrapassin talussos ideals de pendent 1:3 (alçària: base). 

c) Els murs de contenció de terres no podran ultrapassar una alçària de 2,50 m. 

d) En les situacions especials que els marges existents obliguessin a la realització de 
murs de contenció d’alçària superior a 2,50 m, es permetran murs paralꞏlels entre si, 
separats una distància mínima de 2,00 m i d’alçària màxima de 2,00 m. 

4. En cas que el moviment de terres requereixin l’aportació de material de rebliment, 
aquests han de consistir en productes obtinguts de l’excavació del sòl. No resulta 
admissible l’aportació, com a materials de rebliment, de runes d’enderroc i residus de la 
construcció, ja que tenen la consideració de residu. 
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Article 86 Edificació principal i edificació auxiliar 

1. L'edificació principal és l'edifici que conté els habitatges o usos principals. 

2. L'edificació auxiliar és l'edifici, de menor volum, que conté usos complementaris i 
auxiliars.  

3. Els aprofitaments urbanístics d'una parcelꞏla seran el resultat de sumar totes les 
edificacions, tant les principals com les auxiliars. 
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Article 94.bis Anuncis publicitaris. 

Els anuncis publicitaris estaran subjectes a les següents limitacions: 

1. Rètols aplacats a façana: 

- Alçada mínima lliure per sobre la cota de la vorera: 2,60 m 

- Sortida màxima sobre la vorera: 0,10 m 

- Separació mínima a la propietat veïna: 0,80 m (es podrà obviar la separació prèvia 
acord documental amb el propietari veí) 

2. Rètols en volada (banderola): 

- Alçada mínima lliure per sobre la cota de la vorera: 3,20 m 

- Sortida màxima sobre la vorera: 0,80 m 

- Separació mínima a la propietat veïna: 0,80 m (es podrà obviar la separació prèvia 
acord documental amb el propietari veí) 

3. Disposició general: 

- En cap cas es podrà envair la calçada. 

- Aquesta regulació no és d’aplicació a la zona de nucli antic (clau 1), que ja te la seva 
regulació específica. 

- Per els bens que formen part de l’Inventari a protegir pel seu valor històric, arquitectònic 
i natural (annex II del POUM), la instalꞏlació de rètols es regularà per les normes 
específiques establertes al capítol I del Títol IV (Patrimoni històric, arquitectònic i natural) 
i per la regulació establerta a la zona de nucli antic (clau 1). 
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Article 105 Classificació d'usos segons l'activitat 

Als efectes d’aquesta normativa i les dels plans que desenvolupi aquest POUM, 
s’estableixen les classes d’usos següents: 

1. Ús d'habitatge: 

És el destinat a l'allotjament o residència familiar. S’estableixen les categories següents: 

a) Habitatge unifamiliar: és el situat sobre parcelꞏla independent, en un edifici aïllat o 
agrupat horitzontalment amb altres, i amb accés independent i exclusiu. 

b) Habitatge bifamiliar: és el constituït per dos habitatges independents en un edifici 
aïllat, sobre una parcelꞏla que constitueix règim de propietat horitzontal. 

c) Habitatge plurifamiliar: és el constituït per habitatges amb accés i altres elements 
comuns. 

d) Habitatge de protecció pública: és el que compleix els requisits establerts en la 
normativa sectorial d’aplicació 

Es prendran, com a condicions mínimes d'higiene i habitabilitat, les establertes en la 
legislació vigent sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 

La superfície mínima dels habitatges de nova creació serà de 70,00 m² útils. No obstant 
això, s’admet que, per cada promoció d’habitatges plurifamiliars, un 10% del conjunt 
pugui tenir una superfície menor. 

Per als habitatges que formen part d’edificis que comptin amb serveis comuns (habitatge 
dotacional…), la superfície mínima admesa serà de 30,00 m² útils. 

En els bungalous, habitatges mòbils, caravanes, barracons i similars, no s’admet l’ús 
d’habitatge. 

2. Ús residencial: 

És el que correspon a aquells establiments que es destinen a allotjaments comunitaris 
com ara residències, llars de gent gran, de jovent. 

3. Ús turístic 

És el que correspon a aquells establiments que es destinen a allotjaments turístics, com 
hotels, hotels apartament, hostals o pensions, apartaments turístics i habitatges d’ús 
turístic, regulats per la Llei de turisme de Catalunya. 

4. Ús comercial: 

D’acord amb la Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials, els establiments 
comercials són els locals, les construccions i les instalꞏlacions o espais coberts o sense 
cobrir, en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant si aquestes activitats es 
fan de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment que es realitzin amb 
intervenció de personal o amb mitjans automàtics. 

També, es consideren, dins de l’ús comercial, aquells establiments que comptin amb 
obrador, com ara fleques, carnisseries, rostisseries, pastisseries, sastreries, etc., 
sempre que el producte manipulat o transformat es vengui, majoritàriament, al mateix 
establiment. 
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D’acord amb la Llei 1/2009, els establiments comercials es poden classificar, per raó de 
la superfície de venda, en els tipus següents: 

- Petits establiments comercials (PEC), superfície de venda inferior a 800 m². 

- Mitjans establiments comercials (MEC), superfície de venda igual o superior a 800 m² 
i inferior a 1.300 m². 

- Grans establiments comercials (GEC), superfície de venda igual o superior a 1.300 m² 
i inferior a 2.500 m². 

- Grans establiments comercials territorials (GECT), superfície de venda igual o superior 
a 2.500 m². 

Les categories d’equipaments comercials admeses a Porqueres seran les que estableixi 
la legislació sectorial vigent  

5. Ús d'oficines i serveis privats: 

Comprèn les activitats administratives i burocràtiques de caràcter públic o privat, les 
institucions financeres, assegurances, les que, amb caràcter anàleg, pertanyen a 
empreses privades o públiques i els despatxos professionals lliberals. També, s’inclouen 
els locals destinats a la prestació de serveis privats al públic, com ara perruqueries, 
salons de bellesa o similars. 

Les activitats de més de 120 m², situades en planta pis, hauran de tenir accés 
independent de l’accés comú de l’edifici. 

6. Ús sanitari: 

És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, 
sanatoris, clíniques, dispensaris, consultoris, centres d’acolliment diürn de gent gran, 
minusvàlids etc. L'ús sanitari també inclou les clíniques i consultoris veterinaris i 
establiments similars. 

7. Ús sociocultural: 

Comprèn les activitats culturals, lúdiques i de relació social, les que tenen relació amb 
la creació personal i l'artística, i les de caràcter religiós. S'hi inclouen, per tant, cases de 
cultura, centres socials, biblioteques, casinos, sales d'art i d'exposició, etc., així com 
també les esglésies, temples, capelles, centres parroquials, convents i similars. 

8. Ús docent: 

Comprèn els centres dedicats a l'ensenyament en tots els seus graus i modalitats, inclòs 
el preescolar i els jardins d’infància, així com les seves instalꞏlacions complementàries. 
També, s’inclouen les escoles de música i dansa i les acadèmies en general. 

Les activitats de més de 125 m² de superfície, emplaçades en planta pis o planta 
entresòl, hauran de tenir un accés independent de l’accés comú de l’edifici. Les escoles 
de música i dansa només es podran instalꞏlar en planta baixa. 
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9. Ús de restauració: 

És el que, per l’activitat que es desenvolupa, permet elaborar i transformar productes 
alimentaris per ser consumits en el mateix local, així com la venda de begudes: 
restaurants, bars, cafeteries, botigues amb degustació i similars. 

10. Ús recreatiu: 

És el referent a les activitats del lleure i de l'esplai, no compreses en cap altra 
qualificació. Es consideren també, dins l’ús recreatiu, els bars musicals, cafès teatre, 
cafès cantant, discoteques, sales de ball, sales de festa, sales de joc, bingos i similars. 

11. Ús esportiu: 

Inclou els locals i edificis condicionats per a la pràctica i l'ensenyament dels exercicis de 
cultura física i esport. 

12. Ús de magatzem: 

Correspon al comerç a l’engròs i a dipòsits i magatzems de mercaderies. Té la mateixa 
regulació per categories que l’ús industrial. 

13. Ús de garatge aparcament: 

Correspon a aquells locals on es tanquen vehicles de motor, ja siguin particulars, 
colꞏlectius o públics. 

Els edificis de nova planta s’hauran de projectar per tal que comptin amb aparcaments 
a l’interior de l’edifici o en terrenys edificables del mateix solar. 

14. Ús industrial: 

Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que, per la seva condició, 
necessiten instalꞏlacions adequades, els magatzems, les estacions de servei i de rentat 
de vehicles. 

15. Ús de taller artesanal: 

Comprèn aquelles activitats que es desenvolupen en locals amb una superfície total 
màxima de 100 m², destinades a reparació de petita maquinària i petits 
electrodomèstics, electrònica, informàtica, joguines, enquadernació, confecció, òptica, 
rellotgeria, reproducció de claus, vidrier, orfebreria, argenteria, etc.  

15 bis. Ús de taller: 

Comprèn aquelles activitats de reparació, transformació, i manteniment de productes, 
que per la seva condició necessiten instalꞏlacions adequades. 

S’estableixen dos tipus: 

- Taller tipus I: Compren aquells tallers compatibles amb l’ús d’habitatge i que no 
produeixen efectes molestos ni siguin perillosos respecte l’habitatge i l’entorn, amb 
horari de treball únicament diürn. S’inclou en aquesta categoria els tallers de reparació 
de vehicles del ram mecànica i electricitat 

- Taller  tipus II: Compren aquells tallers que poden produir efectes molestos sobre 
altres usos, i que fins i tot amb l’adopció de mesures correctores, no es poden admetre 
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al costat de l’habitatge. S’inclou en aquesta categoria els tallers de reparació de vehicles 
del ram de planxa i pintura 

16. Ús agrícola: 

Comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp, les que tenen lloc a l'entorn 
de les masies, instalꞏlacions, pallisses, estables, sitges i altres dependències afins. 

17. Ús ramader: 

Inclou les activitats relacionades directament amb la cria, reproducció i aprofitament 
d’espècies animals domesticades (inclou també les granges de cargols), així com les 
activitats d’acolliment i manteniment d’animals domèstics (hípiques i similars). 

Hauran de complir amb les regulacions oficials dictades per l’administració 
corresponent. 

18. Ús forestal: 

Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, plantació i explotació de boscos 
en els termes que regulen la Llei forestal de Catalunya i disposicions que la 
desenvolupen. 

19. Ús de turisme rural: 

És el que correspon a aquells establiments que presten servei d’allotjament temporal en 
habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer, segons les 
modalitats i els requisits definits per reglament. Es divideixen en dues modalitats: cases 
de pagès i allotjaments rurals. 

20. Ús d'activitats d’explotació dels recursos naturals: 

Als efectes del que estableix l’article 49 del reglament de la Llei d’urbanisme, les 
activitats d’explotació dels recursos naturals són les activitats extractives i aquelles altres 
activitats d’utilització del sòl, diferents de les agrícoles, forestals o ramaderes, que 
comportin canvis en la configuració natural dels terrenys. 

21. Ús de càmping: 

És el que correspon a aquells establiments que presten un servei d’allotjament temporal 
en espais degudament delimitats, mitjançant tendes de campanya, caravanes, 
autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant bungalous, segons les modalitats que 
siguin establertes per reglament. Aquest ús requereix la tramitació d'un pla especial que, 
a més d'ordenar l'àmbit, determinarà aquest com a finca indivisible, als efectes de 
l'article 188 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

La regulació d’aquest ús es regirà pel que disposa la seva normativa específica. 

Les edificacions permanents seran, exclusivament, de planta baixa, rebran un 
tractament formal d'acord al caràcter de la zona i mai podran ésser utilitzades per donar 
allotjament. 
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Article 114 Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries 

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal determina la necessitat de disposar d’un 
nombre de places d’aparcament en funció dels usos i del sostre permesos en cada zona: 

a) Ús d’habitatge: 

1 plaça per cada habitatge de superfície construïda igual o menor de 125 m² i 2 places 
per cada habitatge de superfície construïda superior a 125 m². L’aparcament haurà de 
ser a la mateixa parcelꞏla. Podrà ser a  l’interior de l’edifici o a l’exterior, i en aquest cas 
no podrà ocupar l’espai lliure d’edificació. 

b) Ús hoteler: 

Els establiments de 4 o més estrelles, una plaça per cada tres habitacions. Els 
establiments de fins a tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions. 

c) Ús industrial i magatzem: 

Les activitats industrials una plaça d'aparcament per a cada 150 m² construïts o fracció. 
Els magatzems una plaça d'aparcament per a cada 300 m² construïts o fracció. 

d) Ús sanitari: 

Una plaça d'aparcament per a cada 10 llits. 

e) Ús comercial: 

La implantació de grans establiments comercials requerirà una dotació mínima de 2 
places d’aparcament per cada 100 m2 edificats.  

2. En l’ús d’habitatge, quan, per raó de les característiques i/o dimensions de la parcelꞏla, 
es demostri la impossibilitat tècnica de situar les places d’aparcament previstes, 
l’Ajuntament podrà reduir o dispensar del compliment d’aquestes previsions mínimes de 
places d’aparcament. 

3. En cas d’impossibilitat de situar l’aparcament en la mateixa parcelꞏla, les places 
d’aparcament podran estar situades a una distància inferior a 200 m de l’entrada de 
l’habitatge o l’establiment. La vinculació s’haurà d’inscriure en el Registre de la Propietat. 
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Article 131 Règim general del sistema viari 

El règim d’aquesta xarxa viària és la que li correspongui per la legislació vigent, segons 
la seva titularitat: Generalitat, Diputació, Municipi. 

Les vies que ocupen l'àmbit municipal atenent a la seva categoria es classifiquen en els 
tipus següents: 

1. Xarxa viària bàsica: 

És la xarxa viària de caràcter supramunicipal que, juntament amb la bàsica, conforma 
l’estructura general del territori. Dins del terme de Porqueres, es consideren les 
carreteres següents: 

1.1. Xarxa bàsica: 

- Carretera C-66, de Palafrugell a Besalú (Generalitat) 

1.2. Xarxa comarcal: 

- C-150a de Borgonyà a Serinyà (Travessera de Banyoles) (Generalitat) 

- Carretera GI-524, d’Olot a Banyoles (Generalitat) 

- Carretera GI -513, de Borgonyà a Orriols (Generalitat) 

1.3. Xarxa local: 

- Carretera GIV-5146, de Mata a Corts (Municipal) 

- Carretera GIV-5147, de Banyoles a la C-66 per Camós i Palol de Revardit (municipal) 

- Carretera GIV-5247, de Pujarnol a la GI-524 (Diputació) 

- Carretera GIV-5248, de circumvalꞏlació de l’Estany de Banyoles (municipal) 

- Carretera de Miànigues a la GI-524 (Municipal) 

- Carretera d’Usall a la C-66 (Municipal) 

- Carretera de Pujarnol a Rocacorba (Municipal) 

2. Xarxa de camins rurals 

2.1. S’haurà de conservar, en la seva integritat, l’actual xarxa i haurà de restar lliure al 
pas, tant els camins de titularitat pública com privada. 

2.2. S’incorpora, com a aquest POUM, l’inventari dels camins rurals del municipi. 

2.3. Amb caràcter general, en tota la xarxa de camins rurals i senders, és d’aplicació allò 
que disposen la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural (DOGC núm. 2.680, d’1/4/98). 

2.4. L’obertura de nous camins, vials rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de 
vialitat, solament, es permetrà si està prevista expressament en aquesta normativa, està 
inclosa en una pla tècnic de gestió forestal aprovat per l’administració competent, o està 
inclosa en algun pla especial actual o que aparegui en el futur, o en plans o programes 
de l’administració (per exemple, programes de prevenció d’incendis forestals). 
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Excepcionalment, es podran obrir camins d'accés a finques agrícoles i forestals per 
millorar l’accessibilitat de l’explotació o de l’activitat que s’hi desenvolupi, prèvia la 
redacció del corresponent projecte. El projecte justificarà la conveniència de l'obertura 
del nou camí i la idoneïtat del traçat, d'acord amb la facilitat de manteniment, mínim 
moviment de terres i alteració del paisatge. 

En el cas que la recuperació no estigui integrada en un projecte d’actuació admesa en 
aquesta classe de sòl, tramitat d’acord amb la legislació sectorial, han d’ésser sotmesos 
a la tramitació que determina l’article 49.1.c de la Llei d’urbanisme. 

Es prohibeix l’obertura de camins en carenes o que incideixin en llocs de vistes 
panoràmiques, excepte quan vinguin derivats d’un pla de prevenció d’incendis forestals 
aprovat. En el cas que es consideri convenient, es requerirà el corresponent estudi 
d’impacte ambiental. 

2.5. La modificació dels perfils longitudinals i transversals dels camins i vies rurals ja 
existents, públics i privats, estarà subjecta a l’atorgament de la respectiva llicència 
municipal. En cap cas, la modificació de perfils podrà suposar alteracions negatives de 
les condicions paisatgístiques existents. 

2.6. L’ampliació o modificació del traçat d’un camí, així com la construcció de vies 
d’accés de qualsevol naturalesa no hauran de generar pendents superiors al 7% en sòls 
tous, o del 15% en sòls durs, ni terraplens o desmunts de més de 3 m d’alçària. Els 
talussos resultants s’hauran de revegetar, convenientment, amb vegetació herbàcia, 
arbustiva i arbòria autòctona, i no podran suposar cap modificació de les escorrenties ni 
dels cursos fluvials existents. 

2.7. Es consideraran incorporats, a la documentació d’aquest POUM, els camins que 
siguin definits com a xarxa viària bàsica per a la prevenció d'incendis forestals en el pla 
que hagi elaborat l'administració competent en la matèria. Aquests camins tindran una 
amplada mínima de 5,00 metres, amb punts d’encreuament per els camions per cada 
200,00 metres. A ambdós costats dels camins, a les zones forestals, s’ha de disposar 
d’una franja perimetral de 25,00 metres d’amplada permanent lliure de vegetació baixa 
i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades. 

2.8. Es consideren dos tipus de camins a protegir: 

a) Camins rurals d’accés i relació interurbana. 

Són camins de caràcter rural utilitzats pels vehicles i maquinària agrícola. Necessiten 
pavimentació ordinària, amb intercalats per a la doble circulació, de tractament adequat 
per a les cruïlles i de sistemes de desguàs a cel obert. Tindran una amplada mínima de 
4,00 m de calçada. 

b) Camins rurals per a vianants 

Són el fruit de la recuperació d'antics camins rurals o camins de muntanya que, pels 
seus traçats, situacions, recorreguts i morfologia, representen una imatge històrica i 
cultural. Admeten el pas de vehicles rodats en el cas de possibles emergències. 

El paviment és natural. La seva urbanització es reduirà a la formació de cunetes i 
regatons transversals alternats, així com a netejar-los i mantenir-los. 
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3. Xarxa viària urbana 

3.1. Està composada per les vies urbanes, tant de trànsit rodat com de vianants, que 
permeten l’accés a les diverses propietats privades i públiques, situades dins del sòl 
urbà. En aquests espais, que es mantindran lliures d'edificació, es permetrà la ubicació 
de les instalꞏlacions i els serveis tècnics al servei de les propietats públiques i privades. 

3.2. Es distingeix entre xarxa viària bàsica i xarxa viària secundària 

a) Xarxa bàsica: correspon a les vies primàries urbanes. Tindran una amplada mínima 
de 12,00 m o més. 

b) Xarxa secundària: és la que enllaça amb les vies bàsiques i té, com a tasca principal, 
donar accés a les edificacions. Tindran una amplada mínima de 8,00 m, llevat dels casos 
de vials enclavats a la zona de casc antic i tradicional, en els quals es mantenen les 
amplades existents. 

3.3. Els plans i els projectes constructius hauran de tenir present les recomanacions de 
l’Estudi de mobilitat generada d’aquest POUM. Si no segueixen les determinacions de 
l’estudi, ho hauran de justificar. 
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Article 163 Condicions d’ús 

SUBZONA USOS ADMESOS 
2a i 2b - Planta baixa: comercial, residencial, turístic, 

sanitari, sociocultural, docent, restauració, 
oficines i serveis privats, esportiu, tallers 
artesanals i habitatge. 
- Plantes pis: habitatge, també s’admet l’ús 
residencial, turístic, sanitari, sociocultural, 
docent i oficines i serveis privats. Comercial 
només amb front al c/ Sant Andreu. 
- Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2c i 2d - Planta baixa: comercial, residencial, turístic, 
sanitari, sociocultural, docent, oficines i 
serveis privats, esportiu, tallers artesanals i 
garatge aparcament. Habitatge, només a la 
subzona 2d. 
- Plantes pis: habitatge, també s’admet l’ús 
residencial, turístic, sanitari, sociocultural 
docent i oficines i serveis privats. 
- Planta soterrània: garatge aparcament. 

2c bis, 2e, 2f i 2g - Planta baixa: habitatge, residencial, turístic, 
comercial, garatge, sanitari, sociocultural, 
restauració, docent, oficines i serveis privats, 
esportiu i tallers artesanals. A la subzona 2c 
bis, és obligatori l’ús comercial en planta baixa 
amb front al vial on es disposa el porxo 
transitable. 
- Plantes pis: habitatge, també s’admet l’ús 
residencial, turístic, sanitari, sociocultural, 
docent i oficines i serveis privats. 
- Planta soterrània: Garatge aparcament. 

2i Exclusivament, usos complementaris als 
d’habitatge com ara magatzem, garatge, 
taller, etc. 

La superfície destinada a usos diferents de l’habitatge no podrà excedir de 250 m² per activitat, 
excepte les emplaçades amb front al carrer Sant Andreu, que podran ocupar tota l’edificació, 
i els tallers artesanals que, en cap cas, podran superar la superfície de 100 m². 
Els usos diferents de l’habitatge, de més de 125 m², situats en planta pis, hauran de tenir accés 
independent de l’accés comú de l’edifici. 
El projecte d’obra haurà de preveure les sortides de fums i ventilacions per a les futures 
activitats que es puguin desenvolupar en planta baixa o soterrani de l’edifici. 
L’ús de garatge aparcament s’admet en planta baixa per habitatge unifamiliar. Per habitatge 
plurifamiliar de nova planta, l’ús de garatge només s’admet en planta soterrani, tot i que en 
edificacions existents, en cas de dificultats tècniques per executar els aparcaments en 
soterrani, es podran admetre en planta baixa . 
En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es 
dota el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, 
etc. i el desallotjament de les persones amb seguretat. 
Es permet l’ús de taller tipus I en els trams amb front al carrer Sant Andreu i el carrer Església, 
identificats com a Front mixt de serveis en els plànols d’ordenació. 
L’ús d’habitatge en planta baixa, no podrà comportar en cap cas, un increment de densitat de 
l’ús residencial respecte de la prevista en el POUM aprovat en data de 21/03/2013, que 
obligava que un 50% mínim de la planta baixa fos d’ús diferent a l’habitatge. 
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Article 180 Condicions de l’edificació principal per cada subzona 

Subzona 5a: 

PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
Tipologia Edificació aïllada o aparellada 
Parcelꞏla mínima edificació aïllada 250 m² (1 habitatge/parcelꞏla). Indivisible 
Façana mínima de la parcelꞏla edificació 
aïllada 

12,00 m 

Parcelꞏla mínima edificació aparellada 400 m² (2 habitatges/parcelꞏla). Es pot dividir 
en dues parcelꞏles de superfície mínima 200 
m² 

Façana mínima de la parcelꞏla edificació 
aparellada 

21,00 m 

Parcelꞏla mínima edificació bifamiliar 400 m² (2 habitatges/parcelꞏla). Indivisible 
Façana mínima de la parcelꞏla edificació 
bifamiliar 

14,00 m 

Edificabilitat neta màxima 0,85 m²/m². 
Subzona 5a1: 0,65 m²/m² 

Ocupació màxima principal 50% 
Ocupació màxima secundària 10% (màxim 45 m²) 
Alçària reguladora màxima 9,60 m 
Núm. de plantes PB+2 PP 
Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m 
Separacions mínimes a veïns i carrer per les 
noves edificacions i les ampliacions de les 
existents (1) (2) 

1,50 m 

Separacions mínimes a veïns i carrer per les 
edificacions existents implantades 
legalment(2) 

La que tenen actualment.  
En cas d’enderroc la nova edificació s’haurà 
de separar 1,50 m 

Tanques 1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i 
vegetal. 

La segona planta es recularà 4,50 m respecte de l’alineació de carrer i 3,00 m respecte del 
veí. 
Els habitatges aparellats seran considerats com a una sola edificació, a tots els efectes de 
futures llicències municipals. Hauran de respondre a un sol conjunt arquitectònic, i s’ha de 
presentar un projecte unitari per cada aparellament. 
L’edificació principal es podrà adossar a la parcelꞏla veïna, quan aquesta presenta l’edificació 
principal consolidada en el límit comú de parcelꞏla. En aquest cas, la separació a l’altra partió 
serà de 3,00 m. Aquesta autorització faculta a la parcelꞏla veïna a estendre la seva edificació 
principal fins a ajustar-la a la major longitud de l’obra nova construïda. Només, es podran 
d’adossar dues edificacions, com a màxim. 
En el cas d’edificació bifamiliar serà imprescindible inscriure, en el Registre, la parcelꞏla com 
indivisible. 
Es pot reconvertir en bifamiliar l’edificació unifamiliar aïllada existent en el moment de 
l’aprovació inicial d’aquest POUM, i que es trobi sobre una parcelꞏla  major de 250 m², i tingui 
una façana mínima de 12 m..  
Es podrà construir una edificació bifamiliar en aquelles parcelꞏles sense edificació que 
presenten una amplada de façana igual o superior a 12 m, les quals, en el moment de 
l’aprovació inicial d’aquest POUM, estiguin inscrites en el Registre i tinguin una superfície igual 
o superior a 400 m2. 
(1) No es considera ampliació el tancament de porxos, cancells, etc. d’edificacions legalment 
implantades. 

(2) Si s’autoritzen obres d’increment de volum o del sostre construït ha de ser d’acord amb els 
nous paràmetres reguladors del planejament urbanístic, sempre que no comportin un major 
grau de disconformitat 
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Article 181 Condicions de l’ edificació auxiliar 

Per a les edificacions auxiliars, es requeriran les condicions següents: 

1. Aquest punt s’ha eliminat 

2. Aquest punt s’ha eliminat 

3. No es podran situar a l’espai no edificable entre l’edificació i el carrer. 

4. Si existeix alguna construcció a les parcelꞏles veïnes adossada a la partió, caldrà 
construir la nova edificació auxiliar adossada a aquella. 

5. La línia de contacte amb les parcelꞏles laterals no superarà els 7,00 m. 

6. No hi ha límit de línia de contacte amb l’edificació principal de la parcelꞏla pròpia. 

7. La separació mínima entre edificis d’una mateixa parcelꞏla serà igual a la meitat de 
l’alçària de l’edificació més alta, amb un mínim de 3,00 m. 

8. Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i 
manteniment. 

9. S’utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l’edificació 
principal. 
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Article 183 Previsió de places d’aparcament 

Aquest article s’ha eliminat 
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Article 187 Condicions de l’edificació principal 

Subzona 6a: 

PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Tipologia Edificació unifamiliar o bifamiliar aïllada 

Parcelꞏla mínima edificació aïllada 350 m² (1 habitatge/parcelꞏla). Indivisible 

Façana mínima de la parcelꞏla edificació 
aïllada 

12,00 m 

Parcelꞏla mínima edificació bifamiliar 500 m² (2 habitatges/parcelꞏla). Indivisible 

Façana mínima de la parcelꞏla edificació 
bifamiliar 

15,00 m  

Edificabilitat neta màxima 0,85 m²/m²  

Subzona 6a1: 0,65 m²/m² 

Subzona 6a2: 0,85 m²/m² per edificació principal 

Ocupació màxima principal 50% 

Ocupació màxima secundària 10% (màxim 45 m²) 

Alçària reguladora màxima 7,00 m 

Núm. de plantes PB+1 PP 

Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m 

 

Separacions mínimes a veïns i carrer 
per les noves edificacions i les 
ampliacions de les existents(1) (2) 

1,50 m 

 

Separacions mínimes a veïns i carrer 
per les edificacions existents 
implantades legalment (2) 

La que tenen actualment.  

En cas d’enderroc la nova edificació s’haurà de 
separar 1,50 m 

Tanques 1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

En el cas d’edificació bifamiliar, serà imprescindible inscriure, en el Registre, la parcelꞏla com a 
indivisible. 

Es pot reconvertir en bifamiliar l’edificació unifamiliar aïllada existent en el moment de l’aprovació 
inicial d’aquest POUM, i que es trobi sobre una parcelꞏla major de 350 m² i tingui una façana 
mínima de 12m. 

Es podrà construir una edificació bifamiliar en aquelles parcelꞏles sense edificació que presenten 
una amplada de façana igual o superior a 12 m, les quals, en el moment de l’aprovació inicial 
d’aquest POUM, estiguin inscrites en el Registre i tinguin una superfície igual o superior a 500 
m2. 

(1) No es considera ampliació el tancament de porxos, cancells, etc. d’edificacions legalment 
implantades. 
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(2) Si s’autoritzen obres d’increment de volum o del sostre construït ha de ser d’acord amb els 
nous paràmetres reguladors del planejament urbanístic, sempre que no comportin un major grau 
de disconformitat 
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Subzona 6b: 

PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Tipologia Edificació unifamiliar o bifamiliar aïllada 

Parcelꞏla mínima edificació aïllada 250 m² (1 habitatge/parcelꞏla). Indivisible 

 

Façana mínima de la parcelꞏla edificació 
aïllada 

12,00 m 

 

Parcelꞏla mínima edificació bifamiliar 500 m² (2 habitatges/parcelꞏla). Indivisible 

 

Façana mínima de la parcelꞏla edificació 
bifamiliar 

15,00 m 

 

Edificabilitat neta màxima 0,60 m²/m² 

Ocupació màxima principal 50% 

Ocupació màxima secundària 10% (màxim 45 m²) 

Alçària reguladora màxima 7,00 m 

Núm. de plantes PB+1 PP 

Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m 

 

Separacions mínimes a veïns i carrer 
per les noves edificacions i les 
ampliacions de les existents(1) (2) 

1,50 m. 

 

Separacions mínimes a veïns i carrer 
per les edificacions existents 
implantades legalment (2) 

La que tenen actualment.  

En cas d’enderroc la nova edificació s’haurà de 
separar 1,50 m 

Tanques 1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

En el cas d’edificació bifamiliar, serà imprescindible inscriure, en el Registre, la parcelꞏla com a 
indivisible. 

Es pot reconvertir en bifamiliar l’edificació unifamiliar aïllada existent en el moment de l’aprovació 
inicial d’aquest POUM, i que es trobi sobre una parcelꞏla major de 250 m² i tingui una façana 
mínima de 12m.. 

(1) No es considera ampliació el tancament de porxos, cancells, etc. d’edificacions legalment 
implantades. 

(2) Si s’autoritzen obres d’increment de volum o del sostre construït ha de ser d’acord amb els 
nous paràmetres reguladors del planejament urbanístic, sempre que no comportin un major grau 
de disconformitat 
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Subzona 6g: 
 
PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Tipologia Habitatge unifamiliar aïllat 

Parcelꞏla mínima indivisible: Subzona
6g.a 

Subzona 6g.b 

Subzona 6g.c 

 

Fins a 600 m² (1 habitatge/parcelꞏla) 

de 600 m² a 1.000 m² (1 habitatge/parcelꞏla) més de 
1.000 m² (1 habitatge/parcelꞏla) parcelꞏla existent (2 
habitatges/parcel la)Edificabilitat neta màxima: 

Subzona 6g.a 

Subzona 6g.b 

Subzona 6g.c

 

0,60 m²/m² 

0,50 m²/m² 

0,40 m²/m²
Ocupació màxima principal 

Subzona 6g.a 

Subzona 6g.b 

Subzona 6g.c 

 

40% 

30% 

25% 
Ocupació màxima secundaria 50,00 m2 

Alçària reguladora màxima 7,00 m 

Núm. de plantes PB+1 PP 

Alçària màxima total construcció auxiliar 3,00 m 

 

Separacions mínimes a carrer 3,00 m 

Separacions mínimes a veïns 3,00 m 

Tanques 1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal. 

La composició estètica de les construccions és lliure, però caldrà adequar les edificacions a 
l’entorn i al paisatge. 

A causa de la naturalesa del substrat format per margues, es recomana no edificar en pendents
majors del 20% i el disseny dels edificis, murs i elements de contenció es realitzaran d’acord a les
propietats de les margues. 

S’admet posar construccions auxiliars en la zona frontal no edificable de la parcelꞏla, d’acord amb 
les condicions de l’article 188, que regula les construccions auxiliars . 

Les plataformes d'anivellació del sòl en terrasses no es podran situar a més d’1,50 m per sobre, o
a més d’1,50 m per sota de la cota natural del terreny en qualsevol punt i els murs de contenció de
terres no podran ultrapassar una alçària de 3,00 m. 
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Article 188 Condicions de l’edificació auxiliar 

Per a les edificacions auxiliars, en aquelles zones on la seva normativa específica 
permeti la seva construcció, es requeriran les condicions següents: 

1. Eliminat 

2. Eliminat 

3. No es podran situar a l’espai no edificable entre l’edificació i el carrer, excepte que la 
normativa específica d’una zona ho permeti. 

4. Si existeix alguna construcció a les parcelꞏles veïnes adossada a la partió, caldrà 
construir la nova edificació auxiliar adossada a aquella. 

5. La línia de contacte amb les parcelꞏles laterals no superarà els 7,00 m. 

6. No hi ha límit de línia de contacte amb l’edificació principal de la parcelꞏla pròpia. 

7. La separació mínima entre edificis d’una mateixa parcelꞏla serà igual a la meitat de 
l’alçària de l’edificació més alta, amb un mínim de 3,00 m. 

8. Les cobertes no podran ser accessibles, només per a la seva conservació i 
manteniment, excepte que la normativa específica d’una zona ho permeti. 

9. S’utilitzaran els mateixos materials i procediments constructius que per a l’edificació 
principal. 

10. En aquelles zones on es permeti que les construccions auxiliars ocupin l’espai entre 
la línia de separació mínima de l’edificació a vial i el vial, hauran de complir les següents 
condicions: 

a) En el front a vial de parcelꞏles ascendents, és a dir, amb el front a vial a la cota inferior 
de les parcelꞏles, s’admet moviments de terres superiors als fixats en aquesta normativa 
per a ubicar construccions auxiliars en substitució de terres, i les rampes d’accés a les 
plantes soterrani amb les següents condicions: 

- Presentin un desnivell promig superior a 1,50 m entre la rasant del carrer i la del 
terreny natural de l’interior de la parcelꞏla. 

- No podrà superar l’alçada màxima de 3,00 m. L’alçada es computarà a partir de la 
rasant del carrer, en el punt central de la façana al vial. 

- La coberta serà plana i podrà ser accessible 
- S’haurà de separar 3,00 dels llindars laterals, excepte que la finca veïna ja hagués 

adossat a la mitgera una construcció similar, o existís pacte exprés entre els dos 
veïns per construir-los adossats. 

b) En el front a vial de parcelꞏles descendents, és a dir, amb el front a vial a la cota 
superior de les parcelꞏles, s’admet la substitució de terres per a ubicar construccions 
auxiliars i les rampes d’accés, amb les següents condicions: 

- La coberta no podrà superar l’alçada de 1,20 m. L’alçada es computarà a partir de la 
rasant del carrer, en el punt central de la façana al vial. 

- La coberta serà plana i podrà ser accessible 
- S’haurà de separar 3,00 dels llindars laterals, excepte que la finca veïna ja hagués 

adossat a la mitgera una construcció similar, o existís pacte exprés entre els dos 
veïns per construir-los adossats. 
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Article 189 Condicions d’ús 

SUBZONA USOS ADMESOS 

6a, 6b, 6c i 
6d 

- Planta baixa: ús preferent: habitatge unifamiliar o bifamiliar. També, s’admeten 
els usos comercial, sanitari, sociocultural, docent, restauració, esportiu i oficines 
i serveis privats, tallers artesanals i turístic, únicament, en la categoria 
d’habitatge d’ús turístic.  

- Planta pis: només, s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar o bifamiliar, excepte en 
el carrer Sant Andreu que l’activitat de la planta baixa es podrà ampliar en planta 
pis. També, s’admet l’ús turístic, únicament, en la categoria d’habitatge d’ús 
turístic.  

- Planta soterrània: garatge aparcament. 

6e, 6f i 6g Només, s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar i l´ús turístic, únicament, en la 
categoria d’habitatge d’ús turístic. 

A la subzona 6g.d, s’admet l’ús de restauració i habitatge bifamiliar. 

La superfície destinada a usos diferents del de l’habitatge no podrà excedir de 250 m² per 
parcelꞏla, excepte les emplaçades amb front al carrer Sant Andreu que no podran excedir de 
800 m² i els tallers artesanals que, en cap cas, poden superar la superfície de 100 m². 

En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es 
dota el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, 
etc. i el desallotjament de les persones amb seguretat. 

Es permet l’ús de taller tipus I en els trams amb front al carrer Sant Andreu i el carrer Església, 
identificats com a Front mixt de serveis en els plànols d’ordenació. 
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Article 190 Previsió de places d’aparcament. 

Aquest article s’ha eliminat 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEXT REFÓS MODIFICACIÓ NÚM. 8 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL                                               94                                      
 

Article 199 Previsió de places d’aparcament 
 
Totes les noves edificacions en aquesta zona estan obligades a disposar d’una plaça 
d’aparcament per cada 100 m² de superfície construïda. 

La implantació de grans establiments comercials requerirà una dotació mínima de 2 
places d’aparcament per cada 100 m2 edificats. 
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Article 198 Condicions d’ús 

SUBZONA USOS ADMESOS 

8a - Planta baixa i planta pis: comercial, oficines, restauració, esportiu, recreatiu i 
taller tipus I 

- Planta soterrània: Garatge aparcament 

8b i 8d - Planta baixa: comercial, restauració, esportiu, recreatiu (1) i taller tipus I.    A 
la Subzona 8d, també es permet l’ús d’oficines i serveis privats. 

- Planta pis: oficines i serveis privats. 

- Planta soterrània: Garatge aparcament  

(1) l’ús recreatiu no s’admet a la subzona 8d 

8c - Comercial limitat a superfície de venda màxima de 2.772 m², oficines, 
magatzems i altres activitats complementàries a la principal i taller tipus I. 

En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es 
dota el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, 
etc. i el desallotjament de les persones amb seguretat. 
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Article 199 Previsió de places d’aparcament 
 
Totes les noves edificacions en aquesta zona estan obligades a disposar d’una plaça 
d’aparcament per cada 100 m² de superfície construïda. 

La implantació de grans establiments comercials requerirà una dotació mínima de 2 places 
d’aparcament per cada 100 m2 edificats.  
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Article 202 Condicions d’edificació per cada subzona 

Subzona 9a 

PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Tipologia Edificació industrial aïllada  

9a3: edificació industrial aparellada 

Parcelꞏla mínima 500 m², indivisible 
subzona 9a1: parcelꞏla única i indivisible. Caldrà 
inscriure aquesta característica en el Registre de la 
Propietat. 

Densitat màxima 1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcelꞏla  18,00 ml 

Edificabilitat neta màxima 1,20 m²/m²  

subzona 9a1: 0,75 m²/m² 

subzona 9a4: 1,198 m²/m² 

Ocupació màxima de la parcelꞏla 60 % 

Alçària reguladora màxima 9,50 m 

dins de la volumetria el núm.de plantes és lliure 

subzona 9a2: 10,00 m 

dins de la volumetria el núm. de plantes és lliure 

Separació a límits de parcelꞏla per les 
noves edificacions i les ampliacions de 
les existents (2) 

Separació a vial: 10,00 m 

Separació a parcelꞏles veïnes: 2,50 m 

Separacions a límits de parcelꞏla per les 
edificacions existents implantades 
legalment (2) 

La que tenen actualment.  

En cas d’enderroc la nova edificació s’haurà de 
separar 10 m de vial i 2,50 m de les parcelꞏles 
veïnes. 

Separació mínima a vial subzona 9a4 10,00 m a c/ St. Andreu 

  6,00 m a c/ Rubió i Ors 

Separació mínima a parcelꞏles veïnes 
subzona 9a3 

Es podrà adossar a la partió veïna de la banda sud 

Ocupació màxima edificació auxiliar  10% 

Alçària màxima edificació auxiliar  4,00 m 

Tanques 1,20 m massís i fins a 2,00 amb filat o reixa, i vegetal.

Subzona 9a1: Caldrà conservar una distància mínima de zona lliure de 5,00 m des del límit 
superior del talús del marge dels cursos d’aigua. En cap cas, podran efectuar-se obres que 
afectin les lleres públiques. 
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Cal preservar la compatibilitat dels usos industrials amb la conservació dels valors naturals del 
rec del sector. 

Les edificacions es podran agrupar sempre que les edificacions agrupades corresponguin a un 
únic projecte, a efectes d’aconseguir una unitat de composició. Seran considerades com a una 
sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcelꞏla s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no 
es podrà destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada. 

(2) Si s’autoritzen obres d’increment de volum o del sostre construït ha de ser d’acord amb els 
nous paràmetres reguladors del planejament urbanístic, sempre que no comportin un major grau 
de disconformitat 

 

Subzona 9d 

PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Tipologia Edificació industrial aïllada  

9d1: edificació industrial aparellada 

Parcelꞏla mínima 500 m², indivisible 

Densitat  1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcelꞏla 18,00 ml 

Edificabilitat neta màxima 0,75 m²/m² 

Ocupació màxima de la parcelꞏla 70 % 

Alçària reguladora màxima 9,50 m 

dins de la volumetria el núm.de plantes és lliure 

Separació a línies de façana  10,00 m 

Separació mínima a parcelꞏles veïnes 5,00 m 

9d1: es podrà adossar a la partió veïna a la banda 
nord. 

Ocupació màxima edificació auxiliar 10% 

Alçària màxima edificació auxiliar 4,00 m. 

Tanques 1,20 m massís i fins a 2,00 m d’alçària total amb 
paret calada, reixa metàlꞏlica o tanca vegetal. 

Les edificacions es podran agrupar sempre que les edificacions agrupades corresponguin a un 
únic projecte, a efectes d’aconseguir una unitat de composició. Seran considerades com a una 
sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcelꞏla s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no 
es podrà destinar a acumulació de material.  
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Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada. 

 

Subzona 9d bis 

PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Tipologia Edificació industrial aïllada. 

Parcelꞏla mínima 2.500 m², indivisible 

Subzona 9d bis2: parcelꞏla existent a l’aprovació 
inicial de la MP NNSS 

Densitat  1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcelꞏla 18,00 ml 

Edificabilitat neta màxima 0,75 m²/m² 

Ocupació màxima de la parcelꞏla 70 % 

Alçària reguladora màxima 9,50 m  

dins de la volumetria el núm.de plantes és lliure 

Separació a línies de façana  10,00 m 

Separació mínima a parcelꞏles veïnes 5,00 m 

Ocupació màxima edificació auxiliar  10% 

Alçària màxima edificació auxiliar  4,00 m 

Tanques 1,20 m massís i fins a fins a 2,00 m d’alçària total 
amb paret calada, reixa metàlꞏlica o tanca vegetal.  

Les edificacions es podran agrupar sempre que les edificacions agrupades corresponguin a un 
únic projecte, a efectes d’aconseguir una unitat de composició. Seran considerades com a una 
sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcelꞏla s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no 
es podrà destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada. 

 

Subzona 9e 

PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Tipologia Edificació industrial aïllada  

Parcelꞏla mínima 500 m², indivisible 

Densitat  1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcelꞏla 18,00 ml 
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Edificabilitat neta màxima 1,0715 m²/m² 

Ocupació màxima de la parcelꞏla 63,02 % 

Alçària reguladora màxima 9,50 m  

dins de la volumetria el núm.de plantes és lliure 

Separació a vials per les noves 
edificacions i les ampliacions de les 
existents (2) 

1,50 m 

Separació a vials per les edificacions 
existents implantades legalment (2) 

La que tenen actualment.  

En cas d’enderroc la nova edificació s’haurà de 
separar 1,50 m 

Separació a vials i zona verda i/o 
equipament 

1,50 m  

Ocupació màxima edificació auxiliar  10% 

 

Alçària màxima edificació auxiliar  4,00 m 

 

Tanques 1,20 m massís i fins a 2,00 m d’alçària total amb 
paret calada, reixa metàlꞏlica o tanca vegetal.  

Les edificacions es podran agrupar sempre que les edificacions agrupades corresponguin a un 
únic projecte, a efectes d’aconseguir una unitat de composició. Seran considerades com a una 
sola edificació a tots els efectes de futures llicències municipals. 

L’espai lliure interior de la parcelꞏla s’haurà de mantenir en bon estat de conservació i neteja; no 
es podrà destinar a acumulació de material.  

Qualsevol edificació auxiliar haurà de ser degudament argumentada. 

(2) Si s’autoritzen obres d’increment de volum o del sostre construït ha de ser d’acord amb els 
nous paràmetres reguladors del planejament urbanístic, sempre que no comportin un major grau 
de disconformitat 

 

Subzona 9f 

PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Tipologia Edificació industrial aïllada  

Parcelꞏla mínima 2.500 m², indivisible 

Densitat  1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcelꞏla 30,00 ml 

Edificabilitat neta màxima 1,193 m²/m² 
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Ocupació màxima de la parcelꞏla 70,00% 

Alçària reguladora màxima 9,50 m  

dins de la volumetria el núm. de plantes és 
lliure 

Separació mínima a veïns  4,00 m 

Separació mínima a carrer (excepte c/ Sant 
Andreu) 

6,00 m  

Tanques 1,00 m massís i fins a 2,00 m d’alçària total 
amb paret calada, tanca metàlꞏlica o tanca 
vegetal. A la partió amb els veïns, pot ser amb 
material opac fins a una alçària de 2,00 m. 

Per a les parcelꞏles amb façana al carrer Sant Andreu, les edificacions situades des de la 
rotonda cap a l’oest, en direcció a Banyoles, es podran alinear a la vorera, mentre que les 
edificacions situades des de la rotonda cap a l’est, en direcció a Girona, s’hauran de separar 
2,00 m de la vorera, i hauran de pavimentar aquest espai amb el mateix tractament de vorera; 
les tanques, en el seu cas, s’hauran de posar també a la distància de 2,00 m de la vorera. 

El tractament de les façanes del carrer Sant Andreu haurà de ser d’aparador o façana principal 
amb acabats de qualitat. 

S’admet l’agrupació de dues o més parcelꞏles i, en aquest cas, es permetrà agrupar tota 
l’edificació en un sol edifici. Les edificacions agrupades formaran part d’un únic projecte, a 
efectes d’aconseguir una unitat de composició. 

Els espais no edificables de cada parcelꞏla només podran ser dedicats a aparcaments, a vials 
exteriors i a espais enjardinats. No s’admetran les construccions auxiliars o annexos i altres 
obres permanents d’edificació que no s’adeqüin a les condicions generals d’ordenació i 
edificació. 

L’ordenació interior de cada parcelꞏla preveurà les àrees necessàries per a la càrrega i 
descàrrega que, en tots els casos, s’efectuarà a l’interior de la parcelꞏla. 

 

Subzona 9g 

PARÀMETRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Tipologia edificació industrial aïllada  

Parcelꞏla mínima 1.000 m², indivisible 

Densitat  1 activitat/200 m² de superfície construïda 

Façana mínima de la parcelꞏla 20,00 ml  

Edificabilitat neta màxima 1,193 m²/m² 

Ocupació màxima de la parcelꞏla 70,00% 
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Alçària reguladora màxima 9,50 m  

dins de la volumetria el núm.de plantes és 
lliure 

Separació mínima a veïns  4,00 m 

Separació mínima a carrer  6,00 m  

Tanques 1,00 m massís i fins a 2,00 m d’alçària total 
amb paret calada, tanca metàlꞏlica o tanca 
vegetal. A la partió amb els veïns, pot ser amb 
material opac fins a una alçària de 2,00 m. 

S’admet l’agrupació de dues o més parcelꞏles i, en aquest cas, es permetrà agrupar tota 
l’edificació en un sol edifici. Les edificacions agrupades formaran part d’un únic projecte, a 
efectes d’aconseguir una unitat de composició. 

Els espais no edificables de cada parcelꞏla només podran ser dedicats a aparcaments, a vials 
exteriors i a espais enjardinats. No s’admetran les construccions auxiliars o annexes i altres 
obres permanents d’edificació que no s’adeqüin a les condicions generals d’ordenació i 
edificació. 

L’ordenació interior de cada parcelꞏla preveurà les àrees necessàries per a la càrrega i 
descàrrega que, en tots els casos, s’efectuarà a l’interior de la parcelꞏla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEXT REFÓS MODIFICACIÓ NÚM. 8 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL                                               103                                      
 

Article 204 Condicions d’ús 

SUBZONA USOS ADMESOS 

9a, 9a2, 9a3, 9a4, 9d, 9dbis, 
9dbis2, 9e, 9f i 9g   

L’ús predominant és el d’indústria. També s’admeten els usos de 
magatzem, oficines, restauració, recreatiu, educatiu per a escoles 
de formació professional, clíniques veterinàries o similars, 
esportiu, estacionament, i  comercial condicionat a les 
determinacions del DL 1/2009 d’ordenació dels equipaments 
comercials.  

L’ús sanitari només s’admet quan estigui vinculat a l’ús industrial.

A la zona industrial del Terri, només s’admet l’ús d’habitatge als 
existents, en els quals només es permetran obres de 
manteniment i d’ampliació fins a un 20% de la seva actual 
superfície construïda. 

9a1 A la zona 9a1 situada al costat de la parcelꞏla de Marbres 
Banyoles, l’ús industrial a realitzar queda limitat a un ús igual o 
similar a l’existent, per tal de preservar dos habitatges existents 
al camí de can Lura d’una major afectació d’usos industrials. 

9c Només, s’admet l’ús de fusteria. No es permetrà el canvi 
d’activitat. 

9b Només, s’admet l’ús d’indústria i de magatzem vinculat a la 
indústria agroalimentària existent. 

En planta soterrània, podran autoritzar-se usos vinculats a l’activitat de la planta baixa, si es dota 
el local de les mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d’incendi, explosió, etc. i el 
desallotjament de les persones amb seguretat. 
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Article 254 Divisions horitzontals 

1. D’acord amb l’article 50.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, si no s’alteren les 
característiques originals de l’edificació, es pot admetre la divisió horitzontal amb les 
limitacions establertes en aquesta normativa i d’acord amb les normes reguladores de 
les condicions d’habitabilitat. 

2. En aquelles masies i cases rurals, el cos principal de les quals presenti una superfície 
construïda major de 350  m², es permet la divisió horitzontal en dos habitatges. Per cada 
fracció de 150 m² de més, es permet la creació d’un nou habitatge. El nombre màxim 
d’habitatges permesos a cada masia o casa rural és de 4. 

3. També s’admet la divisió horitzontal en aquelles masies i cases rurals en què, tot i no 
assolir els mínims establerts en aquest article, la divisió s’hagi produït en una escriptura 
pública abans de l’aprovació inicial d’aquest Pla. 

Es permetrà també la divisió horitzontal, sempre que no comporti un increment del 
nombre d’habitatges respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.  

4.No poden qualificar-se com a establiments de turisme rural els pisos, considerats com 
a habitatges independents, en un edifici de diverses plantes en règim de propietat 
horitzontal. 

5. En cap cas les divisions en propietat horitzontal implicaran una modificació de l’espai 
exterior, el qual haurà de mantenir la configuració inequívocament unitària. No es 
permet, per tant, la divisió física mitjançant tanques o altres elements exteriors que 
modifiquin la configuració unitària del conjunt. En cas que es procedeixi a la divisió en 
propietat horitzontal sobre edificis independents, tampoc es podrà realitzar una divisió 
física mitjançant tanques o altres elements que modifiquin la configuració unitària del 
conjunt. 
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Article 256 Regulació d’usos 

1. En general, i sense perjudici del que es determini, amb caràcter particular, a cada 
fitxa, els usos permesos en el cos principal de les edificacions que formen part del 
Catàleg, d’acord amb l’article 47.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, són: habitatge 
familiar, establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament i amb un 
màxim de 50 places, establiment de turisme rural, activitats d’educació en el lleure, 
artesanals, artístiques o de restauració, equipaments i serveis comunitaris. 

2. L’ús de turisme rural no es podrà implantar a les masies i cases rurals de construcció 
posterior a l’any 1950. 

3. Quant a les construccions annexes, només s’admeten els usos auxiliars del principal 
i també els usos agrícoles, ramaders, forestals i d’explotació d’altres recursos naturals. 

4.Es permet l’ús d’habitatge turístic a totes les masies i cases rurals del Catàleg, encara 
que en la fitxa individual no s’especifica aquest ús, condicionat a haver de complir amb 
els requeriments exigits per la normativa sectorial. 

5. Les edificacions que formen part del conjunt i que històricament havien sigut 
habitatge, com seria el cas de les masoveries, poden continuar amb aquest ús. Si la 
fitxa del catàleg no ho reconeix, caldrà modificar-la aportant documentació que així ho 
acrediti 
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Article 283 Regulació específica dels jaciments arqueològics 

1. Queda prohibida qualsevol acció d’edificació o d’alteració del territori a la zona 
assenyalada com de protecció arqueològica. Totes les actuacions que s’hagin d’efectuar 
a l’interior de l’àmbit de les restes hauran de tenir l’informe favorable previ del Servei 
d’Arqueologia del Departament de Cultura. 

2. Les edificacions auxiliars que, per al servei de les excavacions puguin ser 
necessàries, hauran de ser autoritzades per l’Ajuntament de Porqueres i també per al 
servei d’arqueologia, i hauran d’aportar el compromís explícit que garanteixi la seva 
demolició sense dret a indemnització, en cas de ser necessari. 

3. En aquestes àrees, no es podrà autoritzar cap modificació del subsòl (per ex. 
instalꞏlació subterrània de xarxes d’aigua, electricitat, telèfon; perforacions per a 
captacions d’aigua etc.) 

4. Si, durant el temps de vigència d’aquest POUM, es descobrissin nous jaciments 
arqueològics assenyalats pels organismes competents, aquests s’inclourien, 
automàticament, dins de la zona arqueològica. Si durant l’execució de rebaixos en el 
subsòl del municipi es posen al descobert restes d’interès arqueològic caldrà atenir-se 
al que determina la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i el Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

5. El rebliment indefinit només es pot fer quan concorrin les circumstàncies que preveu  
l’article 30.2 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i no 
sigui possible o no es consideri adient el trasllat de les restes, d’acord amb les condicions 
que estableix l’article 31.4 del mateix  Reglament. L’ha d’autoritzar la Direcció General 
del Patrimoni Cultural, o si afecta una zona arqueològica o paleontològica d’interès 
nacional, la Comissió del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.   

6. Per a  la zona declarada BCIN, en la categoria de Zona Arqueològica, de la vilꞏla 
romana de Vilauba, es necessària l’autorització prèvia del Departament de Cultura per 
a les següents actuacions: 

a) Anivellaments del terreny 
b) Plantada i arrencada d’arbres 
c) Remocions i excavacions del terreny per a qualsevol tipus d’instalꞏlació que afectin 

el subsòl i que superin els 30 cm de gruix des de la cota del terreny 
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INVENTARI DE BÉNS A PROTEGIR PEL SEU VALOR HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC 
I NATURAL.  

0.- Be Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Zona Arqueològica 

A.0   Perímetre de l’àrea protegida del jaciment de la vilꞏla romana de Vilauba, dins el 
terme  municipal de Porqueres (Acord GOV/19/2021, de 23 de febrer) 

 
1.- Jaciments arqueològics inventariats a la Carta Arqueològica i Paleontològica 
de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: 

 
A.1   4692 LES ESTUNES. Jaciment arqueològic neolític. 

        (coordenades UTM 479100 / 4662425) 

A.2   4693 PUJARNOL. Jaciment arqueològic neolític.  

       (coordenades UTM 476585 / 4661275) 

A.3   4694 CAN BRUGADA. Jaciment arqueològic . 

        (coordenades UTM 478275 / 4663045) 

A.4   4696 LLAC I. Jaciment arqueològic paleolític  

        (coordenades UTM 479590 / 4665240) 

A.5   4697 DOLMEN DE LES CLOSES. Jaciment arqueològic calcolític i neolític final 

(coordenades UTM 477960 / 4660430) 

A.6   4698 FONT DEL RECTOR. Jaciment arqueològic neolític.  

        (coordenades. UTM 479365 / 4663800) 

A.7   4699 ESTANYOL NOU. Jaciment arqueològic neolític.  

        (coord. UTM 479720 / 4665400) 

A.8   4700 MAS CASTELL. Jaciment arqueològic diferents èpoques: neolític, romà, 
modern.  (coord. UTM 479255 / 4663595).  
Declarat BCIN (D. 22/4/1949), R-I-51-6035. Incoat BCIN (R. 30/7/1982), A-R-I-
55-0112 

A.9   4702 SANTA MARIA DE PORQUERES. Jaciment arqueològic calcolític 

(coordenades UTM 479330 / 4663500) 

A.10  4703 PUIG SURIS. Jaciment arqueològic. Assentament romà.   

         (coord. UTM 478220 / 4661195).  

A.11  4704 CAMP 66. Jaciment arqueològic. Restes d'una vil.la romana.    

         (coord. UTM 479320 / 4666930).  

A.12  4705 MAS OLIVERES. Jaciment arqueològic ibèric.    

         (coord. UTM 478783 / 4663775).  

A.13  4706 CAMP DE LES LLOSES. Jaciment arqueològic romà.   

         (coord. UTM 479773 / 4666960).  

A.14  4707 SANT ANDREU DE MATA. Jaciment arqueològic. Necròpolis medieval. 

(coord. UTM 482210 / 4661905). 
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A.15  4708 CAN CARRERES. Jaciment arqueològic. Restes d'una vil.la romana.  

(coord. UTM 479685 / 4666925).   

A.16  4709 SALT DEL MATXO. Jaciment arqueològic romà.   

         (coord. UTM 477515 / 46647200).  

A.17  4710 CAMP 59. Jaciment arqueològic romà.   

         (coord. UTM 479030 / 4666110).  

A.18  4630 URBANITZACIÓ BANYOLES PARK  Jaciment arqueològic  

         (coord. UTM 478728 / 4661267).  

A.19  4667 CLOT D’ESPOLLA Jaciment arqueològic  

         (coord. UTM 480697 / 4666802). 

A.20  14189 CAMP ENTORN EL MAS DE CAN GELADA. Jaciment arqueològic. 

(coord. UTM 480313 / 4666970). 

A.21  4701 BÒBILA ORDIS.  Jaciment paleontològic  

         (coord. UTM 479360 / 4665805).  

A.22  4695 COSTES DE MATA.  Jaciment paleontològic  

         (coord. UTM 482663 / 4662044). 

A.23  4619 MANDÍBULA DE BANYOLES ( Pla de la Formiga)  Jaciment paleontològic 

(coord. UTM 481040 / 4661687). 
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