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A. NORMES URBANÍSTIQUES  
 
 
 

TÍTOL l.-            DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1.-     Naturalesa 
 
 

Aquest Pla té la condició de Pla Parcial Urbanístic i respecta l’ordenament 

jurídic urbanístic català.  La legislació vigent està regulada pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme i la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós 

de la llei d’urbanisme, finalment pel Decret 287/2003, de 4 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament parcial que desplega la Llei d'Urbanisme 

i el D.Ll. 1/ 2007 de 16 d’Octubre, de mesures urgents en matèria 

urbanística. 

 

Article 2.-     Àmbit territorial d’aplicació 
 
 

La present Normativa és d’aplicació a la superfície assenyalada als plànols 

que s’acompanyen en aquest Pla Parcial, corresponent al Sector SUD-5. 

Industrial La Carretera, dins el terme municipal de Vilamalla, que ocupa una 

superfície total 189.425,46 m² segons el plànol 03 Topogràfic Àmbit 1. Estat 

Actual i  plànol 04 Topogràfic Àmbit 2. Estat Actual. 
 

Article 3.-     Vigència i modificació del Pla 
 
 

Aprovat definitivament, el present Pla Parcial tindrà una vigència indefinida 

mentre no es produeixi la seva modificació. 

Si la modificació altera la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les zones 

verdes o els equipaments, aquesta es tramitarà d’acord amb el procediment 

establert a l’Article 95 

Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, de la Llei d’urbanisme 
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Article 4.-     Obligatorietat de l’aplicació de les Normes Urbanístiques 
 
 

L’Administració i els particulars estan obligats a complir les disposicions 

determinades en el text d’aquest Pla Parcial, així com també els límits que 

continguin aquelles ordenances que li siguin d’aplicació i les seves 

disposicions transitòries. 
 

Article 5.-     Infraccions urbanístiques 
 
 

La vulneració de les prescripcions contingudes en aquest document, tindrà 

la consideració d’infracció urbanística tipificada segons el que preveu 

l’article 203 de del Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret legislatiu 1/2005, 

i es sancionarà d’acord amb el que estableixen els articles 211 i 212 en 

relació als articles 205, 206 i 207  del citat Text refós, sense perjudici l’aplicació 

dels supòsits previstos en l’article 209 de la Llei d’urbanisme, de restauració de 

la realitat física o jurídica alterada. 
 

Article 6.-     Criteris d’interpretació 
 
 

En la interpretació dels documents d’aquest Pla Parcial Urbanístic, regirà allò 

establert a l’article 10 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat mitjançant 

el Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol , que expressament diu: 
 

1.   Els dubtes en la interpretació del planejament urbanístic produïts per 

imprecisions o per contradiccions entre documents d’igual rang 

normatiu es resolen atenent els criteris de menor edificabilitat, de major 

dotació per a espais públics i de major protecció ambiental i aplicant 

el principi general d’interpretació integrada de les normes. En el supòsit 

que es doni un conflicte irreductible entre la documentació imperativa 

del planejament urbanístic i que no pugui ésser resolt atenent els criteris 

generals determinats per l’ordenament jurídic, preval el que estableixi 

la documentació  escrita,  llevat  que  el  conflicte  es  refereixi  a  

quantificació  de superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la 

superfície real. 

2.   En  el  supòsit  que  diverses  normes  o  mesures  restrictives  o  
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protectores,  tant  les derivades de la legislació sectorial o de llurs 

instruments específics de planejament com les de caràcter urbanístic, 

concorrin en un mateix territori i comportin diferents graus de 

preservació, s’ha de ponderar el interès públic que hagi de prevaler i 

cercar la utilització més racional possible del territori. 
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TÍTOL ll.-  GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 
 

 Article 7.- Règim urbanístic del sòl 
 

La  classificació dels terrenys afectats pel present Pla Parcial urbanístic és la 

de sòl urbanitzable delimitat d’acord amb el que disposa l’article 33 del Text 

refós de la Llei d’urbanisme. Decret legislatiu 1/2005, i com a tal subjecte el 

que disposa els articles 44 i 45 del mateix text refós, referent als deures dels 

propietaris inclosos. 
 

Es realitzarà la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament tal i 

com s’indica a l’Article 40.2 del citat text refós on s’indica que els propietaris 

o propietàries de sòl urbanitzable delimitat tenen dret al 90% de 

l’aprofitament urbanístic del sector, referit a llurs finques. 
 

Article 8.-     Definició i delimitació del polígon d’actuació 
 
 

L’àmbit delimitat per aquest Pla Parcial urbanístic, encara que sigui discontinu 

comprès per dos àmbits, constitueix un únic Polígon d’actuació urbanístic on 

dur a terme una gestió urbanística integrada d’acord amb els conceptes 

establerts als articles 112 i 113 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 

legislatiu 1/2005. 
 

Article 9.-     Desenvolupament executiu del Pla Parcial Urbanístic 
 
 

El desenvolupament executiu és en base al document adjunt que constitueix 

el projecte d’obres d’urbanització d’infraestructures bàsiques i consisteix en 

el instrument obligatori pel desenvolupament  de  totes  les  determinacions  

del  Sector  en  relació  a  les  realitzacions d’obres d’urbanització i 

d’instal·lació. Els promotors estan obligats a aportar el projecte d’obres 

complementàries d’intervenció a la carretera Camí de Vilamalla i a la 

carretera camí  de  Siurana,  ambdues  de  titularitat  municipal  als  efectes  

de  la  construcció  dels accessos necessaris i tots aquells projectes precisos 

pel desenvolupament del sector. 

Aquests projectes d’obres d’urbanització d’infraestructures complementàries 
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s’han de formular i promoure davant de l’Ajuntament en un termini inferior a 

6 mesos de l’aprovació definitiva del Pla, i en qualsevol cas, l’aprovació 

definitiva del projecte ha de ser prèvia o simultània al de reparcel·lació, 

segons l’article 125.5 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament  de la Llei d’urbanisme. 
 

Article 10.-   Projectes d’urbanització i complementaris 
 
 

Es  podran  redactar  projectes  complementaris  d’urbanització  que  

complementin  el  Pla Parcial Urbanístic, d’acord amb el que disposa l’article 

70.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret legislatiu 1/2005. 
 

La redacció i execució dels projectes d’urbanització i reparcel·lació 

necessaris pel desenvolupament de les determinacions d’aquest sector 

corresponen als promotors, en els terminis citats a l’article anterior. 
 

Article 11.-Projecte de reparcel·lació 
 
 

El sistema d’actuació urbanística és el de reparcel·lació amb la modalitat de 

Compensació Bàsica. 

Caldrà tramitar el corresponent projecte de reparcel·lació, conforme al que 

disposen els articles 124 a 130 del Text refós de la Llei d’urbanisme, (text consolidat 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012),  i subjecte a la tramitació que 

preveu l’article 119 del mateix text refós. 
 

L’obligació del projecte de reparcel·lació ve donat per l’aplicació del 

sistema de compensació bàsica i pels objectius del Pla Parcial Urbanístic. 
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TÍTOL III.- SISTEMA D’ACTUACIÓ I PLA D’ETAPES  
 

Article 12.-   Iniciativa 
 

La iniciativa correspon als promotors, en els termes previstos a la legislació 
Urbanística vigent. 

 
 

Article 13.-   Sistema d’actuació i divisió poligonal 
 
 

Segons l’article 130 de la Llei d’urbanisme i d’acord amb el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal  de  Vilamalla,  s’adopta  el  sistema  de  compensació  

bàsica,  en  la  qual  els promotors aporten els terrenys de cessió obligatòria, 

executen a llur càrrec la urbanització, en els termes i amb les condicions que 

siguin determinats pel planejament urbanístic, i es constitueixen, mitjançant 

document públic, en junta de compensació. 

Atenent a lo anterior, és prevista la constitució de la citada junta de 

compensació, segons es detalla en el punt 3 DOCUMENT I. MEMÒRIA. 

Així mateix es constituirà la corresponent Entitat de Conservació per tal 

d’assegurar el manteniment de la urbanització, durant un termini inicial 

màxim de cinc anys a partir de la recepció total o parcial de les obres 

d’urbanització, termini que únicament serà prorrogable, per  un  període  de  

cinc  anys  més,  si  la  seva  finalització  no  s’ha  arribat  al  grau  de 

consolidació de l’edificació indicat. 

Sempre que es compleix els requisits definits en l’article 118.3 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 

(“TRLUC), i atenent el que disposa l’article 123.1 i 123.2 del Decret 305/2006 de 

18 de Juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme “RLUC”), es 

podrà dividir la gestió del planejament en polígons. 

 
 

Article 14.-   Cessions obligatòries 
 
 

Seran de cessió obligatòria i gratuïta els terrenys compresos en l’àmbit del Pla 

Parcial Urbanístic, que segons el mateix siguin destinats a Sistema d’Espais 
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Lliures: Zona Verda (Clau ZV), Sistema d’Equipaments: Equipaments docents 

(Clau Ed) i Equipaments comunitaris (E), Sistema Viari: Viari (Clau V) i Sistema 

de Protecció: Protecció Viària (Clau PV). 

La cessió d’aquests terrenys es produirà pel ministeri de la Llei per a 

l’aprovació del projecte de reparcel·lació i la seva concreció en escriptura 

pública. 

Article 15.-   Càrregues urbanístiques 
 
 

Les càrregues d’urbanització assumides pel promotor comprendran totes les 

obres d’urbanització. 
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TÍTOL IV.- NORMES GENERALS DE LES CONSTRUCCIONS 
 

 Article 16.-   Normes generals de les construccions 
 

Les normes generals d’edificació, quant a llicències, condicions mínimes de les 

construccions es regularan segons el que disposen el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Vilamalla i el seu defecte per determinacions del Text refós de la 

Llei d’urbanisme. Decret legislatiu 1/2005. 
 

Les condicions tècniques de les obres, en relació a les vies públiques, es regiran 

segons el que determinen les ordenances municipals vigents, en tot allò que no 

contradigui el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 
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TÍTOL V.- CESSIONS, DEURES I CÀRREGUES  
 

Article 17.-   De les cessions del sistema viari 
 

Es comprendrà pel desenvolupament d’aquest Pla Parcial l’execució de les obres 

d’urbanització de la xarxa viària. 
 

Article 18.-   Deures i càrregues derivades del Pla Parcial 
 

Els  promotors o en  el  seu  defecte  la  junta  de  compensació, cedirà  a 

l’Ajuntament  de 

 

Vilamalla gratuïtament i lliure de càrregues, la totalitat dels terrenys destinats a 

Sistemes Viari 

com, Equipaments, Protecció Viària i Zona Verda, compresos dins dels límits dels 

dos àmbits del Sector, d’acord a les determinacions definides en aquest 

document. 

Aquests terrenys tindran que disposar dels serveis oportuns detallats en aquest Pla 

Parcial, essent tots els costos d’urbanització a càrrec dels promotors. 

L’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització / reparcel·lació, comportaran 

el dipòsit de les garanties equivalents al 12% del valor de les obres d’urbanització, 

d’acord amb el que disposa l’Article 101.3 del Decret legislatiu 1/2005 de 26 de 

juliol. 
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TÍTOL VI.- SISTEMES I ZONA D’APROFITAMENT PRIVAT 

 Capítol 1.- Zonificació 
 

Article 19.-   Zonificació 
 

El Sector SUD-5. Industrial La Carretera, de Vilamalla es qualifica com Sòl Urbà 

Industrial, i tal i com s’especificava a l’apartat 11.3 del DOCUMENT I.- MEMÒRIA  

amb els següents sistemes i zones: 

- Sistema d’equipaments: Equipaments docents (Clau Ed) i Equipaments 
comunitaris 

(Clau E) 
 

- Sistema d’espais lliures: Zona Verda (Clau ZV) 
 

- Sistema Viari: Viari (Clau V) 
 

- Sistema de protecció: Protecció Viària (Clau PV) 
 

- Zona d’aprofitament privat: Zona Industrial Aïllada (Claus 5.4/ 5.4a1 / 
5.4a2) 

 
 
 

Capítol 2.- Sistemes i zones de l’àmbit 1 
 

Article 20.-   Sistema d’equipaments: Equipaments comunitaris (Clau E) 
 

El Sistema d’Equipaments es troba ubicat en part de l’antiga Parcel·la cadastral 

núm. 6 del Polígon 3. i disposarà d’accés des de la rotonda de nova creació, 

segons s’aprecia al plànol número 07 del DOCUMENT III. PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES. 

La superfície resultant del Sistema d’Equipaments (Clau E) de l’àmbit, un cop 

realitzades les cessions corresponents, serà de 17.366,29 m², equivalent a un 9,17 % 

de la superfície total del sector. 

 

Article 21.-   Sistema d’espais lliure: Zona Verda (Clau ZV) 
 

La zona verda ocuparà part de l’antiga Parcel·la cadastral núm. 6 del Polígon 3, 

segons s’aprecia al plànols números 05 i 10.   Es tracta d’una parcel·la molt 

planera, sobre la que s’habilitarà un circuit de v ianants , amb paviment de 

sauló de 3,00 m d’amplada i unes àrees de descans, segons es detalla al plànol 
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32 del DOCUMENT III. PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES. 

Per donar accés a la zona es crearan tres accessos des del camí rural que la voreja 

i discorre paral·lel al Camí Vell de Castelló i a la Carretera de Figueres a La Bisbal 

(C-31). 

Fetes les cessions oportunes, la superfície del Sistema de Zona Verda (Clau 

ZV) serà de18.942,65 m² equivalent a un 10 % de la superfície total del sector. 
 
 

Article 22.-   Sistema Viari: Viari (Clau V) 
 
 

Aquest sistema està constituït pel Camí Vell de Castelló, el Camí de Siurana i els 

camins rurals adjacents. Es crearà una rotonda d’accés a la cruïlla del Camí Vell 

de Castelló i el Camí de Siurana, des de la que es donarà accés a les diferents 

zones, juntament amb una pavimentació per a vialitat de vianants al costat del 

camí que llinda amb la Zona Industrial Aïllada, instal·lant -se a la vegada 

l’enllumenat públic sobre aquest paviment i sobre el voral del camí Vell de Castelló 

entre la rotonda d’accés de nova creació i la rotonda d’enllaç de la Carretera de 

Figueres a La Bisbal (C-31), segons es detalla al plànol 29 del DOCUMENT III. 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES. 

Un cop realitzades les cessions oportunes, la superfície del Sistema Viari (Clau 

V) serà de 2.667,42 m² equivalent a un 1,42 % de la superfície total del sector. 
 

Donades les característiques de l’emplaçament, la vialitat del sòl industrial 

d’aprofitament privat serà interna de titularitat privada. 
 
 

Article 23.-   Sistema de protecció: Protecció Viària (Clau PV) 
 
 

Es troba ubicat en tot el lateral del Camí Vell de Castelló que llinda amb la Zona 

Industrial Aïllada, amb 2,50 m d’amplada, i pavimentat amb formigó tenyit de 

color ocre, aixecat 15 cm del ferm asfàltic mitjançant bordó de formigó 

prefabricat. Sobre aquesta vorera s’ubicaran tant els elements de l’enllumenat 

públic, a base de fanals, així com l’arbrat ubicat en els seus corresponents 

escocells, quedant una amplada mínima de 1,50 m de pas pels vianants fins la 
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tanca de la zona industrial. 

 
L’entrega del ferm asfàltic amb la zona de protecció descrita, es realitzarà amb 

rigola, per on es recolliran les aigües pluvials mitjançant embornals metàl·lics que 

connectaran amb la canal de recollida d’aigües col·locada sota de la rigola. 

La superfície resultant del Sistema de Protecció Viària (Clau PV) de l’àmbit, un cop 

realitzades les cessions corresponents, serà de 1.024,67 m², equivalent a un 0,54 % 

de la superfície total del sector. 
 
 

Article 24.-   Zona d’aprofitament privat: Zona Industrial Aïllada (Claus 5.4 / 5.4 a1 / 
5.4 a2 ) 
 
 

Està formada per les antigues parcel·les cadastrals número 36 a 44 del Polígon 3, i 

que fetes les cessions oportunes formaran les parcel·les d’aprofitament privat. 

En aquesta zona és on s’implantarà la “Illa Càrnia i els seus derivats”, que disposarà 

d’accés directe per a la parcel·la més important, des de la nova rotonda, i es 

crearà una vialitat interna adequada a les seves necessitats i s’aprofitarà la vialitat 

existent, paral·lela a la  C-3, per donar accés a la resta de parcel·les.  

Es realitzaran les infraestructures bàsiques (sanejament, abastament d’aigua 

potable i contra incendis, subministrament elèctric, telecomunicacions, etc.) 

necessàries per al desenvolupament de les activitats de la “Illa Càrnia”, tal com 

es descriu al DOCUMENT III. PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES 

BÀSIQUES, així com també les infraestructures complementàries (depuradora, 

pous, emmagatzematge d’aigua, etc.) que formaran part dels oportuns projectes 

independents. Aquestes instal·lacions es complementaran amb les derivacions 

necessàries per  a la resta de parcel·les, mitjançant un projecte d’urbanització 

complementari.  

Així mateix per la seva integració a l’entorn i amb l’objecte de minimitzar el 

impacte visual, s’efectuarà un apantallament mitjançant la plantació d’arbres 

en tot els seus laterals que llinden amb vials exteriors, segons es detalla al plànol 

33 del DOCUMENT III. PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES.. 

La superfície resultant de la zona industrial aïllada (claus 5.4 / 5.4 a1 / 5.4 a2), un 
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cop realitzades les cessions corresponents serà de 139.979,43 m2, distribuïts de la 

següent manera: 

- 100.000, 00 m2 per a la tipologia amb clau 5.4 

-   14.668, 00 m2 per a la tipologia amb clau 5.4 a1 

-   25.311, 43 m2 per a la tipologia amb clau 5.4 a2 

La cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic ja s’ha portat a terme en el projecte 

de reparcel·lació definitivament aprovat.  
 
 
 

Capítol 3.- Sistemes de l’àmbit 2 
 

En aquest àmbit només hi haurà un únic sistema, que serà el d’equipaments. 
 
 

Article 25.-   Sistema d’equipaments: Equipaments docent (Clau Ed) 
 
 

El  sistema  d’equipaments  ocuparan  la  totalitat  de  l’àmbit,  format  per  part  

de  l’antiga parcel·la cadastral núm. 37 del Polígon 4. 

La superfície resultant del Sistema d’Equipaments docent (Clau Ed) de l’àmbit, un 

cop realitzades les cessions corresponents, serà de 9.500,00 m², equivalent a un 

5,00 % de la superfície total del sector. 
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B.  ORDENANCES 
 

1. APLICACIÓ DE LES ORDENANCES 
 
 

Aquest apartat conté els reglaments detallats de l’ús d’edificació del sòl objecte 

del present Pla Parcial i com a subjecció a les Normes subsidiàries de planejament. 

 
 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 

2.1. Alineació de vial 
 

Línia que separa la vialitat, de titularitat pública, de l’espai privat. 
 
 

2.2. Alineació de l’edificació o línia de façana 
 
 

Línia sobre la qual s’ha d’alçar obligatòriament la façana davantera de 

l’edificació. Pot coincidir o no amb l’alineació de vial. 
 

2.3. Alçada reguladora màxima 
 
 

És l’alçada que poden assolir les edificacions. S’amidarà comptant 

verticalment en el pla exterior de façana fins a la intersecció amb el pla 

horitzontal que conté la línia d’arrencada de la coberta, o en el pla inferior 

dels elements resistents en el cas de terrat, coberta plana o coberta corba. 
 

2.4. Planta baixa 
 
 

Tindrà la consideració de planta baixa aquella que el seu paviment resta situat 

a 1,5 m com a màxim per damunt de la cota mitjana del terreny definitiu, 

anivellat o no. 
 

2.5. Planta soterrani 
 
 

És la situada per sota la planta que tingui la consideració de planta baixa. 
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2.6. Planta pis 
 
 

És la situada per sobre de la planta que tingui la consideració de planta baixa. 
 
 

2.7. Ràfec 
 
 

És la part de coberta que sobresurt del pla de façana per tal de protegir 

aquesta de l’acció directa de la pluja. 
 

2.8. Patis privats 
 
 

Es defineix com el sòl lliure destinat a aparcaments, jardins o vialitat interna, 

que envolten les edificacions i quina titularitat és privada. 
 

2.9. Reculada d’edificació 
 
 

Es la distància que amidada des de les partions de la parcel·la defineix 

unes franges de superfícies d’aquesta que no poden ser ocupades per 

l’edificació. 
 
 
 

3. ZONIFICACIÓ 
 
 

El Sector SUD-5. Industrial La Carretera, de Vilamalla es qualifica com Sòl 

Urbà Industrial amb els següents sistemes i zones : 
 
 

- Sistema de protecció: Protecció Viària (Clau PV) 
 

- Sistema Viari: Viari (Clau V) 
 

- Sistema d’espais lliures: Zona verda (Clau ZV) 
 

- Sistema d’equipaments: Equipaments docent(Clau Ed) i comunitaris 
(Clau E) 

 
-     Zona d’aprofitament industrial: Zona Industrial Aïllada (Claus 5.4 / 5.4 a1 / 

5.4 a2) 
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4. ALINEACIÓ I RASANTS 
 
 

Les alineacions i rasants de la xarxa viària són les fixades en el present Pla Parcial 
Urbanístic 
 
 

5. CESSIONS 
 
 

Les cessions mínimes per a sistemes, segons la fitxa del POUM adjunta al 

DOCUMENT I. MEMÒRIA, es fixa en el 24 %. Tanmateix en aquest Pla Parcial 

es contempla el 25,17 %, amb el següent detall: 
 

•  Un 14,17 % per al Sistema d’equipaments: Equipaments (26.866,29 m²), 

que correspon a una superfície de 17.366,29 m² a l’àmbit 1 i de 9.500,00 

m² a l’àmbit 2. 
 

•  Un 10 % per al Sistema d’espais lliures: Zona Verda (18.942,65 m²), que 

correspon a una superfície de 18.942,65 m² exclusivament a l’àmbit 1. 
 

•   Un 1,42 % per a Sistema viari: Viari   (2.667,42 m²), que correspon a 
una superfície de  

2.667,42 m² exclusivament a l’àmbit 1. 
 

•  Un 0,54 % per a Sistema protecció: Protecció Viària  (1.024,67 m²), que 

correspon a una superfície de 1.024,67 m² exclusivament a l’àmbit 1. 
 

Tot això d’acord amb el que disposen l’apartat vuit de l’article 68, i l’apartat 

quatre de l’article 65, de la Llei 2/2002 d’urbanisme. 
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6. ORDENANCES D’APLICACIÓ A LA ZONA D’APROFITAMENT PRIVAT:  

6.1. ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA (CLAU 5.4) 
 

6.1.1. Tipus d’ordenació 
 
 

Les condicions d’edificabilitat són les establertes als 
punts següents. 

 
 

6.1.2. Parcel·la mínima 
 
 

La  superfície  mínima  de  parcel·la  serà  de 100.000 m²,  segons  la  fitxa  

adjunta  al DOCUMENT I. MEMÒRIA, i d’aquesta manera es detallarà en el 

projecte de reparcel·lació i tindrà la consideració de parcel·la única i 

indivisible. 
 
 

6.1.3. Condicions d’edificació 
 
 

•   No es permet la segregació d’aquesta parcel·la, segons lo establert en 
l’article anterior. 

 
•   Al tractar-se d’una propietat única, no existeixen 
elements comuns. 

 
•  Els projectes de construcció relatius a cadascuna de les edificacions, es 

podran redactar i executar de manera independent per a cada una 

d’elles. 
 

•  En  el  cas  que  es  produeixin  compartimentacions  o  es  sol·licitin  

noves  Llicències ambientals o canvis d’ús posteriors a l’execució de les 

construccions, caldrà que: 
 

- El  projecte  per  la  Llicència  d’obres  haurà  d’incloure  l’estudi  de  

la  totalitat  de l’edificació afectada, i la justificació de la 

sectorització d’incendis i les condicions d’evacuació exigides per les 

normatives vigents. 

- Les connexions a clavegueram i les escomeses de serveis seran 
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individuals per a cada activitat. 

- En el projecte per la Llicència ambiental, s’haurà d’estudiar així mateix 

el conjunt de les activitats existents dins de l’edificació, la compatibilitat 

entre aquestes diferents activitats, i justificar les mesures que s’han de 

prendre per garantir aquesta compatibilitat i la sectorització adient entre 

les diferents activitats. 

- Si  fos  necessari,  aquestes  mesures  hauran  de  proposar  solucions  que  

surtin  de l’àmbit de l’activitat o compartimentació sol·licitada. 

 

6.1.4. Índex d’edificabilitat neta màxima de la parcel·la 
 
 

L’índex d’edificabilitat neta màxima de la parcel·la serà de 0,7349 m² 

sostre/m² sòl de la parcel·la, es  podent destinar a oficines i habitatges una 

edificabilitat màxima de 0,007 m² sostre/m² sòl i de 0,002 m² sostre/m² sòl, 

respectivament. 
 
 

6.1.5. Ocupació màxima de la parcel·la 
 
 

La ocupació màxima serà del 73,49 %. 
 
 

6.1.6. Alçada reguladora màxima 
 
 

Serà de 12 metres sobre la cota de pavimentació, comptat verticalment en 

el pla exterior de façana fins a la intersecció amb el pla horitzontal que conté 

la línia d’arrencada de la coberta, o en el pla inferior dels elements resistents 

en el cas de terrat, coberta plana o coberta corba. La coberta tindrà un 

pendent màxim del 10% 
 
 

 
Pendent màxim 10%  Pla horitzontal 

 
12 m 
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Els cossos d’instal·lacions no podran sobrepassar en més de 2,5 metres 

l’alçada màxima edificada. En quant a les instal·lacions de plaques solars i 

instal·lacions d’energia renovable es regirà per lo disposat al Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Vilamalla. 

En atenció a les activitats a desenvolupar, els elements tècnics especials que 
sobrepassin els  
12 m de l’alçada citada, hauran de justificar la imprescindibilitat de la seva 

ubicació i alçada. 

Tanmateix, no es permetrà sobrepassar l’alçada màxima en més del 25% de 

l’ocupació en planta de les edificacions, tal com resta especificat en el citat 

POUM. 
 

6.1.7. Alçada màxima 
 
 

L’alçada màxima de les edificacions no superarà els 18 metres sobre la cota 

de pavimentació, comptat verticalment en el pla exterior de façana fins a la 

intersecció amb el pla horitzontal que conté la línia d’arrencada de la 

coberta, o en el pla inferior dels elements resistents en el cas de terrat, coberta 

plana o coberta corba. 
 
 

6.1.8. Edificacions auxiliars 
 
 

Únicament per a ET’s, que es podran adossar als límit de parcel·la, exceptuant 

la zona d’afecció de la carretera C-31, i per a l’ús d’aparcament. 

•   L’estructura serà metàl·lica o formigó amb coberta lleugera. 
 

•   No tindran cap tipus de tancaments laterals. 
 

•   L’alçada màxima serà de 3 metres. 
 

•   La profunditat màxima d’aquestes construccions auxiliars serà de 5,40 metres. 
  

• Podran  estar  adossades  als  límits  de  parcel·la,  exceptuant  la  zona 

d’afecció  de  la carretera C-31. 

•  Les places tindran unes dimensions mínimes de 2,40 metres d’amplada 
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per 5,00 metres de longitud. 
 

•  Serà   condició   indispensable   la   obtenció   de   la   Llicència   d’obres   

per   aquestes construccions i instal·lacions auxiliars, i no computaran a 

efectes d’edificabilitat. 
 
 

6.1.9. Reculada de l’edificació 
 
 

•   Separació mínima de 50 metres de la vora de la calçada de la 
carretera C-31. 

 
•   Separació mínima de 25 metres de la vora de la calçada del Camí 
Vell de Castelló. 

 
•  Separació mínima de 10 metres a la resta de límits del sector. 

 

Excepcionalment, per necessitats de la instal·lació i la pròpia producció, es 

permet l’alineació fins a cinc metres de distància del límit, en un màxim de 

35 % de façana. 

S’exceptuen d’aquests límits les edificacions auxiliars citades amb anterioritat. 

 
 Separació de 5 metres als límits amb les altres tipologies del sector 

 
 

6.1.10. Cossos sortints 
 
 

Es permeten els cossos sortints en la façana principal fins a 1 metre de vol. 
 

Els cossos sortints computaran als efectes d’ocupació de parcel·la i hauran de 

respectar les separacions als límits establerts a l’apartat anterior. 
 
 

6.1.11. Tancaments 
 
 

Els tancaments s ' hauran de subjectar en tota la seva longitud a les 

alineacions i cota natural del terreny 

Seguint lo establert en l’article 92 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM), els solars es tancaran, en el seu front a espais públics, amb parets 

opaques d’alçada no superior a 1 metre en cada punt i la resta fins a 2 metres 
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amb un tractament calat exclusivament amb materials tipus filat metàl·lic, fusta, 

ferro o amb vegetació. Els tancaments entre partions mantindran aquestes 

condicions. 
 
 

6.1.12. Materials 
 
 

•  Coberta  no  transitable  de  panel  sandvitx,  teula,  grava  o  similar,  de  colors  

terrosos integrats al paisatge i una pendent ≤ 10% o coberta plana transitable 

acabada amb materials tradicionals. 

•  Les façanes seran de panells o blocs de formigó, arrebossat i pintat o de 

perfilería i xapa metàl·lica o mur cortina acabades de la mateixa manera. 
 

•  En el cas d’edificacions per fases, es donarà a les parets mitgeres un acabat 

similar al de façana. 
 

•  Els materials a emprar en les parets opaques dels tancaments dels solars 

seran de color similar als de façana. 
 
 

6.1.13. Criteris de classificació i usos 
 
 

Per la definició d’usos permesos i prohibits, s’adoptaran els annexos establerts 

al Decret 143/2003 de 10 de juny, de modificació del Decret 136 / 1999, de 18 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, 

de 27 de febrer, de la Intervenció integral de l’administració ambiental, i 

s’adapten els seus annexos. 
 
 

Seran usos admesos: 
 

 Industrial 3 
 

 Administratiu 
 

 Comerç al detall 
 

 Magatzematge 
 

 Agroalimentari 
 

 Restauració propi 
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Així mateix, és permès l’ús d’habitatge, sempre hi quan estigui lligat a l’activitat 

principal i fins a un màxim de 1 habitatge destinat a personal vinculat als serveis de 

vigilància i/o consergeria. 

 

Seran usos no admesos: 
 

 Activitats incloses a l’Annex I del Decret 143/2003, de modificació del Decret 
136/1999 

 
 
Seran usos prohibits: 

 
 Habitatge, amb l’excepció anterior. 

 
 Restauració i hoteler, amb excepció de la restauració pròpia. 
 
 Expressament prohibida l’activitat de fusió de grasses 

 
 Tots aquells no detallats als usos admesos. 

 
 
 

Condicions dels usos admesos per abocar a la xarxa d’aigües residuals 
 
 

Per garantir un estricte compliment dels abocaments, s’estableixen uns límits 

segons l’Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, per l’abocament de aigües 

residuals. Aquestes limitacions s’han establert en atenció a la capacitat i utilització 

del sistema públic de sanejament, a la fixació de límits d’abocament per als 

sistemes segons la Directiva 91/271/CEE, a la Directiva 76/464 i la resta de directives 

de desenvolupament, al Reial Decret 995/2000 i a la protecció del medi receptor. 

En tot moment s’hauran de respectar els valors establerts en la Taula III del 

Reial Decret 849/86, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic 

Hidràulic. Aquests valors es limiten als següents paràmetres: 

 

DBO5 U 750 mg/l DQO U 1.500 mg/l MES  U 250 mg/l 
 

Si les activitats que s’emplaçaran a la “Illa Càrnia” no disposessin dels valors 

d’entrada a la depuradora suficients per tal d’assolir els nivells de sortida citats 
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anteriorment, s’haurà de preveure un tractament intern individual (pre-depuració) 

per poder assolir-los. 

Tanmateix, s’estarà a lo disposat en els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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6.2. ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA (CLAU 5.4.a) 

 

6.2.1.Definició 
 

Zona destinada a la ubicació d'instal·lacions industrials  de mitjana dimensió 

que volen agrupar-se en volums d'una certa dimensió al costat de la indústria 

càrnia principal. 

Hi ha dues variants:  
 
5.4.a1  
5.4.a2  

 

6.2.2.Tipus d’ordenació 
 
 

Clau 5.4.a1 Entre mitgeres amb separacions de 50 m. a la C-31 i 25 del Camí 

Vell de Castelló i a 5 metres de la zona amb clau 5.4, podent adossar-se, (previ 

acord amb el veí), al límit amb la zona de clau 5.4.a2. complint amb la resta 

de normativa de la clau 5.4.a 

 

 

Clau 5.4.a2 Edificació entre mitgeres o aïllada, amb separacions de 50 m. a la 

C-31  i de 5 metres de la zona amb clau 5.4 , podent adossar-se, (previ acord 

amb el veí), al límit amb la zona de clau 5.4.a1, complint amb la resta de 

normativa de la clau 5.4.a 

Les agrupacions d’edificacions es redactaran sota un projecte bàsic únic, 

definitori de la volumetria conjunta, dels materials d’acabats i dels colors de 

tota la volumetria, seguint el que s’especifica en el punt 6.2.14 d’aquestes 

ordenances. Aquest projecte es podrà executar en diferents fases seguint els 

criteris de disseny definits en el projecte bàsic global. 

 
Les condicions d’edificabilitat són les establertes als punts següents. 
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6.2.3.Parcel·la mínima 
 

5.4.a1 La  superfície  mínima  de  parcel·la  serà  de  2.500 m². 

5.4.a2 La  superfície  mínima  de  parcel·la  serà  de  6.500 m². 

 

6.2.4.Longitud mínima de façana de parcel·la 
  

 Les parcel·les tindran una façana mínima a carrer de 37 m. 

 

6.2.5.Índex d’edificabilitat neta màxima de la parcel·la 
 

L’índex d’edificabilitat neta màxima de la parcel·la serà de 0,7349 m² sostre/m² 

sòl de la parcel·la, es  poden destinar a oficines i habitatges una edificabilitat 

màxima de 0,007 m² sostre/m² sòl i de 0,002 m² sostre/m² sòl, respectivament. 

 

6.2.6.Ocupació màxima de la parcel·la 
 

La ocupació màxima serà del 73,49 %. 
 
 

6.2.7.Alçada reguladora màxima 
 

Serà de 12 metres sobre la cota de pavimentació, comptat verticalment en el 

pla exterior de façana fins a la intersecció amb el pla horitzontal que conté la 

línia d’arrencada de la coberta, o en el pla inferior dels elements resistents en 

el cas de terrat, coberta plana o coberta corba. La coberta tindrà un pendent 

màxim del 10%. 

 

  
Pendent màxim 10 % 

 
Pla horitzontal 

12 m 
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Els cossos d’instal·lacions no podran sobrepassar en més de 2,5 metres l’alçada 

màxima edificada. En quant a les instal·lacions de plaques solars i 

instal·lacions d’energia renovable es regirà pel que disposa el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Vilamalla. 

En atenció a les activitats a desenvolupar, els elements tècnics especials que 

sobrepassin els 12 m de l’alçada citada, hauran de justificar la 

imprescindibilitat de la seva ubicació i alçada. 

Tanmateix, no es permetrà sobrepassar l’alçada màxima en més del 25% de 

l’ocupació en planta de les edificacions, tal com resta especificat al citat 

POUM. 

 

6.2.8.Edificacions auxiliars 
 

Únicament per a ET’s, que es podran adossar als límit de parcel·la, exceptuant 

la zona d’afecció de la carretera C-31, i per a l’ús d’aparcament. 

•   L’estructura serà metàl·lica o formigó amb coberta lleugera. 
 

•   No tindran cap tipus de tancaments laterals. 
 

•   L’alçada màxima serà de 3 metres. 
 

•   La profunditat màxima d’aquestes construccions auxiliars serà de 5,40 
metres. 

 
• Podran estar  adossades als límits de  parcel·la,  exceptuant  la  zona  

d’afecció de la carretera C-31. 
 
• Les places tindran unes dimensions mínimes de 2,40 metres d’amplada 

per 5,00 metres de longitud. 
 

• Serà  condició  indispensable  l'obtenció de la  Llicència d’obres per  a 

aquestes construccions i instal·lacions auxiliars, i no computaran a efectes 

d’edificabilitat. 
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6.2.9.Reculada de l’edificació 
 

•   Separació mínima de 50 metres de la vora de la calçada de la carretera 
C-31. 

 
•   Separació mínima de 25 metres de la vora de la calçada del Camí Vell de 

Castelló. 
 

• Separació mínima de 5 metres a la resta de límits, amb les excepcions que 

permeten adossar-se a la mitgera indicades al tipus d’ordenació 6.2.2.  

S’exceptuen d’aquests límits les edificacions auxiliars citades amb 

anterioritat. 

 

6.2.10. Longituds màximes de façana. 
 

Les edificacions que donen façana a la C-31 tindran longituds màximes de 100 

m., deixant un espai entre els diferents volums d'un mínim de 10 m entre ells, 

siguin de la mateixa parcel·la o corresponents  a dues parcel·les contigües. 

 

6.2.11. Cossos sortints 
 
 

Es permeten els cossos sortints en la façana principal fins a 1 metre de vol. 
 

Els cossos sortints computaran als efectes d’ocupació de parcel·la i hauran de 

respectar les separacions als límits establerts a l’apartat anterior. 

 

6.2.12. Tancaments 
 
 

Els tancaments s ' hauran de subjectar en tota la seva longitud a les 

alineacions i cota natural del terreny 

Seguint e l que estableix l’article 92 del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM), els solars es tancaran, en el seu front a espais públics, amb 

parets opaques d’alçada no superior a 1 metre en cada punt i la resta fins a 
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2 metres amb un tractament calat exclusivament amb materials tipus filat 

metàl·lic, fusta, ferro o amb vegetació. Els tancaments entre partions 

mantindran aquestes condicions. 

 

6.2.13. Materials 
 
 

• Coberta  no  transitable  de  panel  sandvitx,  teula,  grava  o  similar,  de  

colors  terrosos integrats al paisatge i una pendent ≤ 10 % o coberta plana 

transitable acabada amb materials tradicionals. 

• Les façanes seran de panells o blocs de formigó, arrebossat i pintat o de 

perfils i xapa metàl·lica o mur cortina acabades de la mateixa manera. 

 

• En el cas d’edificacions per fases, es donarà a les parets mitgeres un 

acabat similar al de façana. 

 

• Els materials a emprar a les parets opaques dels tancaments dels solars 

seran de color similar als de façana. 

 

6.2.14. Criteris de classificació i usos 
 
 

Per a  la definició d’usos permesos i prohibits, s’adoptaran els annexos 
establerts al Decret. 

 
143/2003 de 10 de juny, de modificació del Decret 136 / 1999, de 18 de maig, 

pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, 

de 27 de febrer, de la Intervenció integral de l’administració ambiental, i 

s’adapten els seus annexos. 

 
 
 Seran usos admesos: 

 
Es limitaran a tots els usos complementaris o vinculats a la industria 
agroalimentària principal (zona 5.4) 
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 Seran usos no admesos: 

 
•   Activitats incloses a l’Annex I del Decret 143/2003, de modificació del Decret 

136/1999 
 

 
 Seran usos prohibits: 

 
•   Habitatge, amb l’excepció anterior. 

 
•   Restauració i hoteler, amb excepció de la restauració pròpia. 
 
   Expressament prohibida l’activitat de fusió de grasses 

 
•   Tots aquells no detallats als usos admesos. 
 

 
 Condicions dels usos admesos per abocar a la xarxa d’aigües residuals 

Per garantir un estricte compliment dels abocaments, s’estableixen uns límits 

segons l’Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, per l’abocament de aigües 

residuals. Aquestes limitacions s’han establert en atenció a la capacitat i 

utilització del sistema públic de sanejament, a la fixació de límits d’abocament 

per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE, a la Directiva 76/464 i la resta 

de directives de desenvolupament, al Reial Decret 995/2000 i a la protecció 

del medi receptor. 

En tot moment s’hauran de respectar els valors establerts en la Taula III del 

Reial Decret. 

 

849/86, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic. 

Aquests valors es limiten als següents paràmetres: 

DBO5 U 750 mg/l DQO U 1.500 mg/l MES  U 250 mg/l 

 

 
Si les activitats que s’emplaçaran a la “Illa Càrnia” no disposessin dels valors 
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d’entrada a la depuradora suficients per tal d’assolir els nivells de sortida citats 

anteriorment, s’haurà de preveure un tractament intern individual (pre-

depuració) per poder assolir-los. 

Tanmateix, s’estarà al que es disposa als informes de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 
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7. ORDENANCES D’APLICACIÓ ALS SISTEMES D’EQUIPAMENTS: EQUIPAMENTS 
(CLAUS Ed i E) Tipus d’ordenació 

 
Les condicions d’edificabilitat són les establertes als punts següents. 

 
 
 

7.1. Parcel·la mínima 
 

 
Es consideraran Parcel·les úniques i indivisibles i d’aquesta manera es detallarà al 

projecte de reparcel·lació: 

Una parcel·la de 17.366,29 m² a l’àmbit 1. 
 
Una parcel·la de 9.500,00 m² a l’àmbit 2. 

 
 
 

7.2. Índex d’edificabilitat màxima per parcel·la 
 
 

L’índex d’edificabilitat màxima per parcel·la serà de 0,40 m² sostre/m² sòl. 
 
 
 

7.3. Alçada reguladora màxima 
 
 

L’alçada reguladora màxima serà de 6,5 metres equivalent a planta baixa i una 
plantes pis. 

 
 
 

7.4. Edificacions auxiliars 
 
 

Únicament per a ET’s, que es podran adossar als límit de parcel·la, 

exceptuant la zona d’afecció de la carretera C-31, i per a l’ús d’aparcament. 
 

•   L’estructura serà metàl·lica o formigó amb coberta lleugera. 
 

•   No tindran cap tipus de tancaments laterals. 
 

•   L’alçada màxima serà de 3 metres. 
 

•   La profunditat màxima d’aquestes construccions auxiliars serà de 5,40 metres. 
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•  Podran  estar  adossades  als  límits  de  parcel·la,  exceptuant  la  zona  

d’afecció  de  la carretera C-31. 
 

•  Les places tindran unes dimensions mínimes de 2,40 metres d’amplada per 

5,00 metres de longitud. 
 

•  Serà   condició   indispensable   la   obtenció   de   la   Llicència   d’obres   

per   aquestes construccions i instal·lacions auxiliars, i no computaran a 

efectes d’edificabilitat. 
 
 
 

7.5. Reculada de l’edificació 
 
 

•   Separació mínima de 25 metres de la vora de la calçada del Camí Vell de 
Castelló. 

 
•   Separació mínima de 10 metres de la vora de la calçada del Camí de Siurana. 

 
•   Separació mínima de 5 metres a la resta de límits. 

 
S’exceptuen d’aquests límits de separació les estacions transformadores pel 

subministrament d’energia elèctrica, les quals podran estar adossades als 

tancaments de separació entre les parcel·les i els vials, i als tancaments de 

separació entre parcel·les. 

 

7.6. Cossos sortints 
 
 

Es permeten els cossos sortints en la façana principal fins a 1 metre de vol. 
 

Els cossos sortints computaran als efectes d’ocupació de parcel·la i hauran de 

respectar les separacions als límits establerts a l’apartat anterior. 
 
 

7.7. Tancaments 
 
 

Els tancaments s ' hauran de subjectar en tota la seva longitud a les alineacions 

i cota natural del terreny 

Seguint lo establert en l’article 92 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM), els solars es tancaran, en el seu front a espais públics, amb parets 

opaques d’alçada no superior a 1 metre en cada punt i la resta fins a 2 metres 
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amb un tractament calat exclusivament amb materials tipus fusta, ferro o amb 

vegetació. Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions. 

A la resta de llindars els tancaments podran ser opacs fins a 2 m o tindran una 

part opaca d’1 de la rasant del vial en cada punt. 
 

7.8. Materials 
 
 

•  Coberta  no  transitable  de  panel  sandvitx,  teula,  grava  o  similar,  de  colors  

terrosos integrats al paisatge i una pendent ≤ 6 % o coberta plana transitable 

acabada amb materials  tradicionals.  Pel  que  fa  a  les  plaques  solars  i  

instal·lacions  de  captació d’energies renovables, es disposaran principalment 

paral·lels al pendent de la coberta i en el cas de que la seva eficàcia baixi mes 

de 10 % es permetrà que es disposin en la inclinació que sigui la adequada. No 

podran sobresortir mes de 50 cm dels esmenats plans. 
 

•  Les façanes seran de panells o blocs de formigó, arrebossat i pintat o de perfil 

i xapa metàl·lica o mur cortina acabades de la mateixa manera. 
 

•  En el cas d’edificacions per fases, es donarà a les parets mitgeres un acabat 

similar al de façana. 
 

•  Els materials a emprar en les parets opaques dels tancaments dels solars seran 

de color similar als de façana. 
 

•  S’aplicaran principalment els colors tradicionals de la zona, com son els de 

la gamma dels terrosos: ocres, mangres, sienes, etc... 
 
 

7.9. Criteris de classificació i usos 
 
 

En cas de l’àmbit 2, l’ús serà educatiu (clau Ed) 
 

En cas de l’àmbit 1, es permeten usos públics, col·lectius i comunitaris al servei del 

municipi: Docent (clau Ed) : centres on es desenvolupa l’activitat educativa 

d’acord amb la legislació 

vigent en aquesta matèria 
 

Sanitari (clau Es) - assistencial: hospitals, centres extra - hospitals i residencies de 
gent gran 
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Socio – cultural –religiós (clau Ec) : cases de cultura, biblioteques, centres 

socials, llars de vells, centres d’esplai, temples, centres religiosos 

Esportiu  i  recreatiu  (clau  Ee)  :  instal·lacions  i  edificacions  esportives,  d’esbarjo  

i  serveis annexos 

Administratiu (clau Ea): administració publica, congressos, exposicions, serveis de 

seguretat publica 

Transports (clau Et) 
 

Instal·lacions de reciclatge i deixalleries (clau Er) 
 

Per a canviar l’ús de l’equipament, dintre dels admesos en aquest tipus de sòl es 

requerirà l’elaboració d’un Pla Especial de la unitat de zona de què es tracti. 

L’Ajuntament podrà denegar la tramitació del Pla Especial si considera que la 

supressió del servei existent augmentaria els dèficits urbanístics. 

En el cas que no estigui determinada, l’assignació de l’ús i condicions d’edificació 

es faran a través de Plans Especials que justificaran en funció de les necessitats de 

l’equipament i la seva adequació a l’entorn immediat la possible ordenació. Com 

a criteri general a desenvolupar pel planejament especial, l’edificació s’ajustarà 

a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a 

l’organització general del teixit urbà en què se situen, i a les condicions ambientals 

del municipi. Les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per a la 

zona contigua on se situa l’equipament. En el cas de què l’equipament sigui 

col·lindant a dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de menor impacte 

per l’entorn immediat. Es prestarà especial atenció al cromatisme de l’edificació 

al tractament de l’espai no edificat de la parcel·la i al tipus de tanca. 

Excepcionalment, mitjançant la tramitació d’un Pla especial, es podran superar 

aquests paràmetres de les zones veïnes quan ho requereixi la funcionalitat del nou 

equipament. En aquest cas, el Pla especial haurà de garantir la compatibilitat i 

harmonia de la nova construcció i els seus efectes ambientals i funcionals amb la 

resta de les construccions i usos 

del seu entorn. En el cas que això no fos possible, caldrà localitzar el nou 

equipament en una altre emplaçament. 

S’admeten tots els usos col·lectius i els terciaris de caràcter públic. Admet també 
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l’ús residencial restringit a les persones directament relacionades amb la gestió de 

l’equipament sempre que el sostre destinat a residència no passi el 10 % del total 

del sostre edificable en la parcel·la on es localitza l’equipament, ni el màxim de 

150 m2. 

El sòl classificat d’equipaments, haurà d’ésser de titularitat pública, i en 

conseqüència, haurà d’ésser adquirit per l’administració per compra, expropiació, 

cessió gratuïta o qualsevol altre títol segons siguin les circumstàncies de l’actuació. 

Tot i que els equipaments són de titularitat pública preferent, s’admetrà que puguin 

ser de titularitat privada quan s’acompleixin les condicions següents: 

Que les entitats promotores no tinguin ànim de lucre o que els béns necessaris del 

contingut, en quina gestió no tinguin ànim de lucre les citades entitats. 

Que el destí de l’equipament sigui per a activitats culturals, de culte i activitats 

religioses, científiques, benèfiques i d’assistència social, sanitàries, esportives i 

docents, a les que es reconegui la seva utilitat pública o interès social. 

Que es justifiqui els terrenys en qüestió, no es previngui legalment, per a idèntic fi, 

l’actuació pública. 

Que es justifiqui la necessitat col·lectiva de l’equipament en l’àmbit territorial en 

que s’inscriu, i es respecti dins els fins específics per a equipaments la igualtat dels 

ciutadans al seu accés. 
 
 
 

Condicions dels usos admesos per abocar a la xarxa d’aigües residuals de l’àmbit 
 
 

Per garantir un estricte compliment dels abocaments, s’estableixen uns límits 

segons l’Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, per l’abocament de aigües 

residuals. Aquestes limitacions s’han establert en atenció a la capacitat i utilització 

del sistema públic de sanejament, a la fixació de límits d’abocament per als 

sistemes segons la Directiva 91/271/CEE, a la Directiva 76/464 i la resta de directives 

de desenvolupament, al Reial Decret 995/2000 i a la protecció del medi receptor. 

En tot moment s’hauran de respectar els valors establerts en la Taula III del 
Reial Decret 
849/86, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic.  
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Aquests valors es limiten als següents paràmetres: 

DBO5 U 750 mg/l DQO U 1.500 mg/l MES  U 250 mg/l 
 
 

Si la activitat a desenvolupar no disposa dels valors d’entrada a la depuradora 

suficients per tal d’assolir els nivells de sortida citats anteriorment, s’haurà de 

preveure un tractament intern (pre-depuració) per poder assolir-los. 

Tanmateix, s’estarà a lo disposat en els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 

8. ORDENANCES D’APLICACIÓ ALS SISTEMA D’ESPAIS LLIURES: ZONA VERDA 
(CLAU ZV) Tipus d’ordenació 

 
 

Les condicions d’edificabilitat són les establertes als punts següents. 
 
 

8.1. Parcel·la 
 
 

La superfície de parcel·la serà de 18.942,65 m², segons la fitxa adjunta al 

DOCUMENT I. MEMÒRIA, i d’aquesta manera es detallarà en el projecte de 

reparcel·lació i tindrà la consideració de parcel·la única i indivisible. 
 
 

8.2. Índex d’edificabilitat neta màxima de la parcel·la 
 

No es permet la construcció de cap tipus d’edificació excepte les edificacions 

auxiliars destinades al servei de jardineria i manteniment. 
 
 

8.3. Ocupació màxima de la parcel·la 
 
 

La ocupació màxima serà del 1 %. 
 
 

8.4. Edificacions auxiliars 
 

Únicament per a ús exclusiu del servei de jardineria i manteniment de la zona 
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verda amb una alçada màxima de 3,00 m corresponents a PB. 

 

8.5. Tancaments 
 
 

En tot el perímetre en  la longitud de les alineacions, amb “pals de vinya” en tot 

el seu perímetre, entre els que es col·locarà el filferro mitjançant tensors amb una 

alçada total del conjunt de 2,00 m. 
 
 

8.6. Criteris de classificació i usos 
 
 

Per aquest tipus de sistema, els usos permesos seran els definits d’esbarjo, parc, 

espai de lleure. 
 
 
 
 
 

A Vilamalla, febrer de 2015 


