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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL 1. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DEL POUM 

Article. 1 - Àmbit territorial i objecte del POUM 

1. El POUM constitueix l’instrument d’ordenació integral del territori del municipi de 
Vilamalla, de conformitat amb allò que disposa l’actual legislació urbanística. L’objectiu 
fonamental del POUM és el desenvolupament urbanístic sostenible preservant els 
recursos naturals i de paisatge. 

Article. 2 - Marc legal 

1. Aquest POUM està redactat d’acord amb la següent legislació: 

a) Llei estatal 8/2007 de 28 de maig, de sòl, que regula les condicions que fan referència 
al règim del sòl. 
b) El Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme (DL)  
c) Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(RLU). 
d) La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica, i local vigents.  

2. Qualsevol referència, en el POUM, a la legislació urbanística vigent, ha d’entendre’s 
que es refereix als anteriors textos. 
3. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és públic, executiu i obligatori. Les seves 
determinacions tenen caràcter prevalent sobre qualsevol disposició municipal amb un 
objectiu semblant i la seva interpretació no podrà contradir, en cap cas, les instruccions 
que es derivin de la legislació urbanística vigent.  

Article. 3 - Contingut i interpretació 

1. El POUM de Vilamalla està integrat pels següents documents: 

a) Memòria 
b) Normativa urbanística 
c) El catàleg dels bens a protegir i el catàleg de masies i cases rurals 
d) Plànols d’informació i plànols d’ordenació urbanística 
e) L’agenda i l’avaluació econòmica financera 
f) L’informe mediambiental 

2. Les presents normes urbanístiques juntament amb els plànols d’ordenació, 
constitueixen el cos normatiu específic en matèria urbanística del municipi de Vilamalla 
i prevalen sobre els restants documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que 
tenen caràcter justificatiu i informatiu. El que no està previst pel Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, es regularà per la legislació urbanística i d’ordenació del territori 
aplicable en cada cas. 
3. 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.  
4. 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. 
5. En el supòsit que diverses normes o mesures restrictives o 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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6. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, prevalen 
aquells en què la definició sigui més acurada. En supòsits de conflicte irreductible entre 
diferents documents del Pla preval el que estableixi la documentació escrita, llevat que 
es tracti de quantificació de superfícies de sòl en què cal atenir-se a la superfície real. 
7. Quan en un mateix territori concorrin diverses proteccions, tant les derivades de la 
legislació sectorial o de llurs instruments específics de planejament com les de caràcter 
urbanístic, es ponderarà el interès públic que hagi de prevaler tot cercant la utilització 
més racional possible del territori. 
8. La delimitació de sectors, polígons d’actuació, zones i sistemes assenyalats pel 
POUM, tenint en compte les toleràncies necessàries en tot alçament topogràfic, podrà 
ser precisada o ajustada en els corresponents documents de planejament que se’n 
despleguin d’acord amb els següents criteris:  
9. Una variació màxima de la superfície de les àrees delimitades del cinc per cent (+-
5%). 
10. Només s’admeten alteracions de la forma per tal d’ajustar els corresponents àmbits 
a alineacions oficials, a característiques naturals del terreny, a límits físics i particions 
de propietat i, en general als elements naturals o artificials d’interès que així ho 
justifiquin. 
11. No podrà alterar-se la delimitació d’un element del sistema d’espais lliures o 
d’equipaments comunitaris si això suposa la disminució de la seva superfície. 

Article. 4 - Vigència 

1. Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal entrarà en vigor el dia següent de la 
publicació de la seva aprovació definitiva en el Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i tindrà vigència indefinida.  

Article. 5 - Modificació i revisió del POUM 

1. L’alteració del contingut del POUM 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. 
2. Si la modificació altera la zonificació o l’ús urbanístic dels espais reservats per al 
sistema d’espais lliures, zones verdes o zones esportives i d’esbarjo, aquesta es 
tramitarà d’acord amb el procediment establert a l’article 95 LU Aquesta tramitació no 
s’aplica als ajustos en la delimitació dels espais esmentats que no alterin la 
funcionalitat, ni la superfície ni la localització en el territori. 
3. Si la modificació comporta un increments d’aprofitament s’hauran de respectar les 
determinacions fixades en l’article 94 de la LU. 
4. Qualsevol modificació ha de tenir com a mínim el grau de precisió del POUM i ha de 
contenir un estudi urbanístic que justifiqui la seva necessitat i la incidència de les noves 
determinacions en l’ordenació urbanística del municipi. 
5. Seran circumstàncies que justificaran la revisió d’aquest POUM les següents 

a) El transcurs de 10 anys des de la data d’aprovació definitiva. 
b) El termini de 8 anys si en aquest temps les previsions de creixement del POUM s’ha 
consolidat amb un índex superior al 70% o inferior al 30%. 
c) L’alteració de l’estructura general del territori o bé de la classificació del sòl. 
d) Les disfuncions entre les disposicions del POUM i les necessitats reals de sòl per a 
crear habitatges o per establir activitats econòmiques. 
e) Les disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin. 

CAPÍTOL 2. EL DESPLEGAMENT DEL PLA 

Article. 6 - Iniciativa i Competències 

1. El desplegament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla correspon, 
en primer lloc a l’Ajuntament. Tanmateix, els particulars poden proposar i realitzar la 
redacció de plans i projectes urbanístics dintre de les competències que estableixen la 
Legislació urbanística vigent i aquest planejament general. 
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2. Correspon als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de 
l’Administració de l’Estat, Diputació Provincial, Consells Comarcals, o altres òrgans 
d’administració local supramunicipal que es puguin crear, el desenvolupament de les 
actuacions de la seva competència, per a la progressiva execució de les 
determinacions d’aquest planejament general. 

Article. 7 - Planejament derivat 

1. Amb l’objecte de complementar les determinacions del POUM, s’elaboraran, d’acord 
amb allò que preveu la legislació urbanística vigent: Plans especials urbanístics, Plans 
de millora urbana, i Plans parcials urbanístics.  
2. Les diferents finalitats dels Plans especials i les corresponents determinacions es 
detallen a l’article 67 LU 
3. L’objecte, les determinacions, la documentació i la tramitació dels Plans de millora 
urbana es concreten l’article 68 LU 
4. L’objecte, les determinacions, la documentació i la tramitació dels Plans parcials 
urbanístics es concreten als articles 65 i 66 LU 
5. La definició i les condicions dels Projectes d’urbanització complementaris es detallen 
a l’article 87 LU 
6. Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament 
de les previsions d’aquest POUM, hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització amb 
caràcter general dels espais d’ús públic, i no seran aprovats si no observen les 
determinacions i els criteris establerts a la llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel 
decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, i en els corresponents reglaments de 
desenvolupament.  

Article. 8 - Desplegament del Pla en el sòl urbà 

1. El desenvolupament de les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Vilamalla en sòl urbà es realitzarà generalment per gestió directa o, quan 
sigui necessari, d’acord amb l’article 112 LU, mitjançant Polígons d’Actuació, la 
delimitació dels quals ve fixada en els plànols d’ordenació. Per a aquests àmbits, el 
POUM determina la situació de la xarxa viària bàsica, els espais lliures i els 
equipaments. Tanmateix, amb posterioritat a l’aprovació del POUM es poden delimitar 
nous Polígons d’actuació d’acord amb els criteris de la llei d’Urbanisme. 
2. A més, es poden formular Plans especials per a millorar aspectes concrets del 
planejament d’un sector, per a fixar alineacions de les edificacions o alterar la 
volumetria inicialment prevista d’acord amb els articles 67 i 68 LU. En qualsevol cas, 
poden adaptar-se justificadament, per raons d’integració i millora urbana, els volums 
mitjançant la reparcel·lació o la llicencia urbanística d’edificació.  
3. Els àmbits de desenvolupament específic del sòl urbà (Plans de Millora Urbana, els 
Polígons d’Actuació i Actuacions aïllades) que s’estableixen per al desplegament 
d’aquest POUM es regulen en la present normativa. 

Article. 9 - Desplegament del POUM en Sòl urbanitzable  

1. En el Sòl urbanitzable delimitat el POUM es desplega obligatòriament mitjançant 
l’aprovació d’un Pla parcial urbanístic. El seu àmbit territorial haurà de correspondre 
amb els sectors de planejament delimitats en el Pla en els plànols d’ordenació 
detallada. 
2. El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme si es fa 
d’acord amb allò que estableix l’article 91 LU. 
3. En el Sòl urbanitzable no delimitat el POUM es desplega obligatòriament mitjançant 
l’aprovació d’un Pla parcial urbanístic de delimitació. Per a la seva delimitació caldrà 
donar compliment a les condicions prèvies que estableix, per a cas, aquesta normativa. 

Article. 10 - Desplegament del Pla en Sòl no urbanitzable 

1. Les determinacions del POUM que regulen el Sòl no urbanitzable són d’aplicació 
directa i immediata.  
2. No obstant això, es podran formular Plans especials urbanístics que tinguin per 
objecte la protecció del paisatge, de les vies de comunicació, la regeneració dels espais 
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forestals, la regulació de l’activitat turística i educativa en relació amb el medi natural i 
la millora del medi rural, per a la regulació de les masies i cases rurals a què es refereix 
l’article 50.2 LU 
3. Altrament, el desplegament del Pla en el sòl classificat com a no urbanitzable 
s’ajustarà al que estableix la LU. 

Article. 11 - Usos provisionals 

1. D’acord amb el que disposa l’article 53 de la LU i seguint el procediment establert en 
l’article 54 de la LU, es pot autoritzar de donar al sòl usos provisionals i de fer-hi les 
obres de caràcter provisional que no siguin expressament prohibits pel planejament 
territorial sectorial, per aquest Pla o pel planejament derivat que el desenvolupi tot això 
sempre que no hagin de dificultar l’execució d’aquests planejaments, tant en sòl 
urbanitzable delimitat, sense pla parcial urbanístic aprovat, com en terrenys emplaçats 
en qualsevol altra classe de sòl que estiguin afectats per sistemes urbanístics generals 
o locals, mentre no s’hi hagi iniciat un procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa 
o d’expropiació. 
2. Només poden ésser admesos com a usos provisionals, als efectes del que estableix 
l’apartat 1, l’emmagatzematge o el dipòsit simples i purs de mercaderies o de béns 
mobles, la prestació de serveis particulars als ciutadans, les activitats del sector primari, 
les activitats comercials relacionades amb el sector esmentat i les activitats de lleure, 
esportives, recreatives i culturals. No s’admeten com a usos provisionals els usos 
residencials ni els usos industrials. 
3. Les obres executades han d’ésser les mínimes que siguin imprescindibles per a 
permetre unes instal·lacions fàcilment desmuntables, però no han d’ometre cap de les 
garanties de seguretat establertes per la legislació sectorial, que s’han d’acreditar en la 
memòria justificativa que cal presentar a aquests efectes. 
4. Es pot autoritzar la utilització provisional dels edificis i les instal·lacions que estan 
fora d’ordenació per a instal·lar-hi oficines i per a desenvolupar-hi activitats comercials, 
ultra els usos admesos per l’apartat 3. Aquesta autorització se subjecta en tot cas a les 
determinacions d’aquest article, amb les limitacions que assenyala l’article 102. 
5. Els terrenys destinats a sistemes urbanístics generals o locals ja adquirits per 
l’administració pública poden ésser utilitzats de manera temporal i esporàdica, per a 
instal·lar-hi mercats ambulants o per a desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, 
recreatives, culturals i similars. L’autorització d’aquests usos no comporta 
d’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats determinades pel 
planejament urbanístic. 

Article. 12 - Desplegament del Pla respecte als sistemes generals 

1. Les previsions del POUM respecte als sistemes generals es desenvoluparan 
mitjançant plans especials de infraestructures i serveis, o bé mitjançant la seva 
execució directa. 
2. Les reserves de sòl per a sistemes urbanístics es pot fer per expropiació o, en sòl 
urbà i urbanitzable, mitjançant la cessió obligatòria i gratuïta quan s’incloguin en un 
sector o polígon d’actuació, discontinu o no, subjecte a reparcel·lació. 
3. Els plans especials d’infraestructures seran formulats per l’ajuntament o per 
l’organisme públic responsable en la matèria. 
4. Es poden formular plans especials urbanístics que regulin qualsevol dels aspectes 
que defineixen l’estructura general del territori de Vilamalla en desenvolupament de les 
previsions contingudes en el planejament territorial i en el propi Pla d’ordenació 
urbanística municipal. 

CAPÍTOL 3. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 

Article. 13 - Elecció dels sistemes d’actuació 

1. En el desenvolupament del POUM de Vilamalla, cal que els plans que es redactin 
determinin expressament el sistema d’actuació, per a llur execució, entre els previstos 
en la legislació urbanística vigent. La determinació del sistema d’actuació s’haurà de 
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justificar. En el cas que es desenvolupin els plans per polígons d’actuació s’haurà 
d’especificar el sistema d’actuació per a cada un d’aquests polígons. 
2. Per a l’execució d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es considera 
preferent el sistema de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica, sens 
perjudici del que preveu l’art 115 LU, llevat que les determinacions específiques del 
sector indiquin altre cosa. En qualsevol cas, el sistema escollit ha de garantir l’execució 
de les obres d’urbanització, la cessió dels sòls destinats a vials, zones verdes d’ús 
públic i equipaments, i el compliment dels deures legals urbanístics.  

Article. 14 - Polígons d’actuació urbanística 

1. La delimitació poligonal per a l’execució del planejament en Sòl urbà s’ajustarà a allò 
que estableix l’article 112 LU. Així, es podran modificar els àmbits establerts per aquest 
Pla i es podran delimitar nous Polígons d’actuació discontinus amb l’objecte de facilitar 
la seva gestió o efectuar un millor repartiment de càrregues i beneficis que es deriven 
del planejament, sempre d’acord amb l’article 35 LU. 
2. Aquest Pla conté la delimitació de diferents polígons d’actuació urbanística i 
actuacions aïllades en sòl urbà on s’aplica el mecanisme de l’expropiació forçosa tal i 
com es reflexa en els plànols d’ordenació. 
3. Conservant la coherència del Pla, es procurarà flexibilitzar al màxim l’execució 
d’aquest, independitzant cada operació urbanística en diferents polígons. 
4. El projecte de reparcel·lació contindrà les determinacions i documents establerts a 
l’article 120 i següents LU, article 172 RGU i concordants. 

Article. 15 - Projecte d’urbanització complementari 

1. L’execució de les determinacions del POUM i del planejament que el desenvolupa 
requereixen l’execució d’obres d’urbanització i caldrà redactar el corresponent projecte 
d’urbanització complementari que pot aprovar directament l’ajuntament d’acord amb els 
criteris de l’article 87 LU. 

Article. 16 - Subsòl 

1. El subsòl de les diferents classes de sòl, d’acord amb l’article 39 LU resta sotmès a 
totes les servituds administratives necessàries per a la prestació de serveis públics o 
d’interès públic. 
2. L’aprofitament del subsòl es condiciona a la preservació de riscos, a la protecció 
aqüífers classificats i de restes arqueològiques d’interès declarat. 
3. L’aprofitament del subsòl dels espais de domini públic és possible per a usos 
d’estacionament de vehicles o altres justificables sempre que es pugui mantenir el 
caràcter públic de l’espai afectat. L’explotació d’aquest aprofitament podrà realitzar-se 
sota promoció pública o privada mitjançant els sistemes de concessions temporals 
d’acord amb el que preveu la legislació sectorial al respecte. En el cas que aquest 
aprofitament suposi l’ocupació d’espais lliures, caldrà garantir el manteniment del 20% 
de la superfície de l’àmbit de l’espai lliure amb vegetació arbrada. 
4. Es reconeix als propietaris de sòl urbà el dret a utilitzar el subsòl mitjançant 
construccions, sempre d’acord amb les prescripcions d’aquest POUM i fins a un màxim 
de dos plantes, que és fins on es considera que pot arribar potencialment el interès de 
la propietat privada en el municipi de Vilamalla .  
5. El que disposa l’apartat anterior es pot modificar mitjançant l’aprovació d’un pla 
especial urbanístic sempre que concorrin raons d’interès general i/o públic.  

Article. 17 - Reserves per habitatges de protecció pública  

1. Aquest POUM reserva per a la construcció d’habitatges de protecció publica el sòl 
corresponent al 30% del sostre que per a l’ús residencial de nova implantació, es 
qualifiqui per a us residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com urbanitzable, 
del qual un 20% es destinarà a habitatges amb protecció oficial de regim general i de 
regim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 
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TÍTOL II. PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I D’ÚS 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS QUE REGULEN L’EDIFICACIÓ 

SECCIÓ 1. Generalitats 

Article. 18 - Regulació de l’edificació 

1. L’edificació es regula a través de les disposicions d’aplicació general, les 
disposicions que depenen del tipus d’ordenació de l’edificació i les específiques de 
cada zona. La definició dels conceptes es pot consultar en l’annex 1: Definicions. 

Article. 19 - Tipus d’ordenació de l’edificació 

1. Els tipus d’ordenació de l’edificació de les zones establertes en aquest Pla són els 
següents: 

a) Edificació alineada a vial: 

Correspon a una edificació entre mitgeres, la façana de la qual és coincident o paral·lela 
a l’alineació del vial. Es regula fonamentalment per la pròpia alineació del vial amb que 
confronten, l’alçada reguladora màxima que va referida a la rasant del carrer, i per la 
fondària edificable. 

b) Edificació aïllada: 

Correspon a una edificació aïllada en relació a la forma i superfície de la parcel·la. Es 
regula fonamentalment per l’índex d’edificabilitat, l’alçada màxima, l’ocupació màxima i 
les distàncies de separació mínimes a les llindes. 

Article. 20 - Planta baixa 

1. Pis baix de l’edifici a nivell del sòl o dins els límits de rasant assenyalats per 
aquestes normes urbanístiques; no es permet el desdoblament de la planta baixa en 
dues plantes, segons les modalitats de semisoterrani i entresòl. 
2. Quan la regulació de la zona no ho especifiqui, les alçàries útils mínimes permeses 
de la planta baixa seran les següents: 3,50 m en el cas d’usos agrícoles, comercials, 
magatzems, i 2,50 m en el cas d’habitatges i comerços menors de 70 m2. 
3. Excepte, en el tipus d’edificació aïllada amb planta baixa oberta que serà de 3,00 m. 

Article. 21 - Plantes soterranis 

1. Només es permetrà la construcció de plantes soterranis quan aquestes puguin 
desguassar a la claveguera pública, encara que sigui per mitjans mecànics. 
2. No s’hi permeten els usos residencial i sanitari ni els que suposin permanència 
continuada de les persones. Malgrat això podran autoritzar-se altres usos distints del 
residencial, si es dota el local de mesures tècniques segures que cobreixin els riscs 
d’incendi, explosió i altres i el desallotjament, amb seguretat de les persones en 
aquestes eventualitats. 
3. Tret que s’indiqui en les ordenances de la zona, les plantes soterranis no podran 
sobrepassar l’ocupació de la planta baixa. 
4. L’alçada lliure mínima de les plantes soterranis és de 2,20 metres, i la màxima són 3 
metres. 

Article. 22 - Planta pis 

1. Sempre que la regulació de la zona no determinin el contrari, les plantes pis tindran 
una alçada lliure interior mínima de 2,70 metres, excepte les dedicades a ús 
d’aparcament que serà de 2,30 metres. 



AJUNTAMENT DE VILAMALLA 
 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL MARÇ  2014 

NORMATIVA URBANÍSTICA REFOS DE POUM I 9 MP  12/122 

Article. 23 - Planta golfes 

1. Solament estan permeses les golfes habitables per sobre de l’alçada màxima quan 
així ho indiquin les ordenances d’una zona. En cap cas les golfes habitables podran 
constituir un habitatge independent del de la planta immediatament inferior. 
2. La superfície de les plantes sotacoberta amb una alçaria lliure superior a 1,50 metres 
computarà als efectes de determinar la quantitat de sostre de l’edificació. 

Article. 24 - Planta coberta 

1. Per a aquells edificis acabats amb teulada, la planta coberta comença a comptar des 
del pla inferior del ràfec. El punt d’arrencada de la coberta no superarà l’alçària 
reguladora màxima, sense que, en cap cas, es trobi a més de 40 cm per sobre de l’últim 
forjat. El pendent de la teulada no podrà ser superior del 30%. 

2. Per sobre dels plans definits per a la teulada, podran sobresortir elements de 
ventilació, antenes, claraboies dels celoberts i plaques de captació d’energia solar. Les 
claraboies hauran de ser paral·leles als plans de teulada i no se separaran més de 50 cm 
d’aquesta en cap punt. 

3. Els careners de coberta, així com altres elements construïts no sobrepassaran en més 
de 3,50 metres l’alçària de l’arrencada de la coberta al pla de façana. 

4. Quan calgui disposar d’obertures d’il·luminació i ventilació de la planta sota coberta, 
aquestes es podran tancar amb finestres integrades al pla de la coberta inclinada, llevat 
de la zona de nucli antic, clau 1, on no es permet. La superfície d’ocupació de les 
obertures no sobrepassarà el 3% de la superfície de coberta. 

5. Per a edificis acabats en terrassa que admetin la regulació de la corresponent zona, es 
considerarà el pla d’arrencada de la planta coberta el pla superior dels elements 
resistents de la darrera planta pis. Per sobre d’aquest pla, es podrà situar la cambra 
d’aire amb una alçària màxima de 60 cm. Les baranes tindran una alçària màxima d’1 
metre per sobre de la cambra d’aire i seran preferentment metàl·liques i calades. El seu 
disseny ha d’evitar l’estancament de les aigües pluvials. 

6. S’admet l’ocupació parcial d’aquest espai amb elements tècnics d’aprofitament 
d’energies alternatives i renovables, sempre que estiguin dins el gàlib que dibuixa un pla 
inclinat de 30º aplicats 40 cm per sobre de la intersecció del pla de la façana, amb la part 
superior del sostre de l’última planta pis construïda. 

7. Els sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i energia solar tèrmica dels 
edificis hauran d’instal·lar-se de manera que hi quedin integrats arquitectònicament, amb 
l’objectiu de disminuir l’impacte visual que aquest tipus de instal·lacions poguessin 
produir. Els serveis tècnics municipals comprovaran que, en la proposta presentada, es 
compleix aquest requisit i n’instaran la seva modificació quan això no succeeixi. 

La manca d’integració arquitectònica del sistema de captació projectat serà causa 
suficient per denegar la llicència d’obres quan, a criteri dels serveis tècnics municipals, la 
instal·lació hagi de provocar un impacte visual sever i no sigui d’aplicació cap des les 
causes d’exempció previstes en l’ordenament vigent. 

Per tal de valorar la integració de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a l’edifici, es 
diferenciaran dues situacions, sense menystenir les solucions singulars que l’Ajuntament 
de Vilamalla consideri com a tals i per a les quals es determinaran uns requisits 
d’instal·lació específics en atenció a les seves particularitats arquitectòniques: 

Es diferenciaran els integrats, els parcialment integrats i els no integrats. 

A) Integració total 

Es distingeixen dos casos: coberta inclinada (teulada) i coberta plana. 

- Per a cobertes inclinades, els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, 
coincidint l’angle d’inclinació del captador amb el del pla de la coberta on es posi. 
Igualment, els captadors tindran la mateixa orientació. Es permetrà ocupar un màxim del 
30%. Aquests es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,30 metres. En 
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cap cas, podran sobrepassar la superfície de la coberta, ni el gàlib superior format per la 
línia horitzontal del carener. Veure secció tipus 1. 

 

- Per a cobertes planes: no es podrà sobrepassar el gàlib superior format per una línia 
horitzontal situada a 1,2 metres respecte del forjat de coberta. Veure secció tipus 2. 

 

 

B) Integració parcial 

- En els sòls urbans i urbanitzables, es consideraran, com a integració parcial, els casos 
en què per la seva orientació les plaques perdin més d’un 10% de la seva eficàcia, si es 
disposen segons les determinacions del punt anterior. Llavors, es permetrà que es 
disposin en la inclinació i situació que sigui adequada. No podran sobresortir més de 50 
cm dels esmentats plans de coberta, excepte en el cas que les plaques es disposin dins 
de terrasses que els permeti no ser aparents a l’exterior de la volumetria de l’edifici. 

C) No integració: 

Inclou la resta de casos. S’entén que seran aquells on la instal·lació queda molt visible i 
poc harmoniosa amb les línies principals de l’edifici. No obstant l’alçada màxima serà de 
60 cm respecte el punt més alt de la coberta, i no podran sobresortir més de 60 cm dels 
esmentats plans de coberta, excepte en el cas que les plaques es disposin dins de 
terrasses que els permetin no ser aparents a l’exterior de la volumetria de l’edifici. 

8. Pel que fa als edificis inclosos en el catàleg de béns d’interès a protegir pel POUM, 
únicament, s’admet la integració dels captadors de tipus A, sempre que no afecti la 
qualitat arquitectònica i valor patrimonial de l’edificació o dels elements protegits. 
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En la resta de sòl urbà d’ús residencial, només es permet la integració de tipus A. 

En el sòl urbà amb qualificació de Clau 4.1, 4.2, 4.3 (d’ús hoteler), només es permet la 
integració de tipus A i B, però s’admet una ocupació màxima del 100% de la coberta. 

En sòl urbà amb la qualificació de Clau 5.1, 5.2 i 5.3 (d’ús industrial), s’admeten les 
situacions A, B i C, i es permet la ocupació total de la coberta. 

En sòl no urbanitzable, només s’admet la seva instal·lació a la zona de protecció agrícola 
(clau PA). 

En les edificacions del sòl rústic, es distingeixen dues situacions: 

• Per a l’edifici principal la integració haurà de ser de tipus A i B, sempre que no estigui 
inclòs en el catàleg de béns d’interès a protegir. 

• Per als coberts i altres edificacions annexes, la integració podrà ser del tipus C. 

 

Article. 25 - Ventilació i il·luminació 

1. D’acord amb els criteris de l’annex 5, els edificis d’habitatges de nova construcció, 
els dormitoris principals i les sales interiors, no podran autoritzar-se si no reben 
ventilació o il·luminació directament des d’un espai exterior obert o des del pati d’illa. 
Per a la resta de dormitoris caldrà que rebin ventilació i il·luminació, si més no, de 
celoberts. La ventilació i il·luminació de les altres dependències que no siguin les 
destinades a dormitoris o sales i les de les escales i peces auxiliars interiors, podrà fer-
se mitjançant patis de ventilació. 
2. La ventilació i il·luminació per mitjans tècnics, sense utilització de celoberts o patis de 
ventilació, s’admetrà per a dependències i peces auxiliars dels habitatges, no 
destinades a dormitoris i sales, quan s’assegurin les condicions mínimes d’habitabilitat 
d’acord amb la legislació vigent. 
3. La ventilació i il·luminació dels locals de treball i sales destinats a usos comercial i 
d’oficines podrà realitzar-se mitjançant elements o mitjans tècnics de provada eficàcia, 
que assegurin condicions adequades d’higiene. L’ús d’aquests mitjans tècnics ha de 
ser regulat per ordenança municipal. 
4. El que es disposa en aquest article sobre patis i l’establert als articles següents sobre 
celoberts i patis de ventilació és aplicable, també, a les obres d’ampliació, per l’addició 
de plantes noves. 

Article. 26 - Celoberts i patis  

1. Els celoberts poden ser interiors o mixtos. Són interiors els celoberts que no s’obren 
a espais lliures o a vials o patis d’illa, i són mixtos els oberts a aquests espais i els 
denominem patis. 
2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels celoberts interiors depèn de llur 
alçada. La dimensió del celoberts interiors ha de ser la que permeti inscriure a l’interior 
seu un cercle de diàmetre igual a un sisè de la seva alçada, amb un mínim de tres 
metres (3 m) que no produeixi en cap punt de la seva planta estrangulacions de menys 
de dos metres (2 m) i que les seves superfícies mínimes obeeixin a la taula número 1. 

Alçada celobert (nombre de plantes) Superfície mínima (m2) 

1 6 

2 10 

3 12 

Taula número 1 

3. Els patis, que són els oberts per alguna o algunes de les seves cares a espais lliures 
o vials, hauran de respectar les distàncies mínimes entre parets fixades pel diàmetre 
del cercle inscriptible que diu el número anterior d’aquest article. No seran aplicables, 
contràriament, a aquests celoberts, les superfícies mínimes fixades a la taula anterior. 
Les parets dels patis s’han de considerar com a façanes a tots els efectes. 
4. Els celoberts i patis podran ser mancomunat, quan pertanyi al volum edificable de 
dues o més finques contigües. Serà indispensable, als efectes d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, que l’esmentada comunitat de pati s’estableixi per 
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escriptura pública, inscrita al Registre de la Propietat. Els patis mancomunats s’han de 
regir, pel que fa a la forma i dimensions, pel que es disposa per als patis interiors i els 
mixtos. 
5. Als efectes del que disposa aquest article sobre celoberts interiors, s’han de tenir en 
compte, a més les regles següents: 

a) Les llums mínimes entre murs del celobert no podran reduïr-se amb sortints o altres 
elements o serveis  
b) L’alçada del celobert a efectes de determinació de la seva superfície, s’han d’amidar 
en nombre de plantes des de la més baixa que el necessiti servida pel celobert fins a la 
més elevada.  
c) El paviment del celobert ha d’estar, com a màxim, 60 cm per damunt del nivell de sòl 
de la dependència a il·luminar o ventilar.  

Article. 27 - Amplada dels vials  

1. L’amplària de vial és la que resulta de la real afectació a l’ús públic. Ve grafiada als 
plànols d’ordenació. 
2. Les alineacions del viari estaran constituïdes per rectes i/o corbes paral·leles amb 
una distància de separació constant en qualsevol tram de vial entre dos de 
transversals. Es prendrà aquesta distància com a amplària de vial. 
3. Si les alineacions del viari no són paral·leles o presenten irregularitats, s’adoptarà 
com a amplària de vial per a cada costat del carrer comprès entre dos de transversals 
la distància puntual menor entre les dues alineacions considerades en el tram que es 
tracti. 
4. Si per aplicació del punt anterior l’alçària de l’edificació resultés diferent per a 
façanes confrontants, caldrà obtenir l’amplària mitjana ponderada per a la suma de les 
longituds dels diferents trams de vial, fins aconseguir un resultat uniforme. 

Article. 28 - Formació de xamfrans en les cantonades. 

1. Aquestes normes només admeten els xamfrans definits gràficament en els plànols 
d’ordenació. 

Article. 29 - Tractament de l’espai privat 

1. L’espai privat ha de tractar-se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l’ús 
de les energies renovables i evitant elements de contaminació acústica i lumínica. 
2. L’espai de parcel·la exterior i no ocupat amb edificació ha de mantenir-se net i curós; 
tractat amb criteris cromàtics en equilibri amb el paisatge. 
3. Es tindrà especial cura amb els elements frontera de l’espai públic; sempre que sigui 
possible es tractaran amb pedra de la zona i amb jardineria d’espècies autòctones. 

Article. 30 - Tractament de l’espai públic 

1. L’espai públic, llur urbanització i edificació, ha de tractar-se d’acord amb els criteris 
de màxima sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic; evitant la contaminació lumínica, 
fomentant la protecció dels cursos hídrics, el reciclatge i l’ús de les energies 
renovables. 
2. L’edificació pública s’adaptarà a l’entorn i mantindrà els criteris cromàtics. 

Article. 31 - Condicions estètiques i paisatgístiques 

1. Totes les noves edificacions hauran d’adaptar les seves condicions estètiques als 
criteris del Conveni europeu de paisatge d’octubre de l’any 2000, i a la legislació que el 
desenvolupi. 

Article. 32 - Energies alternatives i integració de les instal·lacions 

1. Els edificis de nova construcció sempre que sigui possible preveuran espais i 
condicions tècniques suficients per la ubicació d’instal·lacions receptores d’energia 
solar o altres energies alternatives, que cobreixin les necessitats domèstiques i de 
serveis propis de l’edificació. 
2. Aquestes instal·lacions hauran de preveure la seva integració en el disseny de 
l’edificació, tenint en compte, en especial, l’impacte estètic i/o visual que puguin produir, 
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sobre tot en zones amb valors ambientals i/o paisatgístics protegits. El no compliment 
d’aquesta premissa podrà suposar la denegació de llicència per les corresponents 
obres. 

SECCIÓ 2. Regulació de l’edificació alineada a vial  

Article. 33 - Paràmetres bàsics que regulen l’edificació alineada a vial 

1. L’edificació alineada a vial es regula genèricament a través de les disposicions 
següents d’aquesta secció i a través dels paràmetres que es relacionen a continuació: 
Fondària edificable, front (façana) mínim de parcel·la, nombre màxim de plantes, alçada 
reguladora màxima, espai lliure interior. 
2. La concreció numèrica d’aquests paràmetres s’estableix en la regulació específica de 
cada zona i la definició dels conceptes es pot consultar en l’annex 1: Definicions. 

Article. 34 - Planta baixa d’un edifici referida al carrer 

1. És aquella el paviment de la qual està situat entre 0,90 metres per sobre i 0,90 
metres per sota de la rasant del carrer, en els punts de major i menor cota, 
respectivament. 
2. Si a conseqüència del pendent hi ha més d’una planta dintre dels límits anteriors, 
s’entén per planta baixa, per a cada tram frontal de parcel·la, la de posició inferior. 
3. En els casos de parcel·les enfrontades a dos vials oposats, es referirà la cota de la 
planta baixa a cada front, com si es tractés de diferents parcel·les, la profunditat de les 
quals es trobi en el punt mig de l’illa. 

Article. 35 - Alçada reguladora màxima d’un edifici referida al carrer 

1. L’alçada reguladora de l’edificació i el nombre màxim de plantes és l’establert a les 
normes aplicables a cada zona. 
2. L’alçada s’amidarà verticalment en el pla exterior de la façana des del punt de 
referència de l’alçada reguladora fins al pla horitzontal d’on arranca la teulada o el pla 
superior de l’últim element resistent, en el cas de coberta plana. 
3. Per sobre de l’alçària reguladora màxima, només es permetrà la planta coberta 
definida a l’article 23. En cap cas, i a fi de donar compliment a les determinacions del 
que està establert per a les servituds aeronàutiques, les edificacions, construccions o 
instal·lacions podran sobrepassar els 300 metres de cota per sobre el nivell del mar.  

Article. 36 - Regles sobre determinació d’alçades 

1. Determinació del punt de referència de l’alçada reguladora. 

a) Edificis amb façana a una sola via: 

Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència de nivells entre 
l’extrem de cota més alta i el seu centre, menor o igual de 0,6 m, l’alçada reguladora 
s’amidarà al centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia en aquest punt.  

Si la diferència anterior de nivells és més de 0,6 m, l’alçada màxima de l’edifici s’amidarà 
a partir d’un nivell situat a 0,6 m per sobre de la cota de l’extrem de la línia de façana de 
cota més baixa.  

Quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc que, en determinats punts de la façana, la 
rasant de la voravia es situï a més de 1,5 m per sobre del punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora, la façana es podrà dividir en els trams que calguin perquè això no passi. A 
cadascun dels trams resultants, l’alçada reguladora s’haurà d’amidar d’acord amb les 
regles anteriors. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà.  

b) Edificis amb façana a una sola via amb rasant no horitzontal:  

Si l’alçada fos la mateixa a cada cara de vial, s’aplicaran les condicions del punt 1 
operant amb el conjunt de les façanes desenvolupades com si en fossin una de sola.  

Si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es podran portar cap als carrers 
adjacents més estrets, fins a una longitud màxima, comptada a partir de l’alineació del 



AJUNTAMENT DE VILAMALLA 
 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL MARÇ  2014 

NORMATIVA URBANÍSTICA REFOS DE POUM I 9 MP  17/122 

vial més ample, des de 5 m. Els edificis amb façana a dues o més vies que no facin 
cantonada o xamfrà regularan la seva alçada com si es tractés d’edificis independents.  

c) Edificis amb façana a places, parcs i altres espais lliures públics regularan la seva 
alçada d’acord amb la de l’amplada dels vials que conflueixi a l’espai públic.  

Article. 37 - Regles sobre mitgeres  

1. Quan a conseqüència de diferents alçades, reculades o d’altres causes, puguin sortir 
mitgeres al descobert s’hauran d’acabar amb material de façana. 
2. Si la mitgera que resultaria de l’edificació de dos solars contigus no és normal a la 
línia de façana només podran edificar-se els solars que l’angle format per aquesta 
mitgera amb la normal de la façana al punt d’intersecció sigui inferior a 25º. 

Article. 38 - Profunditat edificable  

1. La profunditat edificable definida com la distància normal a la línia de façana que 
limita l’edificació per la part posterior, es troba indicada gràficament en els plànols 
d’ordenació corresponents a la zonificació detallada en Sol Urbà.  
2. Aquesta fixació gràfica regula la profunditat edificable de tots aquells edificis on es 
produeixi la seva ampliació o substitució per una nova construcció.  
3. La profunditat edificable a cada parcel·la només podrà ser sobrepassada amb 
cossos sortints oberts.  

Article. 39 - Edificació en el pati d’illa 

1. L’edificació a l’interior d’illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus 
d’ordenació, no pot superar l’alçària lliure de 3,50 metres, amidats des de la cota 
natural del terreny, s’haurà de cobrir mitjançant coberta inclinada de teula àrab 
paral·lela al perfil del terreny o coberta plana. Les construccions d’alçària inferior a 1,5 
m o planta inferior amb 0,9 m

2
 no es consideraran edificacions annexes o auxiliars, és a 

dir, no computaran a efectes de sostre o volum edificat. 

Article. 40 - Cossos sortints 

1. Els cossos sortints es regularan d’acord amb les condicions següents:  

a) La superfície en planta dels cossos sortints tancats computarà a efectes de l’índex 
d’edificabilitat neta i de la superfície de sostre edificable, mentre que en els semitancats 
aquesta superfície computarà només al 50% i en els oberts no computaran pel càlcul 
d’aquests dos paràmetres, però si, en canvi, a efectes de l’ocupació màxima en planta i 
si és el cas per les separacions als límits parcel·laris. 
b) Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa. 
c) Només es permeten els cossos sortints tancats en carrers majors de 10,00 metres. 
d) El límit lateral del vol dels cossos sortints vindrà definit per un pla normal a la façana 
separat com a mínim 1,00 metre de la paret mitgera. 

2. La forma de la planta dels cossos sortints serà geomètrica, de directrius paral·leles i 
ortogonals al pla de façana, tret de què es tracti de la reconstrucció d’un element 
d’interès patrimonial que s’admeti expressament la seva singularitat en les ordenances 
que regulen la zona. 
3. Si la seva volada no es regula a la zona corresponent aquesta es limita per la menor 
de les dimensions següents: 

a) el 10% de l’amplària del vial 
b) l’amplària de la vorera menys 50 cm 
c) una longitud de vol de 0,80 metres 

4. La longitud màxima conjunta dels cossos sortints tancats, semitancats i oberts podrà 
ocupar com a màxim 2/3 de la longitud de façana. Els cossos sortints tancats i 
semitancats podran ocupar com a màxim el 50% de la longitud de la façana.  
5. Si l’edificació és de cara a vies o trams de vies de diferent amplada, s’aplicarà la 
regla de l’amplària de vial agafant la menor de les amplàries per unificar el vol dels 
cossos.  
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Article. 41 - Elements sortints 

1. El vol dels elements sortints, com sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, marquesines, para-
sols i d’altres similars, es regula a cada zona. Quan no s’indiqui res, els elements 
sortints no podran volar més 15 cm, excepte a la planta coberta, on el ràfec podrà volar 
45 cm. 

Article. 42 - Reculada de l’edificació 

1. Les modalitats de reculades o alineacions reculades són: 

a) Reculada a la totalitat de les plantes de l’edifici o conjunt edificat, s’admeten per regla 
general, quan es compleixin els requisits següents: 
b) Que la reculada s’estengui, com a mínim, una longitud de quinze metres. Quan es 
tracti d’edificis destinats a usos públics o col·lectius la longitud mínima és de deu metres. 
c) Que la reculada s’iniciï a més de 2,50 m de cada mitgera. Les reculades no donen lloc 
a augments d’altura reguladora ni a compensació de volums. 
d) Reculada a plantes pis això és, en plantes pis sense reculada a la planta baixa, es 
permeten quan hi concorrin els requisits següents: 
e) Que els edificis projectats en substitueixin d’altres de les mateixes característiques.  
f) A més de les regles anteriors, regeixen en matèria de reculades les següents: 
g)  A planta baixa, es permeten façanes porticades formant porxades, d’ús general, 
sempre que la llum entre pilars i façana reculada, en tota l’extensió d’aquesta sigui, com 
a mínim, d’1,80 m i l’alçada lliure mínima de 3,50 m. 

2. També s’admeten pòrtics d’accés a espais interiors públics. 
3. Els propietaris de les finques reculades assumeixen els costos del tractament com a 
façana de les mitgeres que queden al descobert, llevat que aquestes també 
s’haguessin reculat. En l’atorgament de tota llicència d’edificació s’entendrà inclòs 
aquest condicionament. 

SECCIÓ 3. Regulació de l’edificació aïllada 

Article. 43 - Paràmetres bàsics que regulen l’edificació aïllada 

1. L’edificació aïllada es regula a través de les disposicions següents d’aquesta secció i 
a través dels paràmetres que es relacionen a continuació: índex d’edificabilitat, nombre 
màxim de plantes, alçada reguladora màxima, ocupació màxima de la parcel·la i 
separacions de l’edificació al carrer i a les partions de parcel·la. 
2. La concreció numèrica d’aquests paràmetres s’estableix en la regulació específica de 
cada zona i la definició dels conceptes es pot consultar en l’annex 1: Definicions 

Article. 44 - Ocupació màxima de parcel·la 

1. Per a les parcel·les amb pendent superior al 30% amb ordenació en edificació 
aïllada, l’ocupació permesa es disminuirà segons el que s’indica a continuació: 

a) del 30 al 50% de pendent, es disminueix l’ocupació en 1/3 
b) del 50 al 80% de pendent, es disminueix l’ocupació en 1/2 
c) si és més del 80% de pendent es prohibeix l’edificació. 

Article. 45 - Planta soterrani d’un edifici referida a la cota de terreny 

1. Tindrà la consideració de planta soterrani referida a la cota de terreny, la que tingui el 
sostre a menys d’un metre per sobre del nivell del sòl exterior definitiu. La part de 
planta semisoterrada, el sostre de la qual sobresurti més d’un metre per sobre d’aquest 
nivell, tindrà en tota aquesta part la consideració de planta baixa. 

Article. 46 - Planta baixa d’un edifici referida a la cota de terreny 

1. Tindrà la consideració de planta baixa, referida a la cota de terreny, la primera planta 
per sobre de la planta soterrani, real o possible. 

Article. 47 - Alçada reguladora màxima de l’edificació referida a la cota de terreny 

1. És l’alçada màxima de l’edificació, per sobre de la qual només es permet la planta 
coberta. 
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2. L’alçada reguladora de l’edificació i el nombre màxim de plantes és l’establert a les 
normes aplicables a cada zona. 
3. És la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa l’alçària límit des del 
paviment de la planta baixa fins a la cara inferior de la coberta inclinada o al pla 
superior de l’últim element resistent, en el cas de coberta plana. Per sobre de l’alçària 
reguladora, només es permet la planta de coberta. 
4. Es determinarà a cada punt a partir de la cota del pis de la planta que tingui la 
consideració de planta baixa. 
5. En els casos en què, per raons del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi 
escalonadament, els volums d’edificació construïts sobre cadascuna de les plantes o 
parts de plantes considerades com a planta baixa, se subjectaran a l’alçària màxima, 
que correspongui en raó de cadascuna de les parts esmentades i l’edificabilitat total no 
superarà aquella que resultaria d’edificar en un terreny horitzontal. 
6. En cap cas, i a fi de donar compliment a les determinacions del que està establert 
per a les servituds aeronàutiques, les edificacions, construccions o instal·lacions podran 
sobrepassar els 300 metres de cota per sobre el nivell del mar.  

Article. 48 - Sòl lliure d’edificació 

1. Són els terrenys lliures d’edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima 
de parcel·la i separacions mínimes, no podran ésser objecte, en superfície, de cap altre 
aprofitament més que el corresponent a espais lliures al servei de l’edificació municipal 
de la parcel·la o a les construccions auxiliars en els supòsits que quedi manifesta 
aquesta possibilitat. Romandran preferentment arbrats i enjardinats. 
2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües podran establir la mancomunitat 
d’aquests espais lliures, amb subjecció als requisits formals establert en aquestes 
normes urbanístiques pels patis mancomunats. 
3. Els propietaris podran cedir gratuïtament al municipi aquests sòls cosa que 
comportarà, per al municipi, el deure de conservar-los d’acord amb les normes sobre 
jardins públics, sempre que el municipi consideri que hi concorren raons d’interès 
públic, social o comunitari. 

Article. 49 - Construccions auxiliars 

1. Per a les existents s’admet la conservació de les realitzades amb llicència o que 
hagin estat objecte de legalització amb anterioritat a la data d’aprovació del POUM. 
2. En les noves edificacions les construccions auxiliars no s’admeten desvinculades de 
l’edificació principal. 
3. Tenen consideració d’edificacions auxiliars, les piscines, barbacoes i petits coberts al 
servei de l’edificació principal o d’aquetes edificacions indicades. 

Article. 50 - Separacions mínimes i tanques 

1. Les separacions mínimes de l’edificació a la façana de la via pública, al fons de 
parcel·la, a les seves partions laterals i entre edificacions d’una parcel·la, són distàncies 
que hauran de respectar tant les edificacions com els seus cossos sortints i també els 
soterranis. Els ràfecs no podran envair aquestes franges de separació fins a una 
distància màxima de 60 cm i els elements sortints fins a 30 cm. 
2. Les piscines poden ocupar aquestes bandes de separacions mínimes sempre que 
mantinguin una reculada d’un metre respecte a les propietats veïnes. 
3. Els garatges que es plantegin semisoterrats o soterrats en l’aterrassaments de les 
parcel·les podran també ocupar les bandes de separacions a vial regulades, tot i que 
hauran de mantenir les separacions a les propietats veïnes llevat de promoció conjunta 
o harmonitzada entre les dues finques. 
4. Les plantes soterranis resultants de rebaixos, anivellaments de terreny o 
excavacions hauran de respectar, en el supòsit d’habitatges unifamiliars, les distàncies 
mínimes establertes a les partions de parcel·la, llevat que es tracti de la part que 
serveixi per donar accés des de l’exterior als usos permesos en aquestes plantes i 
sempre que la part esmentada no excedeixi del 15% de la superfície lliure. 
5. Les tanques de l’espai públic s’hauran de subjectar en tota la seva longitud a les 
alineacions i rasants. Les de separació de partions entre veïns s’amidaran des de la 
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cota natural del terreny en aquest límit. L’alçada màxima de les tanques serà la que es 
determina en cada zonificació. No s’admeten els acabats amb elements punxants, o 
que puguin provocar ferides a les persones o als animals. 
6. Si els solars existents lliures d’edificació no es mantenen amb les adequades 
condicions i poden suposar un perill per a les persones, l’Ajuntament podrà obligar la 
propietat a tancar el solar. 

Article. 51 - Adaptació topogràfica del terreny 

1. 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’anivellament tocant els límits de parcel·la que confronten amb altres 
propietats veïnes no podran situar-se a més d’un metre per damunt o per sota de la cota 
natural del límit. 
b) Les plataformes d’anivellament a l’interior de parcel·la podran formar-se amb talussos 
ideals de pendent 1:3 (alçària:base) o bé mitjançant murs de contenció que es tractaran 
amb materials d’acabat. Aquests murs de contenció de terres tampoc no passaran 
l’alçada de 1,20 m per sobre ni 2,00 m per sota de la cota natural del terreny. 
c) En cada punt de la finca, l’alteració de la cota natural del terreny no pot excedir en 
2,50 metres. 
d) Quan les plataformes d’anivellament donin a la façana i es plantegin per tal de poder 
donar cabuda a garatges semisoterrats, podran assolir una alçada màxima de 3 metres i 
es tractaran amb material d’acabat com les pròpies tanques. 

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS USOS I ACTIVITATS  

Article. 52 - Desenvolupament de la regulació d’usos 

1. En la regulació detallada de cada zona s’estableixen els usos principals i els usos 
compatibles que s’hi admeten. Aquests usos s’hauran d’ajustar a la regulació establerta 
en aquest capítol.  
2. Segons la seva funció urbanística s’estableixen els usos globals, dominants, 
compatibles i incompatibles d’acord amb la localització i el caràcter de la zona general, 
el sector de sòl urbanitzable, o el sistema.  
3. El POUM distingeix i defineix vuit usos globals que es detallen a l’annex 1. Segons la 
seva funció específica el POUM defineix i determina els usos específics següents:  

1 Unifamiliar 

2 Plurifamiliar 

3 Comerç 

5 Oficines i serveis 

6 Hoteler 

7 Allotjament rural 

8 Restauració 

9 Recreatiu 

10 Indústria 

11 Magatzem 

12 Serveis tècnics i mediambientals 

13 Tallers de reparacions de vehicles 

14 Aparcament 

15 Estació de serveis 

16 Educatiu 

17 Sanitari - assistencial 

18 Esportiu 

19 Cultural 

20 Associatiu 

21 Religiós 
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22 Agrícola 

23 Pecuari 

24 Forestal 

25 Activitats Extractives 

26 Càmping i caravàning 

27 Garatge i aparcament 
 

28 Fabricació de materials per a la construcció 

29 Agroalimentari 

La definició de cada ús es pot consultar a l’Annex 1:Definicions  

Article. 53 - Usos específics en relació a les situacions relatives 

1. Sens perjudici del que s’estableix per a cada zona, cada ús específic es permetrà 
només en les situacions relatives que es detallin en l’article següent.  

Article. 54 - Disposició de les activitats segons el règim d’intervenció  

1. En general les activitats sotmeses al règim d’intervenció de llicència ambiental o 
superior (veure annex1B) no seran tolerades a menys de 25 metres d’edificis d’ús 
religiós, cultural, d’espectacle públic i sanitari; i viceversa.  
2. Els edificis independitzats i edificis aïllats amb activitats sotmeses al règim 
d’intervenció de llicència ambiental o superior hauran de complir les següents 
condicions:  

a) L’accés haurà de ser independent del corresponent al dels habitatges.  
b) L’accés de mercaderies serà independent del personal fins a la línia de façana.  
c) L’edifici haurà de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies.  
d) L’accés ha de permetre l’entrada o sortida dels vehicles sense maniobres a la via 
pública. S’hauran d’ubicar en carrers d’ample igual o superior a 10 m.  

Article. 55 - Nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn i el medi ambient 

1. Qualsevol ús o activitat compatible o admesa del planejament en una determinada 
zona podrà instal·lar-s’hi atenent dos requisits previs: 

a) Que el nivell d’incidències sobre d’altres usos i fonamentalment sobre l’ús residencial, 
sigui el que, d’acord amb els paràmetres que estableix “l’ordenança reguladora de la 
incidència de les activitats sobre l’entorn i el medi ambient” pugui permetre la seva 
compatibilitat. 
b) Que els efectes a l’entorn i el medi ambient no sobrepassin els nivells que es fixin en 
la corresponent ordenança reguladora. 

2. La mesura del nivell d’incidència de qualsevol activitat sobre l’entorn o sobre d’altres 
usos, s’estableix mitjançant els següents paràmetres: 

a) Sorolls i vibracions 
b) Contaminació atmosfèrica 
c) Aigües residuals 
d) Residus 
e) Càrrega i descàrrega 
f) Aparcament 
g) Olors 
h) Radiacions electromagnètiques 
i) Risc d’incendi 
j) Risc d’explosió  
k) Els anteriors paràmetres hauran de regular-se específicament a través de “l’ordenança 
reguladora de la incidència de les activitats sobre l’entorn i el medi ambient” valorant el 
seu nivell d’incidència sobre l’entorn i el medi ambient. 

Article. 56 - Regulació supletòria 

1. Qualsevol ús o activitat que comporti un determinat nivell d’incidència sobre l’entorn i 
que no hagi estat regulat específicament en els articles anteriors, se li aplicarà la 
regulació de l’ús que més se li assembli. 
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Article. 57 - Simultaneïtat d’usos 

1. Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt 
atenent l’ús més desfavorable en quant al nivell d’incidències sobre l’entorn i el medi 
ambient. 

Article. 58 - Mesures tècniques correctores 

1. Per a la instal·lació de qualsevol ús o activitat s’adoptaran les mesures tècniques 
correctores més adients per tal d’evitar que el nivell d’incidències sobre l’entorn o el 
medi ambient sigui superior a aquell que s’indica a la corresponent ordenança 
reguladora. 
2. Si les mesures tècniques correctores no aconseguissin reduir el nivell d’incidència 
fins als límits màxims indicats en la corresponent ordenança reguladora, l’administració 
podrà acordar el cessament o clausura de l’activitat. 

Article. 59 - Impacte ambiental 

1. Es sotmetran avaluació d’impacte ambiental: 

a) Els projectes públics o privats consistents en la realització d’obres i instal·lacions 
productives relacionats a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i el Decret 136/1999, de 18 de maig, que la desenvolupa. 
b) Determinats projectes i instal·lacions als que fa referència la Llei 12/1985, de 13 de 
juny, d’espais naturals. 
c) Per a la resta de projectes i instal·lacions, la seva aplicació es farà a través del Decret 
114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, fins a la promulgació de la nova 
llei d’impacte ambiental que s’està redactant. 
d) Les transformacions de sòl superiors a 100 ha, segons la disposició addicional segona 
de la Llei estatal 4/89, de 27 de març, de conservació d’espais naturals i flora i fauna 
silvestre. 
e) Les noves carreteres, així com els condicionaments d’antigues vies que suposin 
canvis de traçat, segons el que estableix la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 
carreteres. 
f) Els circuits permanents no tancats, segons el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural, que desplega la Llei 9/1995, de 27 de 
juliol. 
g) Els supòsits establerts als annexos I i II del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel 
qual s’aprova el Pla d’Espais d’interès natural, en el cas d’afectar els espais que allà es 
defineixen. 
h) El Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’interès natural, preveu l’exempció del 
tràmit per determinades pistes forestals. 
i) La construcció de línies de tensió superior a 220 kV i una longitud superior a 15 km, 
segons el que estableix a la seva disposició addicional dotzena, la Llei estatal 54/1997, 
de 27 de novembre, del sector elèctric. 

2. Hauran d’elaborar un estudi d’impacte ambiental: 

a) Els heliports, regulats pel Decret 284/2000, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 11/1998, de 5 de novembre, d’heliports. L’estudi es sotmetrà al 
tràmit d’avaluació si aquesta és preceptiva segons la normativa vigent; en cas contrari, el 
Departament de Medi Ambient haurà d’elaborar un informe sobre les mesures 
necessàries per a la protecció del medi. 

3. Menció a part requereix l’avaluació d’activitats extractives, que està regulada 
específicament per la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen 
normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per 
activitats extractives, i el Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de 
protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 
4. Finalment cal fer referència a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català, que estableix en els projectes d’obres i instal·lacions que s’hagin de 
sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte ambiental i que afectin béns integrats 
del patrimoni arqueològic, s’ha de sol·licitar informa al Departament de Cultura.  
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TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL  

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS  

Article. 60 - Classificació i qualificació del sòl  

1. El règim urbanístic del sòl, d’acord amb allò que s’ha previst a l’article 24 LU es 
defineix a través de la classificació segons el seu règim jurídic, la determinació i 
regulació de l’estructura del territori a través de la reserva de sistemes i les seves 
proteccions, la qualificació del sòl en zones i sistemes, i la inclusió de polígons 
d’actuació urbanística en sòl urbà i de sectors de planejament en sòl urbanitzable 
delimitat. 
2. La classificació del sòl diferencia el règim jurídic d’aquest en urbà consolidat, urbà no 
consolidat, urbanitzable delimitat, urbanitzable no delimitat i no urbanitzable, per tal 
d’establir i determinar les facultats de dret de propietat d’acord amb els criteris 
establerts per la legislació urbanística vigent. 

Article. 61 - Els sistemes 

1. Els sòls qualificats com a sistemes representen l’assenyalament de terrenys de 
Vilamalla destinats a l’interès col·lectiu perquè estructuren el territori i asseguren el 
desenvolupament i funcionament equilibrat dels barris.  
2. En els plànols d’ordenació a escales 1:5.000 i 1:1.000 es delimiten els sistemes que 
conformen l’estructura general del territori de Vilamalla com a: 

a) Sistema de comunicacions: ferroviari, vialitat  i aparcaments 
b) Sistema d’espais lliures i hidrogràfic 
c) Sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics 

Es preveuen les determinacions del sistema d’habitatges dotacionals. 

Article. 62 - Les zones 

1. Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser 
susceptibles d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la classe de 
sòl i es determina amb la definició dels paràmetres que regulen les condicions de 
parcel·lació, d’edificació i d’ús que s’exigeix de forma específica a cadascuna. 
2. Aquest Pla determina les zones segons la tipologia predominant: 

 

a) En sòl urbà: 

Zona d’edificació agrupada (clau 1) 

Zona residencial d’edificació entremitgeres (clau 2) 

Zona residencial d’edificació aïllada (clau 3) 

Zona de dotacions i serveis (clau 4) 

Zona industrial (clau 5) 

b) En sòl no urbanitzable: 

Zona de protecció agrícola (clau PA) 

Zona de protecció alt valor agrícola i de connector ( clau PAC) 

Zona de protecció forestal (clau PF) 

Zona de protecció hídrica (clau PH) 

Zona de protecció paisatgística (clau PP) 
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CAPÍTOL 2. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES  

SECCIÓ 1. Disposicions generals  

Article. 63 - Definició dels sistemes i tipus 

1. El concepte de sistema es defineix en l’article 34 LU  
2. La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de les obres i 
la necessitat d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes als efectes d’allò que 
disposa la LU. Això no obstant, pel que fa al sistema d’equipaments, si el POUM no en 
determina l’ús i la titularitat, caldrà, mitjançant la tramitació prèvia d’un Pla especial, 
concretar l’ús i justificar la necessitat de la titularitat pública. També s’haurà de tramitar 
un Pla especial per tal de canviar l’ús o la titularitat assignats pel POUM a un 
equipament concret.  
3. Els sòls destinats a sistemes pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla 
es classifiquen de la forma següent: 

a) Sistema ferroviari (SF) 
b) Sistema viari (SV) 
c) Sistema d’aparcaments (SA)  
d) Sistema d’espais lliures (ZV) 
e) Sistema hídric (HI)  
f)  Sistema d’equipaments (E) 
g) Sistema d’infraestructures tècniques i mediambientals (ST)  

h) Sistema d’habitatges dotacionals públics (HD) 

Article. 64 - Desenvolupament dels sistemes 

1. En el sòl urbà la cessió de terrenys per a carrers i vies és obligatòria, gratuïta i prèvia 
a l’edificació. Igualment, l’obertura i eixamplament de vials sobre solars o edificis 
existents és obligatòria i gratuïta quan es compensa pels aprofitaments diferencials 
previstos pel planejament. Els terrenys reservats per a jardins, places, equipaments i 
serveis tècnics són de cessió obligatòria i gratuïta quan estiguin inclosos en el marc 
d’un polígon d’actuació o d’un sector subjecte al desenvolupament d’un Pla de Millora 
urbana, assenyalats pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
2. En el sòl urbanitzable delimitat, els terrenys que a l’interior dels sectors de 
planejament parcial corresponguin tant a sistemes generals com locals, seran de cessió 
gratuïta i obligatòria. 

Article. 65 - Titularitat i afectació del sòl 

1. Els sòls que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal afecta com a sistemes, queden 
vinculats a aquesta destinació. La titularitat pública per al servei públic opera una 
vegada adquirit el sòl per l’administració. Mentre que no es faci efectiva l’adquisició 
d’aquests sòls per part de l’administració, a través dels mecanismes establerts per la 
legislació urbanística, continuarà la propietat privada però vinculada a la destinació 
assenyalada. 

SECCIÓ 2. Sistemes de comunicació  

Article. 66 - Disposicions generals 

1. El POUM estableix les determinacions dels sistemes de comunicació, sens perjudici 
del seu ulterior desenvolupament a efectes d’urbanització. En el cas de Vilamalla, els 
sistemes d’infraestructures de comunicació queden limitats el sistema ferroviari (F), 
sistema viari (V), i al sistema d’aparcaments (A) 

Article. 67 - Sistema ferroviari (SF) 

1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa 
ferroviària i exclusivament dedicats a la circulació de ferrocarrils. 



AJUNTAMENT DE VILAMALLA 
 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL MARÇ  2014 

NORMATIVA URBANÍSTICA REFOS DE POUM I 9 MP  25/122 

2. Els terrenys destinats a sistema ferroviari i les seves franges de protecció no són 
edificables ni amb caràcter provisional. En els plànols d’ordenació es grafien les línies 
de no edificació d’acord amb la legislació sectorial de la matèria. 
3. Sense perjudici de la competència estatal en la matèria, aquest Pla conté les 
previsions que corresponen al sistema ferroviari. 
4. En aquest sistema s’inclouen les línies dels ferrocarrils a cel obert existents que es 
preveu mantenir, així com els seus entorns de protecció i les instal·lacions directament 
relacionades amb la xarxa ferroviària. 
5. Aquest sistema es regula per la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector 
Ferroviari (LSF), pel Reglament del Sector Ferroviari (RSF), per la Ordre 
FOM/2230/2005, de 6 de juliol, per la Ordre FOM/2893/2005, de 14 de setembre i del 
Real Decret 2395/2004 de 30 de desembre, pel que s’aprova l’estatut de 
l’Administrador de Infraestructures Ferroviaries (ADIF), i per la Llei 13/2003, de 23 de 
maig. 
6. Les obres i instal·lacions per aquests usos queden subjectes a la Normativa 
específica sobre la matèria. 
7. Per executar , en les Zones de Domini Públic Ferroviari i en les Zones de Protecció, 
qualsevol tipus d’obra o instal·lació fixa o provisional, canvi d’us o d’activitat, es 
necessitarà l’autorització prèvia de l’Administració de Infraestructures Ferroviàries.  
8. Sense perjudici del previst per aquest Pla d'Ordenació, l’edificació en les zones de 
sòl urbà, es separarà, com a mínim vint metres (20 m.) des de l’aresta exterior mes 
pròxima a la plataforma o aquella altra distància que vingui grafiada en el Pla. 
9. En els sòls urbanitzables, el Pla Parcial que els ha de desenvolupar s’ajustarà a les 
normes del sòl urbà, i mantindrà les edificacions amb una separació mínima de la via 
més propera de cinquanta metres (50 m.) 
10.  En els sòls no urbanitzables, i els destinats a sistemes, l’edificació es situarà 
sempre a cinquanta metres (50 m.), com a mínim, de l’eix de la via fèrria més propera. 
11. En ordenació d’aquestes àrees s’adequarà a les condicions establertes en els 
annexes que conté el present Pla. 
12. S’estableix una zona de domini públic ferroviari de cinc metres (5 m.) en sòl urbà i 
de vuit metres (8 m.) en sòl urbanitzable i sol no urbanitzable, que es mesurarà des de 
la base del talús de l’esplanació. 
13. S’estableix una zona de protecció del sistema ferroviari de 8 metres (8m.) en sòl 
urbà i de setanta metres (70 m.) en sòl urbanitzable i sol no urbanitzable que es 
mesurarà des de la base del talús. 

Quan la proximitat del ferrocarril no impedeixi, limiti o destorbi el destí, en tot o en part, 
de la franja inedificable a vialitat, espais verds o aparcaments, podrà destinar-se aquest 
sòl a aquesta finalitat. 

Article. 68 - Sistema viari (V)  

1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa 
viària i exclusivament dedicats a la circulació de persones, vehicles i àrees 
d’aparcament de vehicles.  
2. S’estableixen les següents categories de vies:  

a) V1. Xarxa bàsica territorial, constituïda per l’autopista AP-7, la carretera Nacional N-II, 
la carretera la Figueres a la Bisbal C-252, la carretera local de Vilamalla al Pont del 
Príncep, Gi-6228, la carretera de Vilamalla a Garrigàs, GIV-6227, i de Vilamalla a 
Vilamorell GIV-6229, i la carretera del Riberal, que estan subjectes a la seva legislació 
específica.  
b) V2. Xarxa bàsica urbana, formada pels carrers i camins estructurants assenyalats dins 
del sòl urbà i urbanitzable, destinats a comunicar les diferents àrees urbanitzades del 
municipi, a dotar-lo d’espais d’aparcament i a comunicar-lo amb els municipis veïns. 
c) V3. Xarxa complementària urbana, comprèn la resta de carrers de sòl urbà no 
principals que tenen com a funció donar accés als solars i a les parcel·les. En el sòl 
urbanitzable es determinaran mitjançant la redacció del Pla parcial urbanístic 
corresponent.  
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d) V4. Xarxa complementària rural formada per les vies pecuàries, recorreguts 
paisatgístics i d’interès natural, constituïda per vies que cal recuperar pel seu caràcter 
vertebrador del territori no urbanitzat i mantenir-les per la seva funció de connexió amb 
les àrees. 
e)  

3. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són 
edificables ni amb caràcter provisional. En els plànols d’ordenació es grafien les línies 
de no edificació d’acord amb la legislació sectorial de la matèria. 
4. Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària es podran completar 
mitjançant la redacció dels plans especials i podrà ajustar-se el seu traçat mitjançant 
Plans de millora urbana en el sòl urbà. 
5. A la xarxa viària urbana i camins veïnals caldrà preveure reserva d’espai suficient per 
a la col·locació i la integració dins el paisatge de contenidors o equivalents. 

Article. 69 - Actuacions en zones de servitud i afecció de carretera. 

1. Les actuacions i instal·lacions a ubicar en els terrenys dins l’àmbit de la zona de 
domini públic de les carreteres s’hauran de subjectar a les determinacions previstes a 
l’article 21 de la Llei 25/1998, de 29 de juliol, de carreteres, i article 76 del RD 1812/94, 
de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, i en 
conseqüència, no s’admetran obres o instal·lacions que puguin afectar a la seguretat de 
la circulació vial, perjudiquin l’estructura de la carretera i els seus elements funcionals, o 
impedeixin la seva adequada explotació. 

2. En les zones de servitud definides per l’article 22 de la Llei 25/98, de carreteres, no es 
podran realitzar obres ni es permetran més usos que aquells que siguin compatibles amb 
la seguretat vial, i els admesos segons l’article 78 del Reglament general de carreteres, i 
prèvia autorització de l’òrgan competent de l’administració titular de la carretera. 

3. En les zones d’afecció definides per l’article 23 de la Llei 25/98, de carreteres, només 
es podran executar obres o instal·lacions fixes o provisionals, canviar l’ús de les 
mateixes, o plantar o tallar arbres, prèvia autorització de l’òrgan competent de 
l’administració titular de la carretera; prèvia autorització també s’admetran les obres de 
reparació i millora de construccions o instal·lacions existents, sempre que no suposin 
augment de volum de la construcció i sense que l’increment de valor pugui ser tingut en 
compte a efectes expropiatoris. 

4. En els terrenys situats dins la línia límit d’edificació establerta per l’article 25 de la Llei 
25/98, de carreteres, està prohibit qualsevol tipus d’obra de construcció, reconstrucció o 
ampliació, a excepció de les imprescindibles per la conservació i manteniment de les 
construccions existents, i reparació per raons d’higiene i ornat dels immobles (de 
conformitat amb l’article 87 del Reglament de carreteres). A partir d’aquesta línia són 
aplicables aquestes normes urbanístiques, així com el punt anterior fins el límit exterior 
de la zona d’afecció, i a tal efecte queden qualificats com a zona verda o reserva de vial, 
per la qual cosa no són computables en les superfícies de parcel·la mínima, ni els càlculs 
d’edificabilitat de les zones. 

Article. 70 - Xarxa bàsica territorial. V1 

1. Les carreteres fora del sòl urbà que formen la xarxa bàsica del territorial hauran de 
respectar, d’acord amb la legislació sectorial vigent el règim de protecció consistent en: 
2. La zona d’afecció, on només s’admetran els usos que siguin compatibles amb la 
seguretat vial i les obres d’enjardinament o viàries.  
3. La línia d’edificació, a la distància prevista per la legislació vigent des de la calçada 
on no s’admetrà cap tipus d’obra nova. 
4. En concret per a la xarxa bàsica territorial, s’estableix una servitud de protecció que 
determina la línia d’edificació, graciada als plànols d’ordenació d’acord amb el que 
disposa la legislació de Carreteres: Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres i la Llei 
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Aquests sòls poden ser de domini privat amb 
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els usos que estableix el Pla però ajustant-se sempre a les limitacions que estableix la 
legislació de Carreteres abans esmentada. 

Article. 71 - Xarxa bàsica urbana. V2 

1. Està formada per les vies urbanes que estructuren les àrees consolidades per la 
població o que han de consolidar-se en l’execució del pla que permeten l’accessibilitat 
entre les diferents àrees del nucli urbà i possibiliten la mobilitat amb el seu enllaç amb 
la xarxa viària territorial. 
2. Estan grafiades en els plànol d’ordenació i d’estructura general i orgànica del territori 
amb seccions de l’ordre de 20 metres en les de nova creació i les existents en les 
consolidades. 
3. El seu disseny haurà de remarcar aquest aspecte bàsic per tal de diferenciar-les de 
les complementàries i facilitar la seva funcionalitat. 

Article. 72 - Xarxa complementària urbana.V3 

1. Comprèn la resta de la xarxa viària localitzada en sòl urbà no principals que té com a 
funció donar accés als solars i a les parcel·les d’aprofitament privat o públic 
delimitades.  
2. En sòl urbà és el resultat dels  creixements succeïts al llarg del temps, per la qual 
cosa es valoren les seves característiques presents en el cas dels teixits històrics. 
3. En el sòl urbanitzable es determinaran mitjançant la redacció del Pla parcial 
urbanístic corresponent i hauran de mantenir una amplada mínima de 8 metres, llevat 
que es puguin justificar seccions menors en funció de la seva funcionalitat. En aquest 
cas, la seva acceptació restarà condicionada a l’informe favorable de la Direcció 
General d’emergències i Seguretat Civil del Departament de Governació.  
4. L’obertura de nova vialitat no prevista en aquest POUM caldrà la tramitació del 
corresponent Pla de millora urbana,, sense perjudici de l’oportuna modificació del pla si 
escau. 

Article. 73 - Xarxa complementària rural. V4 

1. Els camins rurals formen part del sistema viari que integra les pistes, els camins 
ramaders i els recorreguts paisatgístics. S’haurà de conservar en la seva integritat 
l’actual xarxa i connexions d’acord amb el pla comarcal de millora dels camins. 
S’estableix una distància de protecció a cada banda dels camins rurals, de 6 m, 
amidats respecte l’eix del camí. 
2. Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, s’indiquen en els plànols de 
règim del sòl els camins rurals i que s’integren a la xarxa viària bàsica. També es 
consideraran incorporats com a xarxa viària bàsica els determinats per a la prevenció 
d’incendis forestals en el Pla elaborat per l’administració competent en la matèria. 
3. No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus 
de vialitat que no estigui prevista en aquest POUM i/o en els Plans especials que el 
desenvolupin. Altrament, no es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels 
camins ni el seu traçat sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no 
podran suposar en cap cas alteracions negatives de l’entorn natural. 
4. El paviment serà prioritàriament de grava, sauló compactat o materials permeables. 

Article. 74 - Sistema d’aparcaments (A) 

1. El sistema d’aparcaments comprèn els terrenys reservats pel Pla a aquesta finalitat, 
amb l’objecte de resoldre i completar les necessitats d’aquestes superfícies de suport a 
l’activitat, cultural i turística i de servei de la població. 
2. Aquestes àrees seran de titularitat pública. 
3. En aquestes àrees no s’admet cap tipus d’edificació, llevat de les petites 
instal·lacions que fossin necessàries pel seu funcionament. Tanmateix, les seves 
superfícies es pavimentaran, ordenaran i sistematitzaran amb plantació d’arbrat per tal 
de millorar la seva integració en l’entorn, resolent adequadament els seus accessos. 
4. L’ordenació d’aquestes àrees s’adequarà a les condicions establertes en els annexes 
que conté el present Pla. 
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SECCIÓ 3. Sistemes d’espais lliures  

Article. 75 - Disposicions generals 

1. Es consideren sistemes d’espais lliures els següents: el sistema de zones verdes 
(ZV) el sistema hidrogràfic (H) i la seva protecció hidrogràfica (PH). 
2. S’ordenen com a sistemes generals d’espais lliures els parcs i jardins urbans que 
s’especifiquen com a tal en els plànols d’ordenació, així com els entorns dels cursos 
d’aigua rieres i espais que pel seu valor ambiental, ecològic i paisatgístic han de 
garantir els corredors biològics i la relació de la població amb el medi i l’homogeneïtat 
del paisatge. 
3. Pel seu paper fonamental en el manteniment del paisatge, els espais lliures hauran 
de tenir un tractament específic i acurat de neteja i manteniment compatible amb la 
seva funció ambiental . 

Article. 76 - Sistema de zones verdes (clau ZV) 

1. Formen el sistema de zones verdes tots els parcs, jardins, places, rambles i tot 
l’espai lliure verd públic de Vilamalla, situat en sòl urbà o urbanitzable. 
2. Són els espais lliures eminentment arbrats que, independentment del seu règim 
urbanístic, tenen com a funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la població i per tant 
el seu pendent mitjà serà inferior al 15% i la seva amplària mínima 10 m. 
S’especifiquen en els plànols amb la clau ZV. La seva ubicació i els seus límits són 
inalterables d’acord amb l’article 95 de la LU. 
3. Només s’admetran les instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva, els jocs 
infantils i serveis, sempre que ocupin menys del 20% de la superfície del parc. 
Únicament s’admeten construccions que no ocupin més del 5 % de la superfície total 
de l’espai lliure, i estigui relacionada amb l’activitat de la zona verda. En cap cas 
s’admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d’aquests espais lliures. No 
obstant això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics 
sempre que es garanteixi l’enjardinament de la superfície i el manteniment de la qualitat 
dels aqüífers. 
4. Les edificacions que confrontin amb espais lliures podran obrir finestres a l’espai 
públic prèvia llicència municipal. 
5. En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un 
bon ús dels recursos naturals, d’entre els que cal destacar: el consum racional de 
l’aigua per al reg, la selecció de les espècies vegetals i alhora ornamentals més ben 
adaptades al sòl i al clima de Vilamalla, el control integrat de plagues i la protecció del 
sòl per evitar-ne la pèrdua de la fertilitat i la impermeabilització. 
6. Es permetrà la col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de 
la via pública que estarà sotmesa a les determinacions de la legislació vigent i a la 
prèvia llicència municipal. 

7. Es permetrà ocupar les zones verdes en un 5% per edificar un edifici de planta baixa 
per destinar-lo a informació ciutadana o de serveis municipals. 

Article. 77 - Sistema hídric (clau HI) 

1. El sistema hidrogràfic de Vilamalla el constitueixen el conjunt dels llits de les rieres, 
torrents i fonts naturals que estructuren el paisatge, així com les diverses capes 
freàtiques del subsòl. Son de titularitat pública. 

Es defineix a partir de la delimitació de la zona fluvial que es la part de la zona inundable 
que inclou la llera del riu i les seves riberes i que l’instrument de planificació hidrològica 
corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorns de 10 anys, tenint 
en compte els requeriments hidràulic i ambientals (vegetació de ribera, ecosistemes 
fluvials, etc..) i respectant la seva continuïtat.S’estableix una franja de protecció de 5 
metres d’ample a partir del marge que delimita el llit del curs d’aigua. En aquest àmbit de 
protecció no s’admet cap tipus de construcció, a no ser que sigui un servei de millora del 
propi sistema hidrogràfic. 

2. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin 
dictaminades per l’Administració competent. En tot cas, es mantindran el domini i l’ús 
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públic dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització i es garantirà la seva 
integració al paisatge i la mínima incidència sobre els espais lliures de l’entorn. 
3. Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable mantindran una protecció urbanística 
radial de 30 m. A l’interior del cercle definit no s’admet cap tipus de construcció 
excepció feta de les obres de millora de l’entorn de la font. 
4. L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús 
domèstic i per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència 
municipal i a la inscripció i enregistrament a l’Agència Catalana de l’Aigua. En el cas 
que el pou es trobi dins d’una zona hidrogràfica protegida caldrà, prèviament a la 
llicència municipal, recaptar informe de l’ACA o be de l’organisme competent en 
matèria d’aigües. 
5. En qualsevol cas es compliran les disposicions establertes pel Reial Decret Legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, el Reial Decret 
849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic 
(RDPH), la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua i la 
normativa concordant. 

7. Els projectes constructius de tots els nous pots, passos o obres de fàbrica que es 
projectin sobre la llera de qualsevol curs d’aigua, haurà d’incloure el dimensionament pel 
cabal Q500 (amb les dimensions mínimes establertes al document de “Recomanacions 
tècniques per al disseny d’infrastructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de juny de 
2006 de l’Agència Catalana de l’Aigua 

SECCIÓ 4. Sistemes d’equipaments comunitaris i serveis tècnics  

Article. 78 - Disposicions generals 

1. Per la seva finalitat i titularitat pública, es regulen en aquest capítol els equipaments 
destinats a usos públics i comunitaris, clau E, així com els espais reservats per a les 
instal·lacions de les xarxes de subministrament d’aigua, d’energia, telecomunicacions, 
sanejament i altres serveis tècnics i ambientals, clau ST. 
2. El Pla proposa una relació directa dels equipaments comunitaris i serveis tècnics 
amb els espais lliures amb l’objectiu de donar continuïtat a l’espai públic. 

Article. 79 - Sistema d’equipaments comunitaris (clau E) 

1. Formen el sistema d’equipaments el sòl destinat a usos públics, col·lectius i 
comunitaris al servei del municipi.  
2. Els possibles usos que es determinen com a sistema d’equipament comunitari són:  

a) Ed. Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació 
vigent en aquesta matèria. 
b) Es. Sanitari- assistencial.:Hospitals, centres extra-hospitalaris i residències de gent 
gran  
c) Ec. Sòcio-cultural-religiós: Cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de 
vells, centres d’esplai, temples, centres religiosos  
d) Ee. Esportiu i recreatiu: Instal·lacions i edificacions esportives, d’esbarjo i serveis 
annexos  
e) Ea. Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de 
seguretat pública 
f)  Em. Cementiri 
g) Et. Transports  
h) Eis . Inspecció sanitària.  
i)  Er. Instal·lacions de reciclatge i deixalleries. 

 

3. Els equipaments existents classificats com a tals pel POUM restaran afectats al destí 
que tinguin en el moment de l’aprovació del Pla. 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 
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Especial si considera que la supressió del servei existent augmentaria els dèficits 
urbanístics.  
4. 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.  
5. 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. 
6. S’admeten tots els usos col·lectius i els terciaris de caràcter públic. Admet també 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.  
7. 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.  
8. Tot i que els equipaments són de titularitat pública preferent, s’admetrà que puguin 
ser de titularitat privada quan s’acompleixin les condicions següents: 

a) 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.  
b) 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.  
c) Que es justifiqui els terrenys en qüestió, no es previngui legalment, per a idèntic fi, 
l’actuació pública.  
d) 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.  

9. Es permetrà la col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de 
la via pública que estarà sotmesa a les determinacions de la legislació vigent i a la 
prèvia llicència municipal. 

 

Article. 80 - Sistema de serveis tècnics i mediambientals (clau ST) 

1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la titularitat pública per 
a la dotació d’infraestructures, d’abastament d’aigües, serveis d’evacuació d’aigües 
residuals, centrals receptores i distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa 
d’abastament, centrals de comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, 
plantes recicladores, incineradores o abocadors de deixalles i altres possibles serveis 
de caràcter ambiental, encara que siguin gestionats en règim de concessió per 
empreses privades.  
2. També formen part dels serveis tècnics les instal·lacions ambientals vinculades a 
l’estalvi energètic i a la reutilització i reciclatge de residus líquids i sòlids. 
3. Només s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei de què 
es tracti, amb les condicions de funcionament específicament regulades en la legislació 
tècnica de la matèria i, en especial, aquella que asseguri les condicions de protecció de 
la instal·lació. 
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4. L’edificació i les instal·lacions s’adaptaran a les característiques de l’entorn immediat, 
tant pel que fa a materials com a colors, procurant minimitzar l’impacte visual. 
5. Els espais lliures d’edificació o instal·lació que constitueixen l’entorn d’aquests 
serveis es consideraran com a espais lliures i rebran un tractament amb vegetació 
autòctona i compatible amb les servituds derivades del servei. 
6. La instal·lació d’antenes i altres instal·lacions de radiocomunicació i de 
georeferenciació únicament serà permesa dins l’àmbit qualificat com a sistema de 
serveis tècnics en la zona industrial del polígon Empordà Industrial. 

a) Per tot el que no preveu aquesta norma, es tindrà en compte la Recomanació del 
Consell de la CE de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general als 
camps electromagnètics (DOCE L 199/59). 
b) Les instal·lacions han d’ésser projectades, utilitzades, mantingudes i controlades de 
manera que s’adeqüin al paisatge i s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de 
seguretat que fixa la legislació vigent 
c) Les torres de suport d’antenes i camins d’accés i escomeses elèctriques es 
compartiran sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a l’ordenació 
urbanística aprovada i suposi una reducció de l’impacte. 
d) La implantació de les instal·lacions sobre el territori es podrà ordenar mitjançant un pla 
especial que permeti regular, racionalitzar i coordinar les característiques i traçats de les 
diferents companyies, establint les mesures adequades de protecció d’acord amb els 
criteris fixats per la l’article 9 de la LU. Caldrà que estiguin urbicades en zona de sistema 
destinat a serveis tècnics. 

7. Els vèrtexs geodèsics disposaran d’una distància de protecció de 10 m de diàmetre, 
on caldrà aclarir la vegetació per tal de garantir la correcta comunicació amb els 
satèl·lits. 
8. Qualsevol implantació de telefonia mòbil o d’altres instal·lacions que requereixin les 
noves tecnologies de comunicació i de georeferenciació, no considerades als articles 
anteriors, requeriran de llicència municipal. 

9. Els projectes de bassa de laminació d’aigües pluvials previst caldrà que incorpori com 
a criteri ambiental la minimització de la superfície afectada i es trametrà al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge per a l’emissió de l’informe preceptiu d’acord amb l’article 
57.1.e del Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

 

SECCIÓ 5. Sistemes d’habitatges dotacionals públics  

 

Article. 81 - Definició 

Correspon a aquells sòl previstos per localitzar les actuacions publiques d’habitatge 
destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb 
necessitats d’assistència o d’emancipació justificada en els politiques socials definides a 
la memòria social d’aquest Pla o en les que es determinin en la vigència del Pla. 

Seran sòls de titularitat publica. 

Article. 82 - Condicions d’ordenació i edificació 

1. L’ordenació abastarà tota l’àrea amb la qualificació de sistema d’habitatges 
dotacionals públics i que contindrà la disposició dels edificis destinats a habitatges 
edificacions i instal·lacions complementaries, sòl dotacional, espais d’aparcament i/o 
espais lliures. 
2. Les condicions per a l’edificació seran les següents : 

a) índex d’edificabilitat 1,2 m²/m² 
b) Ocupació màxima de la parcel.la : 50% 
c) Alçada màxima : 9 metres (corresponents a planta baixa mes dues plantes pis) 
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SECCIÓ 6. Disposicions generals 

Article. 83 - Definició 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla delimita com a sòl urbà aquell 
sòl que tant pel seu grau de consolidació de la urbanització i l’edificació com pel grau 
de compliment de les obligacions establertes per la legislació urbanística mereixen 
aquella classificació. 

Article. 84 - Determinació i ordenació en el sòl urbà 

1. Els límits de sòl urbà, de zones, sistemes així com dels polígons d’actuació 
urbanística i dels Plans de Millora Urbana, per al posterior desenvolupament del Pla, es 
delimiten en el plànol d’ordenació a E:1/2000. Tot junt constitueix l’ordenació detallada 
d’aquest sòl. 
2. Cada zona porta una clau alfanumèrica que l’identifica i permet relacionar la seva 
localització amb les corresponents condicions de parcel·lació, edificació i ús establertes 
per aquestes normes urbanístiques. 
3. Els terrenys reservats per a sistemes també s’indiquen amb el corresponent codi 
alfanumèric. 
4. Per al desenvolupament de la gestió del Pla, en sòl urbà no consolidat, s’assenyalen 
i delimiten polígons d’actuació urbanística per als que s’estableix l’ordenació detallada 
mitjançant la qualificació urbanística dels terrenys, i es determina les condicions de 
gestió i el règim de cessions. 
5. Les corresponents fitxes d’aquests polígons d’actuació urbanística defineixen els 
requeriments pel seu desenvolupament que pot suposar la tramitació d’un Pla de 
millora urbana o d’un expedient d’expropiació segons els casos. 

 

SECCIÓ 7. Zones d’ordenació en sòl urbà 

Article. 85 - Definició de zones 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla estableix les següents zones: 

a) Zona d’espai lliure privat (clau 1.0) 
b) Zona d’edificació agrupada (clau 1) 
c) Zona residencial d’edificació entremitgeres (clau 2) 
d) Zona residencial d’edificació aïllada (clau 3) 
e) Zona de dotacions i serveis (clau 4) 
f) Zona industrial (clau 5) 

Article. 86 - Espai lliure privat, (clau 1.0) 

1. Definició 
Comprèn aquelles àrees d’ús i de domini privat que formen part de finques delimitades 
d’edificació agrupada que per les seves especials característiques o situació no són 
ocupables per noves edificacions i que es grafien de diferent color en els plànols escala 
1/1000. 

L’objectiu d’aquesta limitació és per tal de protegir les edificacions immediates, els 
elements naturals propis, o també la configuració dels espais buits del paisatge urbà. 

2. Paràmetres reguladors 
Queda prohibit construir qualsevol tipus d’edificació i instal·lació d’elements provisionals 
llevat dels espais de presentin una  superfície lliure major o igual a 500 m², en els quals 
es permet d’edificació complementària d’acord amb els següents paràmetres: 

Ocupació màxima: 5 % de la superfície lliure. 

Alçada total màxima: 3 m. 
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Ocupació i separacions: La localització de la nova edificació haurà d’integrar-se amb el 
conjunt protegit valorant la conveniència de disposar-se aïllat o adossat als murs 
perimetrals i edifici principal. 

3. Condicions d’ús 
Aquestes zones es podran destinar a jardí privat, hort, pati de jocs o a qualsevol activitat 
que es desenvolupi en espais lliures d’edificació vinculat al de l’edificació principal o al 
manteniment del propi espai lliure. Hauran de mantenir-se lliures de l’emmagatzemament 
o l’apilonament de materials i sobrants. 

4. Condicions de conservació i d’edificació 
Són permeses les obres destinades a millorar l’aparença i estat d’aquests espais per tal 
de facilitar-ne el seu ús i preservar les seves característiques ambientals, i són  obligades 
les obres de conservació d’aquestes característiques singulars d’acord amb les 
previsions de la Llei de patrimoni. 

5. Condicions formals 
Les intervencions sobre aquests espais hauran de mantenir l’harmonia amb les 
preexistències i les característiques formals pròpies de la zona on s’emplacen. El 
tractament de la vegetació i les espècies a introduir hauran d’ajustar-se a les pròpies 
d’aquest clima i d’acord amb les característiques del jardí protegit. 

6. Tanques 
Les tanques compliran les determinacions establertes a aquesta normativa. La part 
opaca serà de mamposteria de pedra seca o de fàbrica de ceràmica arrebossada i 
pintada o de paret de totxo ceràmic de color natural. 
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Article. 87 - Zona d’edificació agrupada. Nucli antic (clau 1.1) 

1. Definició 
Comprèn aquella àrea que conforma el nucli primitiu de Vilamalla i que, pel seu interès 
històric-arquitectònic o per la qualitat ambiental dels seus edificis, jardins i espais 
annexos, conformen elements definitoris del recinte original i són objecte de conservació 
i especial protecció. 

 

2. Condicions d’ordenació i conservació 

a) El tipus d’ordenació correspon al d’edificació segons alineacions de vial, excepte en 
alguns casos excepcionals en què l’edificació té el caràcter d’aïllada. 
b) Les zones subjectes a aquesta qualificació seran en general objecte de conservació i 
manteniment, ja siguin d’edificació, de jardineria, o bé elements annexes. 
c) Les obres permeses en les edificacions són: 

Consolidació estructural de murs resistents i sistemes de forjats o voltes. 

Reformes interiors de millora de les condicions de la façana i de l’aspecte exterior de 
l’edifici. 

Manteniment (conservació i reparació) i restauració de la façana i de l’aspecte exterior de 
l’edifici. 

d) Només es concedirà llicència d’enderroc total o parcial quan l’edifici es trobi en estat 
ruïnós o quan, havent-se arribat a un grau de deteriorament significatiu, l’ajuntament no 
consideri oportú instar el propietari, per tal que aquest porti a terme les obres 
necessàries per a la seva rehabilitació, degut a la baixa qualitat arquitectònica de 
l’edificació o al seu baix grau de conservació. 
e) En tot cas, no es concedirà llicència d’enderroc sense la tramitació simultània de la 
llicència per a la nova obra, per a la qual es fixarà un termini d’execució. 
f) La declaració de ruïna que afecti un edifici d’aquesta zona comportarà l’obligació, per 
part del propietari, de procedir a la substitució de l’edificació d’acord amb les condicions 
de l’apartat anterior, en el termini fixat per l’ajuntament. 
g) En els casos en què es produeixin el supòsit contemplat en l’apartat anterior, en el cas 
de solars buits assenyalats edificables expressament en els plànols d’ordenació i en els 
d’una baixa qualitat arquitectònica de l’edifici existent, es podrà edificar, sempre que es 
respectin les condicions ambientals i arquitectòniques existents i es respectin les 
volumetries i alçades establertes en els plànols d’ordenació. 

 

3. En tot cas, les noves intervencions se subjectaran a les condicions i paràmetres 
definits als següents paràmetres reguladors: 

 

 1.1 

Parcel·la mínima Existent (*) 

Façana mínima Existent (*) 

Plantes B+2 (**) 

Alçada reguladora 9,60 m (**) 

Ocupació 100% del grafiat 

Fondària edificable i alineacions gràfiques 

Densitat 1hab/90m² (***) 

Reserva d’aparcament 1 plaça/ habitatge (****) 
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 (*) Només es permet la segregació quan respongui a una estructura preexistent 
documentada en el cadastre. Tanmateix es permet l’agrupació destinada a obtenir una 
parcel·lació regular i a eliminar servituds existents. En aquests casos les noves 
edificacions hauran de mostrar, formalment, la diferenciació de les parcel·les originals. 

(**) L’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes correspon a l’existent. En 
el cas de substitució de l’edificació o reordenació de la volumetria, es prendrà com 
alçada de la cornisa l’alçada mitjana de les cornises existents en el tram de carrer 
comprès entre les dues vies transversals en què se situa la nova edificació, sense que 
entrin en aquest còmput les façanes dels solars no edificats o edificats en planta baixa. 
Per establir aquesta mitjana es dividirà la suma dels productes de cada longitud de 
façana per la seva alçada, per la suma de les longituds de façana. Per sobre d’aquesta 
alçada només es permet la coberta de l’edifici. 

Tant la planta baixa com les plantes pis tindran l’alçada necessària entre forjats perquè la 
línia de cornisa de l’edifici i les línies de forjat de les diverses plantes s’ajustin, tant com 
sigui possible, als edificis contigus existents en el front d’ordenació. En el cas de no 
existir referències clares i suficients per a determinar aquestes, l’alçada lliure mínima de 
planta baixa serà de 3,00 metres i la lliure mínima de les plantes pis serà de 2,80 metres. 

Es permetrà reajustar l’alçada reguladora màxima i les alçades entre plantes fins a un 10 
%, per tal d’aconseguir una millor integració de l’edificació, tot mantenint la unitat de 
tancaments existents amb els adjacents, l’interès dels quals així ho aconselli. 

En els casos en què es produeixi una demolició prèvia a l’edificació, l’alçada serà la de 
l’edificació original, o la definida per la pròpia lògica constructiva, real o documentada. 

No s’admeten les plantes soterrani visibles o accessibles directament des de la via 
pública. 

(***) En aquest còmput tampoc s’inclou la superfície destinada a aparcament. 

(****) Quan ho permeti les característiques de les edificacions, caldrà reservar una plaça 
d’aparcament per cada habitatge de dimensions mínimes 2,50 x 5,00 metres. 

 

4. Condicions d’ús. S’admeten els usos següents: 
Habitatge unifamiliar D Industria I Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar D Magatzem I Pecuari I 

Comerç al detall (*) C Reparació de vehicles I Forestal  I 

Centre comercial (**) I Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial (**) I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial (**) I Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment (**) I Sanitari-assistencial C Allotjament rural C 

Oficines i serveis C Esportiu C Fabricació mat. Construc. I 

Hoteler C Cultural C   

Restauració C Associatiu C   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

(*) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(**) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 

 

 

 



AJUNTAMENT DE VILAMALLA 
 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL MARÇ  2014 

NORMATIVA URBANÍSTICA REFOS DE POUM I 9 MP  36/122 

5. Condicions formals: 
Tipologia i composició 

Les edificacions es projectaran conservant la tipologia i les pautes compositives 
existents, i en cas de substitució total es projectaran seguint la tipologia del casc antic. 
Es mantindran els ritmes justificats emprats en les edificacions contigües i pròximes, tant 
pel que fa a la proporció com pel que fa a la forma i les dimensions de les obertures, als 
materials d’acabat i al seu cromatisme. 

S’hauran de mantenir el predomini tradicional de les proporcions verticals sobre les 
horitzontals a les obertures, i dels plens sobre els buits a les façanes de l’edifici. 

Cossos i elements sortints 

Se seguiran les pautes de l’edificació existent en cada cas, prohibint-ne la construcció 
d’elements nous, excepte en els casos de rehabilitació o de reconstrucció dels originals. 

En qualsevol cas, pel que fa als cossos sortints, només s’admetran els oberts, que 
hauran d’estar separats com a mínim 60 cm de l’eix de la paret mitgera. 

Els balcons hauran de complir les següents determinacions: no podran sobresortir de la 
línia de façana més d’un 10 % de l’amplada del carrer, sense excedir mai els 60 cm, la 
seva llosa tindrà un gruix màxim de 12 cm, la barana serà obligatòriament de ferro i 
estarà composada per barrots verticals de 10 mm d’espessor. 

Els elements sortints a la planta baixa no podran volar més de 1/10 de l’amplada de la 
voravia. Els elements sortints situats per sobre de 3 m sobre la rasant de la voravia no 
podran volar més de 1/3 de l’amplada de la voravia. El vol màxim dels ràfecs sobre la via 
pública serà d’un 5 % de l’amplada del carrer, sense excedir en cap cas els 40 cm. Es 
prohibeixen els ràfecs formats amb forjats volats. 

Cobertes 

Es mantindran les existents o, en el seu defecte, les definides a partir de la pròpia lògica 
constructiva, real o documentada. 

Les teulades seran de teula àrab vella, de color natural, amb un pendent màxim del 30 % 
de dos vessants, excepte en els edificis amb façana a més de dos carrers, en els quals 
podrà ser de més de dos vessants. No s’hi admetran mansardes, obertures ni terrats 
atrinxerats. 

La cornisa o ràfec guardarà la horitzontalitat a les façanes. El canal de recollida d’aigües i 
els baixants seran de zenc o de ferro galvanitzat, però no de plàstic. La part de tub de 
planta baixa serà obligatòriament de ferro. 

No s’admeten els terrats ni les cobertes planes donant a la via pública, excepte en el cas 
que formin part de l’edificació original. En aquest cas, s’acabaran amb peces ceràmiques 
o de gres de color de terra cuita. 

Per sobre de la coberta només podran sobresortir els conductes de fums o de ventilació, 
que es resoldran unificadament, seguint les pautes de l’edificació existent o, en el seu 
defecte, mitjançant volums simples. Aquests conductes o xemeneies es coronaran amb 
remats d’obra o metàl·lics, també de línies simples i sense formalitzacions pintoresques 
(tipus acabat amb teules, etc...) 

Pel que fa a les plaques solars i instal·lacions de captació d’energies renovables, es 
disposaran principalment paral·leles al pendent de la coberta o en la situació que es 
determina a l’article 24 com a integració total. 

Parets mitgeres 

Les parets mitgeres, o les parts de parets mitgeres que quedin en descobert, es tractaran 
amb materials i acabats de façana sense perjudici del respecte a les servituds derivades 
de les possibilitats d’edificació en el solar veí. Es prohibeixen els acabats en envà pluvial 
vist, les plaques de fibrociment o similars i els enlluïts i revestiments superficials de mal 
comportament a la intempèrie. 
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Materials i acabats 

S’utilitzaran els materials, acabats i sistemes constructius propis de les edificacions 
originals o, en cas de no existir, de les existents. 

Es prohibeixen els següents materials i mètodes constructius: Aplacats de marbre i de 
granet, plafons de plàstic, pissarra, ceràmica vidriada, caixes de persiana vistes o 
marcades en façana, entregues de forjat vistes, gelosies prefabricades ceràmiques, de 
bloc i vidre. baixants i canals de recollida d’aigua de PVC 

Els materials, elements i mètodes constructius a emprar són els que segueixen: 

b.1) Acabats de façana: 

Estucats llisos o amb esgrafiats, arrebossats amb dibuix o sense, deixats amb carreus de 
pedra del país o amb aplacat de llosa de gruix mínim 3 cm i 10 cm a les cantonades. 

Tractament unitari a tota la façana, excepte a la planta baixa, on es pot utilitzar com a 
únic material el carreu de pedra o el formigó buixardat. 

El repicat d’arrebossats es permet únicament per deixar vistos els paredats de carreu o 
de pedra carejada, en els casals i edificis de tipus medieval. 

Baranes de ferro de dibuixos senzills, pintades de color negre. 

Fusteria de fusta natural pintada o vernissada, o metàl·lica, amb persianes de llibret o de 
corda. 

Pedra natural als paviments de les plantes baixes que comuniquin directament amb 
l’exterior, com els cancells, vestíbuls, etc... 

b.2) Colors de façana: 

– Colors tradicionals de la zona, segons carta de colors aprovada per l’Ajuntament i 
que són els de la gamma dels terrossos: ocres, mangres, sienes, etc..., quedant 
expressament prohibit el color blanc. 

– Cal tenir especial cura en la valoració de la diferenciació entre motllures, 
guardapols i altres elements sortints del pla de façana, especialment en la cornisa 
de remat. 

– La resta d’elements de façana, com fusteria, barrots, reixes, persianes, canalons i 
baixants, s’ha de complementar adequadament al color de la mateixa. 

 
6. Tanques 

Les tanques a façana seguiran les pautes de les originals o, en cas de no existir 
referències clares i suficients, es permetran dos tipus de tanca: 

- Es permetrà la tanca opaca de maçoneria, pedra concertada o acabat remolinat de 
textura i color similar al de la façana, de 2 m d’alçària. 

- Es podrà fer una tanca de maçoneria, pedra concertada, o acabat remolinat de textura i 
color similar al de la façana, d’1 m d’alçària i fins a 2 m amb tancament calat amb acabat, 
metàl·lic, fusta o vegetal amb espècies autòctones. No s’admet el tancament amb filat 
metàl·lic senzill, gelosies ceràmiques, les balustrades o el bloc de formigó vist. 

Pel que fa a les tanques a veïns, es permetran els dos tipus de tanca descrits per la 
façana, admetent que la part calada sigui de filat metàl·lic senzill. 

7. Cartells 

Es col·locaran amb preferència dins les línies que formen els buits i obertures 
arquitectònics. Els rètols s’hauran d’escriure amb lletres soltes de motllo, proporcionades, 
impreses sobre bases planes o vidre, metacrilat incolor transparent o bases planes de 
llautó, coure, bronze, fusta, ferro o alumini pintats. 

Es prohibeix fixar cartells sobre materials de plàstic blanc i lletres impreses a sobre. 
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Article. 88 - Zona d’edificació agrupada. Creixement del nucli antic (clau 1.2) 

 

1. Definició 
Comprèn aquelles edificacions que conformen creixements puntuals de la població del 
municipi i que es formalitzen com a construccions rurals tipus masies tradicionals 
envoltades d’important espai lliure i cossos de servei annexes. 

A vegades, aquestes edificacions, originalment externes als nuclis urbans, pel 
creixement d’aquests han resultat incorporades al perímetre urbà, per la qual cosa, cal 
una regulació específica. 

 

2. Condicions d’ordenació i conservació 

a) El tipus d’ordenació correspon principalment al d’edificació aïllades sense perjudici 
que formalitzin alineacions de vials. 
b) Es proposa afavorir la rehabilitació i recuperació d’aquestes les edificacions, sense 
prohibir l’enderroc i substitució d’aquells edificis impropis que sigui recomanable.  
c) En aquesta zona es permeten les obres de consolidació, modernització, sanejament o 
reparació, així com les de restauració i millora de l’edificació existent, que tinguin com a 
finalitat adaptar les edificacions velles o inadequades a les necessitats presents. 

 

3. En els casos en què les edificacions per la manca de qualitat històric-arquitectònica 
no mereixen la seva conservació, en els casos de solars buits sense edificar es podrà 
edificar, sempre i quan es respectin les condicions ambientals i arquitectòniques 
existents. En tot cas se subjectaran a les condicions i els paràmetres descrits a 
continuació: 

 

 1.2 1.2* 1.2 ** 

Parcel·la mínima 200 m² 80 m² 3.260 m² 

Façana mínima 6 m 5 m 40 m 

Plantes B+2  B+2  B+2 

Alçada reguladora 9,60 m  9,60 m  9,60 m 

Ocupació 100% del grafiat 100% del grafiat 100% del grafiat 

Fondària edificable i 

alineacions 

gràfiques gràfiques Gràfiques (**) 

Densitat 1hab/90m² (*) Segons paràmetres PAU 1hab/90m² (*) 

Tipologia d’habitatge  Residencial, habitatge de 

protecció oficial. 

 

Reserva d’aparcament 1 plaça de turisme/ hab.  

1 plaça motocicleta/2hab. 

1 plaça de turisme/ hab. 

1 plaça motocicleta/2hab. 

1 plaça de turisme/ hab. 

1 plaça motocicleta/2hab. 

 (*) En aquest còmput no s’inclou la superfície destinada a aparcament. 

(**) Es podrà edificar en la zona grafiada en els plànols com a clau 1.2 ** sempre i quan 
es mantingui la parcel·la com a indivisible i la nova edificació es destini a la mateixa 
propietat o es constitueix en propietat horitzontal respecte a l’edificació ja existent. 

 

4. Condicions d’ús: S’admeten els usos següents: 
Habitatge unifamiliar D Industria I Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar D Magatzem I Pecuari I 

Comerç al detall (*) C Reparació de vehicles I Forestal  I 
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Centre comercial (**) I Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial (**) I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial (**) I Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment (**) I Sanitari-assistencial C Allotjament rural C 

Oficines i serveis C Esportiu C Fabricació mat. Construc. I 

Hoteler C Cultural C   

Restauració C Associatiu C   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

(*) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(**) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 

 

5. Condicions formals 
Tipologia i composició 

Les intervencions es projectaran conservant la tipologia i les pautes compositives de les 
existents i mantenint els ritmes justificats emprats en les edificacions contigües i 
pròximes, tant pel que fa a la proporció, com pel que fa a la forma i les dimensions de les 
obertures, als materials d’acabat i al seu cromatisme. 

S’haurà de mantenir el predomini tradicional de les proporcions verticals sobre les 
horitzontals a les obertures i dels plens sobre els buits a les façanes de l’edifici. 

Els buits no podran sobrepassar el 50 % del pla de façana, havent de superar sempre 
l’alçada sobre l’amplada. 

No s’admeten cossos sortints. 

Cobertes 

Les teulades seran de teula àrab, de color palla, amb un pendent màxim del 25% de dos 
vessants, excepte en els edificis amb façana a més de dos carrers, en els quals podrà 
ser de més de dos vessants. No s’hi admetran mansardes, obertures ni terrats 
atrinxerats, excepte els destinats a l’emplaçament d’equips de climatització o de 
producció d’aigua calenta sanitària o instal·lacions de captació d’energies renovables o 
similars. 

La cornisa o ràfec guardarà la horitzontalitat a les façanes. No s’admeten els terrats ni les 
cobertes planes. Per sobre de la coberta, només podran sobresortir els conductes de 
fums o de ventilació, que es resoldran de manera unificada, seguint les pautes de 
l’edificació existent o, en el seu defecte, mitjançant volums simples. Aquests conductes o 
xemeneies es coronaran amb remats d’obra o metàl·lics, també de línies simples i sense 
formalitzacions pintoresques (tipus acabat amb teules, etc.) 

6. Pel que fa a les plaques solars i instal·lacions de captació d’energies renovables, es 
disposaran principalment paral·leles al pendent de la coberta o en la situació que es 
determina a l’article 24 com a integració  

 
Parets mitgeres 
Les parets mitgeres, o les parts de parets mitgeres que quedin en descobert, es tractaran 
amb materials i acabats de façana sense perjudici del respecte a les servituds derivades 
de les possibilitats d’edificació en el solar veí. Es prohibeixen els acabats en envà pluvial 
vist, les plaques de fibrociment o similars i els enlluïts i revestiments superficials de mal 
comportament a la intempèrie. 
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Materials i acabats 

S’utilitzaran els materials, acabats i sistemes constructius propis de les edificacions 
originals o, en cas de no existir, de les existents. 

Es prohibeixen els següents materials i mètodes constructius: Aplacats de marbre i de 
granet, plafons de plàstic, pissarra, ceràmica vidriada, caixes de persiana vistes o 
marcades en façana, entregues de forjat vistes, gelosies prefabricades ceràmiques, de 
bloc i vidre, baixants i canals de recollida d’aigua de PVC 

Els materials, elements i mètodes constructius a emprar són els que segueixen: 

b.1) Acabats de façana: 

Estucats llisos o amb esgrafiats, arrebossats amb dibuix o sense, deixats amb carreus de 
pedra del país o amb aplacat de llosa de gruix mínim 3 cm i 10 cm a les cantonades. 

Tractament unitari a tota la façana, excepte a la planta baixa, on es pot utilitzar com a 
únic material el carreu de pedra o el formigó buixardat. 

Es permetrà que les façanes combinin l’obra vista amb les parts estucades o acabat de 
carreu de pedra. 

El repicat d’arrebossats es permet únicament per deixar vistos els paredats de carreu o 
de pedra carejada, en els casals i edificis de tipus medieval. 

Baranes de ferro de dibuixos senzills, pintades de color negre. 

Fusteria de fusta natural pintada o vernissada, o metàl·lica, amb persianes de llibret o de 
corda. 

Pedra natural als paviments de les plantes baixes que comuniquin directament amb 
l’exterior, com els cancells, vestíbuls, etc. 

Es permetrà l’acabat amb obra vista sempre i quan estigui combinada amb acabat de 
pedra, estucs o arrebossats tenyits. 

b.2) Colors de façana: 

Colors tradicionals de la zona, segons la carta de colors aprovada per l’Ajuntament i que 
són els de la gamma dels terrossos: ocres, mangres, sienes, etc.., quedant 
expressament prohibit el color blanc. 

Cal tenir especial cura en la valoració de la diferenciació entre motllures, guardapols i 
altres elements sortints del pla de façana, especialment en la cornisa de remat. 

La resta d’elements de façana, com fusteria, barrots, reixes, persianes, canalons i 
baixants, s’ha de complementar adequadament al color de la mateixa. 

 

6.Tanques 

Les tanques a façana seguiran les pautes de les originals o, en cas de no existir 
referències clares i suficients, es permetran dos tipus de tanca: 

-  Es permetrà la tanca opaca de maçoneria, pedra concertada o acabat remolinat de 
textura i color similar al de la façana, de 2 m d’alçària. 

-  Es podrà fer una tanca de maçoneria, pedra concertada, o acabat remolinat de textura i 
color similar al de la façana, d’1 m d’alçària i fins a 2 m amb tancament calat amb acabat, 
metàl·lic, fusta o vegetal amb espècies autòctones. No s’admet el tancament amb filat 
metàl·lic senzill, gelosies ceràmiques, les balustrades o el bloc de formigó vist. 

Pel que fa a les tanques a veïns, es permetran els dos tipus de tanca descrits per la 
façana, i s’admet que la part calada sigui de filat metàl·lic senzill. 
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7.Cartells 

Es col·locaran amb preferència dins les línies que formen els buits i obertures 
arquitectònics. Els rètols s’hauran d’escriure amb lletres soltes de motllo, proporcionades, 
impreses sobre bases planes o vidre, metacrilat incolor transparent o bases planes de 
llautó, coure, bronze, fusta, ferro o alumini pintats. 

Es prohibeix fixar cartells sobre materials de plàstic blanc i lletres impreses a sobre. 
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Article. 89 - Zona residencial d’edificació entremitgeres, plurifamiliar. (clau 2.1)  

 

1. Definició 
Comprèn les àrees en zones residencials on les edificacions s’emplacen entre mitgeres 
amb tipologies plurifamiliars segons alineació de façana en illa tancada. 

Les característiques principals d’aquestes zones és una notable uniformitat tipològica 
resultat d’intervencions modernes. 

 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació alineada a vial amb la volumetria definida. 

 

3. Paràmetres reguladors 
 

 2.1 

Parcel·la mínima 200 m² 

Façana mínima 5,5 m 

Densitat 1hab/90m² 

Plantes B+2  

Alçada reguladora 9,60 m (*) 

Ocupació i alineacions Gràfiques (**) 

Reserva d’aparcament 1 plaça de turisme/ habitatge  

1 plaça motocicleta/ 2 habitatges 

 

(*)  Les alçades lliures de les plantes serà de 3,00 m. a la planta baixa, 2,70 m. a la 
planta pis i 2,70 m per a la planta segon pis. 

(**) Serà obligatori que les plantes primera i segona es construeixin en voladiu a façana, 
sobre sortint 2 m. de la línea d’edificació grafiada en plànols, segons l’estudi de detall 
aprovat. 

a) Cobertes 

La coberta de l’edifici serà inclinada i es formarà amb teula àrab, de color natural, amb un 
pendent màxim del 30% de dos vessants, excepte en els edificis amb façana a més de 
dos carrers, en els quals podrà ser de més de dos vessants. No s’hi admetran 
mansardes, obertures ni terrats atrinxerats, llevat que siguin comunitàries i el seu destí 
sigui albergar les instal·lacions de captació d’energies renovables o similars. 

Per sobre de la coberta, només podran sobresortir els conductes de fums o de ventilació, 
que es resoldran de manera unificada, seguint les pautes de l’edificació existent o, en el 
seu defecte, mitjançant volums simples. Aquests conductes o xemeneies es coronaran 
amb remats d’obra o metàl·lics, també de línies simples i sense formalitzacions 
pintoresques (tipus acabat amb teules, etc.) 

Pel que fa a les plaques solars i instal·lacions de captació d’energies renovables, es 
disposaran principalment paral·leles al pendent de la coberta o en la situació que es 
determina a l’article 24 com a integració total. 

b) Tanques 
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A façana, seran massisses de 0,50 m d’alçària i fins a 1,60 m, amb acabat de reixa, 
vegetal o gelosia calada. No s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill, gelosies 
ceràmiques, les balustrades o el bloc de formigó vist. 

Les separacions entre veïns a façana es regularan amb el mateix criteri que les tanques 
a façana. 

A la resta de llindars, podran ser opaques fins a 2 m d’alçària o opaques fins a 1 m 
d’alçària i acabat vegetal amb espècies autòctones fins a 2 m d’alçària, i s’admet el 
tancament metàl·lic amb filat senzill. 

Cossos annexos 

Podran construir-se edificacions auxiliars, amb un màxim de 9 m², amb les limitacions 
següents: alçària màxima total, 3 m; ocupació màxima, el 5% de la superfície lliure 
d’edificació de la parcel·la, respectant les separacions als límits d’aquesta. 
Excepcionalment i en el cas que es vulguin situar a mitgera i dins de la franja de 
separació no edificable, caldrà l’acord per escrit entre els dos propietaris. 

Les piscines tenen la consideració d’edificació auxiliar que no computa com a 
edificabilitat ni ocupació. Han de respectar una separació d’1 metre a veïns. 

 

4. Condicions d’ús. S’admeten els usos següents: 
Habitatge unifamiliar C Industria I Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar(***) D Magatzem C Pecuari I 

Comerç al detall (*) C Reparació de vehicles I Forestal  I 

Centre comercial (**) I Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial (**) I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial (**) I Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment (**) I Sanitari-assistencial C Allotjament rural I 

Oficines i serveis C Esportiu C Fabricació mat. Construc. I 

Hoteler I Cultural C   

Restauració C Associatiu C   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

(*) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(**) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 

(***) En planta baixa estarà prohibit l’ús d’habitatge i serà obligatori en planta segon pis. 
A la planta primera serà opcional, podent alternar entre habitatge o comercial. 
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Article. 90 - Zona residencial d’edificació entremitgeres, unifamiliar. (clau 2.2)  

 

1. Definició 
Comprèn les àrees en zones residencials on les edificacions s’emplacen entre mitgeres 
amb tipologies unifamiliars.  

Les característiques principals d’aquestes zones és una notable uniformitat tipològica 
resultat d’intervencions modernes. 

 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació alineada a vial o separada, amb la 
volumetria definida. 

 

3. Paràmetres reguladors 
 

 2.2 

Parcel·la mínima 250 m² 

Façana mínima 9 m 

Densitat 1 habitatge per parcel·la 

Plantes B+2  

Alçada reguladora 9,60 m 

Ocupació i alineacions Gràfiques ( fondària edificada 14 m) 

Reserva d’aparcament 2 plaça de turisme/ habitatge  

1 plaça motocicleta/ habitatges 

 

a) Cobertes 

La coberta de l’edifici podrà ser inclinada o plana. En els cas de coberta inclinada, es 
formarà amb teula àrab, de color natural, amb un pendent màxim del 30% de dos 
vessants, excepte en els edificis amb façana a més de dos carrers, en els quals podrà 
ser de més de dos vessants. No s’hi admetran mansardes, obertures ni terrats 
atrinxerats, llevat que siguin comunitàries i el seu destí sigui albergar les instal·lacions de 
captació d’energies renovables o similars. En el cas de terrats i les cobertes planes, 
s’acabaran amb peces ceràmiques o de gres de color de terra cuita. 

Per sobre de la coberta, només podran sobresortir els conductes de fums o de ventilació, 
que es resoldran de manera unificada, seguint les pautes de l’edificació existent o, en el 
seu defecte, mitjançant volums simples. Aquests conductes o xemeneies es coronaran 
amb remats d’obra o metàl·lics, també de línies simples i sense formalitzacions 
pintoresques (tipus acabat amb teules, etc.) 

Pel que fa a les plaques solars i instal·lacions de captació d’energies renovables, es 
disposaran principalment paral·leles al pendent de la coberta o en la situació que es 
determina a l’article 24 com a integració total. 

b) Tanques 

A façana, seran massisses de 0,50 m d’alçària i fins a 1,60 m amb acabat de reixa, 
vegetal o gelosia calada. No s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill, gelosies 
ceràmiques, les balustrades o el bloc de formigó vist. 

Les separacions entre veïns a façana es regularan amb el mateix criteri que les tanques 
a façana. 



AJUNTAMENT DE VILAMALLA 
 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL MARÇ  2014 

NORMATIVA URBANÍSTICA REFOS DE POUM I 9 MP  45/122 

A la resta de llindars, podran ser opaques fins a 2 m d’alçària o opaques fins a 1 m 
d’alçària i acabat vegetal amb espècies autòctones fins a 2 m d’alçària, i s’admet el 
tancament metàl·lic amb filat senzill. 

4. Altres paràmetres  
Caldrà reservar dues places d’aparcament per cada habitatge de dimensions mínimes 
2,50x5,00 metres i 1 plaça per motocicleta (2,20 x 1,00) cada 200 m2 amb un mínim de 1 
plaça per habitatge 

Les piscines tenen consideració d’edificació auxiliar que no computa com a edificabilitat 
ni ocupació. Han de respectar una separació de 1 metre a veïns.  

 

5. Condicions d’ús. S’admeten els usos següents: 
Habitatge unifamiliar D Industria I Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar I Magatzem C Pecuari I 

Comerç al detall (*) C Reparació de vehicles I Forestal  I 

Centre comercial (**) I Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial (**) I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial (**) I Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment (**) I Sanitari-assistencial C Allotjament rural I 

Oficines i serveis C Esportiu C Fabricació mat. Construc. I 

Hoteler I Cultural C   

Restauració C Associatiu C   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

(*) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(**) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 
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Article. 91 - Zona residencial d’edificació aïllada, plurifamiliar (clau 3.1) 

 

1. Definició 
Correspon a les àrees caracteritzades per la disposició aïllada de l’edificació respecte a 
la parcel·la, amb un alt percentatge d’espais lliures privats.  

 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació aïllada. 

 

3. Paràmetres reguladors 
 

 3.1. 

Parcel·la mínima 800 m² 

Façana mínima 30 m 

Densitat 4 habitatges per parcel·la 

Plantes B+2  

Alçada reguladora L’existent 

Ocupació i alineacions Gràfiques 

Reserva d’aparcament 1 plaça de turisme/ habitatge  

1 plaça motocicleta/ habitatges 

 
 

4. Altres paràmetres  
Caldrà reservar una plaça d’aparcament per cada habitatge o per cada 100m² de 
superfície destinada a habitatge, de dimensions mínimes 2,50x5,00 metres i 1 plaça per 
motocicleta (2,20 x 1,00) cada 200 m2 amb un mínim de 1 plaça per habitatge 

Les piscines tenen consideració d’edificació auxiliar que no computa com a edificabilitat 
ni ocupació. Han de respectar una separació de 1 metre a veïns.  

 

5. Condicions d’ús. Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar C Industria I Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar D Magatzem I Pecuari I 

Comerç al detall (*) I Reparació de vehicles I Forestal  I 

Centre comercial (**) I Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial (**) I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial (**) I Educatiu I Serveis mediambientals I 

Gran establiment (**) I Sanitari-assistencial I Allotjament rural I 

Oficines i serveis C *** Esportiu I Fabricació mat. Construc. I 

Hoteler I Cultural I   

Restauració I Associatiu I   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

(*) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 
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(**) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 

(***) Nomes s’admet oficines per despatxos professionals i amb una superfície màxima 
del 25 % del sostre edificable. 

6. Condicions formals 
La composició serà lliure, tant pel que fa a les façanes com a la distribució interior, sense 
perjudici del compliment de les determinacions contingudes als articles corresponents als 
paràmetres d’edificació d’aquest document que permeten una millor integració a l’entorn 
on se situen. 

Pel que fa a les plaques solars i instal·lacions de captació d’energies renovables, es 
disposaran principalment paral·leles al pendent de la coberta o en la situació que es 
determina a l’article 24 com a integració total. 

L’espai lliure de parcel·la s’haurà d’enjardinar, i es permet l’ocupació per a piscines i per 
a les rampes d’accés al soterrani. 

S’aplicaran, principalment, els colors tradicionals de la zona, com ara els de la gamma 
dels terrosos: ocres, mangres, sienes, etc.... 

7. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran en tota la seva longitud a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius. Aquest tancament a vial tindran una 
part opaca no superior a 1 metre de la rasant del vial en cada punt. Es podrà arribar fins 
a 2,00 m d’alçada mitjançant un tractament calat exclusivament amb materials tipus 
fusta, ferro o amb vegetació, i no serà permès el filat metàl·lic. 

A la resta de llindars els tancaments podran ser opacs fins a 2 m, o tindran una part 
opaca no superior a 1. de la rasant del vial en cada punt. Es podrà arribar fins a 2,00 m 
d’alçada mitjançant un tractament calat exclusivament amb materials tipus filat metàl·lic, 
fusta, ferro o amb vegetació. 

Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions. L’alçada en aquests 
casos es mesurarà des de la cota natural del terreny. 
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Article. 92 - Zona residencial d’edificació aïllada, unifamiliar o en conjunts edificats 

(clau 3.2) 

1. Definició 
Correspon a les àrees caracteritzades per la disposició aïllada de l’edificació respecte a 
la parcel·la, amb un alt percentatge d’espais lliures privats i una baixa densitat 
d’habitatges. 

La zona 3.2a correspon als creixements residencial unifamiliars identificats amb les àrees 
ABCEF i G del Polígon del Pont del Príncep.  

 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació aïllada o formant conjunts fins a 4 
habitatges com a màxim. 

 

3. Paràmetres reguladors 
 

Clau Parcel·la 
mínima 

Façana 
mínima 

Alçada 
reguladora 

Sostre Ocupació 
màxima 

Densitat Alineacions 
(*) 

3.2a 200 m² 9 m 6,60,m B+1 0,80 m²/m² 40 % 1 h/p gràfiques 

3.2b 600 m² 30 m 6,60,m B+1 0,40 m²/m² 40 % 1 h/p 3 / 3 / 3 

3.2c** 400 m² 15 m 6,60,m B+1 0,35 m²/m² 25 % 1 h/p 0 / 0 / 5 

3.2d 1.200 m² 30 m 6,60,m B+1 0,25 m²/m² 25 % 1 h/p 5 / 5 / 5 

3.2e 900 m² 18 m 6,60 m B+1 0,45 m²/m² 30 % 1 h/p 3 / 3 / 0 / 5 

(*)   c / v / f = separació en metres de l’edificació a carrer / veïns, optativament es podrà adossar a 
la mitgera / fons. 

(**)   En la clau 3.2.c només s’admetran un màxim de 4 parcel.les 
 

4. Altres paràmetres  
Caldrà reservar una plaça d’aparcament per cada 150m² destinada a habitatge de 
dimensions mínimes 2,50 x 5,00 metres i 1 plaça per motocicleta (2,20 x 1,00) cada 200 
m2 amb un mínim de 1 plaça per habitatge 

Podran construir-se edificacions auxiliars sempre que computin com a edificabilitat neta i 
a ocupació màxima, fixades per a cada subzona i amb un màxim de 9 m², amb les 
següents limitacions: alçada màxima total, 3 m; ocupació màxima, el 5 % de la superfície 
lliure d’edificació de la parcel·la, respectant les separacions als límits d’aquesta. 
Excepcionalment i en el cas de que es vulguin situar a mitgera i dins de la franja de 
separació no edificable, caldrà l’acord per escrit entre els dos propietaris. 

Les piscines tenen consideració d’edificació auxiliar que no computa com a edificabilitat 
ni ocupació. Han de respectar una separació de 1 metre a veïns.  

5. Condicions d’ús. Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar D Industria I Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar I Magatzem I Pecuari I 

Comerç al detall (*) I Reparació de vehicles I Forestal  I 

Centre comercial (**) I Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial (**) I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial (**) I Educatiu I **** Serveis mediambientals I 

Gran establiment (**) I Sanitari-assistencial I Allotjament rural I 

Oficines i serveis C *** Esportiu I Fabricació mat. Construc. I 

Hoteler I Cultural I   

Restauració I Associatiu I   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 
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(*) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(**) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 

(***) Nomes s’admet oficines per despatxos professionals i amb una superfície màxima 
del 25 % del sostre edificable. 

(****) A la parcel·la on actualment es desenvolupa l’activitat educativa de llar d’infants es l 
mantindrà l’ús existent sense admetre cap ampliació de l’activitat.  

 

6. Condicions formals 
La composició serà lliure, tant pel que fa a les façanes com a la distribució interior, sense 
perjudici del compliment de les determinacions contingudes en els articles corresponents 
als paràmetres d’edificació d’aquest document que permet una millor integració a l’entorn 
on se situen. 

Pel que fa a les plaques solars i instal·lacions de captació d’energies renovables, es 
disposaran principalment paral·leles al pendent de la coberta o en la situació que es 
determina a l’article 24 com a integració total. 

L’espai lliure de parcel·la s’haurà d’enjardinar, i es permet l’ocupació per a piscines i per 
a les rampes d’accés al soterrani 

 

7. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran, en tota la seva longitud, a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius. Aquest tancament a vial tindrà una 
part opaca no superior a 0,80 metres de la rasant del vial en cada punt en les claus 3.2a. 
Es podrà arribar fins a 1,80 m d’alçària, mitjançant un tractament calat exclusivament 
amb materials tipus fusta, ferro o amb vegetació, i no serà permès el filat metàl·lic. 

A la resta de zones urbanístiques, les tanques podran ser opaques, de maçoneria o obra 
vista fins a 2 metres d’alçària, o opaques fins a 1 metre i vegetal amb espècies 
autòctones per sobre d’aquesta alçària fins a 2 metres. 

A la resta de llindars, els tancaments podran ser opacs fins a 2 m, o tindran una part 
opaca no superior a 1 de la rasant del vial en cada punt. Es podrà arribar fins a 2,00 m 
d’alçària, mitjançant un tractament calat exclusivament amb materials tipus filat metàl·lic, 
fusta, ferro o amb vegetació. 

Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions. L’alçària, en aquests 
casos, es mesurarà des de la cota natural del terreny. 
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Article. 93 - Zona de dotacions i serveis. Hotelers i administratius (clau 4.1) 

1. Definició 
Correspon als terrenys previstos per a la instal·lació d’activitats econòmiques destinades 
a serveis públic i privats que interessa reconèixer i regular per tal de facilitar el 
desplegament d’aquestes activitats econòmiques. 

 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació aïllada.  

 

3. Paràmetres reguladors 
 

Clau Parcel·la 
mínima 

Façana 
mínima 

Alçada 
reguladora 

Sostre Ocupació 
màxima 

Densitat Alineacions 
(*) 

4.1 8.000 m² 50 m 12 m B+1 

15,5 m B+4 (**) 

1,13 m²/m² 75 % 1 e/p 10/5/5 

4.1* 300 m² 15 m 6,5 m B+1 1,50 m²/m² 75 % 1 e/p 3/0/3 

(*)   c / v / f = separació en metres, de l’edificació a carrer / veïns / fons 
(**) alçada reguladora màxima per l’ús hoteler 

 

4. Altres paràmetres  
Caldrà reservar una plaça d’aparcament per cada 100m² de sostre en la clau 4.1 i 1 
plaça per habitació en el cas d’us hoteler. 

- Es podrà autoritzar una segona llicència d’activitats per parcel·la, per a les activitats 
econòmiques de fabricació d’energia elèctrica, fins i tot, que el promotor no sigui el 
mateix que el titular de l’activitat existent en la parcel·la. Per a la seva instal·lació, 
s’aplicarà el que determina l’article 24 d’aquest document. 

 

5. Condicions d’ús. Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar I Industria I Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar     I Magatzem I Pecuari I 

Comerç al detall (*) C Reparació de vehicles I Forestal  I 

Centre comercial (**) I Garatge-aparcament I Activitats extractives I 

Recinte comercial (**) I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial (**) I Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment (**) I Sanitari-assistencial C Allotjament rural I 

Oficines i serveis C Esportiu C Fabricació mat. Construc. I 

Hoteler D Cultural C   

Restauració C Associatiu C   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant  D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

 (*) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(**) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 

 

6. Condicions formals 
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La composició serà lliure, sense perjudici de millorar la seva integració a l’entorn pel que 
fa especialment a acabats, materials i colors. 

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 un 10% es permetrà que es disposin en la inclinació que sigui la 
adequada. No podran sobresortir més de 50 cm dels esmentats plans. S’exceptua 
d’aquestes condicions en el cas que les plaques es disposin dins terrasses que els 
permeti no ser aparents a l’exterior de la volumetria de l’edifici. 

 

7. Tanques 

Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran, en tota la seva longitud, a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius. 

Aquests tancaments tindran una part opaca fins a 1 m d’alçària seguint la rasant del vial 
en cada punt, amb un mínim de 0,5 m. La tanca haurà d’arribar fins a 2,00 m d’alçària, 
mitjançant un tractament calat exclusivament amb materials tipus fusta, ferro o amb 
vegetació. No s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. 

Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions o podran ser opacs fins a 
2,00 m d’alçària. L’alçària, a les tanques de les partions, es mesurarà des de la cota 
natural del terreny. En ells, s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. L’alçària, en 
aquests casos, es mesurarà des de la cota natural del terreny. 

Les parcel·les hauran d’estar tancades, excepte les que tinguin un establiment amb 
aparador d’exposició o destinin l’espai lliure a façana a aparcament. Aquestes podran 
optar per no tancar l’espai comprès entre la línia de façana i la línia d’edificació. 

 

8. Condicions per a la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i 
tèrmica. 

Es podran instal·lar a la coberta, segons les determinacions de l’article 24 d’aquest 
document. 
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Article. 94 - Zona de dotacions i serveis. Assistencials (clau 4.2) 

1. Definició 
Correspon als terrenys previstos per a la instal·lació d’activitats econòmiques destinades 
a l’atenció social que interessa reconèixer i regular per tal de facilitar el desplegament 
d’aquesta activitat econòmica. 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació aïllada.  

3. Paràmetres reguladors 
 

Clau Parcel·la 
mínima 

Façana 
mínima 

Alçada 
reguladora 

Sostre Ocupació 
màxima 

Alineacions 

(*) 

4.2 1.500 m² 30 m 6 m B+1 1 m²/m² 50 % 5/5/5 

(*)   c / v / f = separació en metres, de l’edificació a carrer / veïns / fons 

 

4. Altres paràmetres  
Caldrà reservar una plaça d’aparcament per cada 300m² de sostre.  

Podran construir-se edificacions auxiliars sempre que computin quant a edificabilitat neta 
i a ocupació màxima, fixades per a cada subzona, amb les següents limitacions: alçada 
màxima total, 3 m; ocupació màxima, el 5 % de la superfície lliure d’edificació de la 
parcel·la, respectant les separacions als límits d’aquesta. 

- Es podrà autoritzar una segona llicència d’activitats per parcel·la, per a les activitats 
econòmiques de fabricació d’energia elèctrica, fins i tot que el promotor no sigui el mateix 
que el titular de l’activitat existent a la parcel·la. Per a la seva instal·lació, s’aplicarà el 
que determina l’article 24 d’aquest document 

5. Condicions d’ús. Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar (**) C Industria I Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar I Magatzem I Pecuari I 

Comerç al detall  I Reparació de vehicles I Forestal  I 

Centre comercial  I Garatge-aparcament C(*) Activitats extractives I 

Recinte comercial  I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial  I Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment  I Sanitari-assistencial D Allotjament rural I 

Oficines i serveis C Esportiu I Fabricació mat. Construc. I 

Hoteler I Cultural C   

Restauració I Associatiu I   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

(*) S’admet l’ús d’aparcament sempre i quan estigui lligat a l’activitat. 

(**) Es permetrà l’ús d’habitatge en el moment en que es desenvolupi el PAU 

 

6. Condicions formals 
La composició serà lliure, sense perjudici de millorar la seva integració a l’entorn pel que 
fa especialment a acabats, materials i colors. 

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 un 10% es permetrà que es disposin en la inclinació que sigui la 
adequada. No podran sobresortir més de 50 cm dels esmentats plans. S’exceptua 
d’aquestes condicions en el cas que les plaques es disposin dins terrasses que els 
permeti no ser aparents a l’exterior de la volumetria de l’edifici. 
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7. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran, en tota la seva longitud, a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius. 

Pel que fa a les tanques a façana, se’n permetran de dos tipus: 

- Es permetrà la tanca opaca de maçoneria, pedra concertada o acabat remolinat de 
textura i color similar al de la façana, de 2 m d’alçària. 

- Es podrà fer una tanca de maçoneria, pedra concertada, o acabat remolinat de textura i 
color similar al de la façana, d’1 m d’alçària i fins a 2 m amb tancament calat amb acabat, 
metàl·lic, fusta o vegetal amb espècies autòctones. No s’admet el tancament amb filat 
metàl·lic senzill, gelosies ceràmiques, les balustrades o el bloc de formigó vist. 

Pel que fa a les tanques a veïns, es permetran els dos tipus de tanca descrits per la 
façana, i s’admet que la part calada sigui de filat metàl·lic senzill. 

L’alçària, en aquests casos, es mesurarà des de la cota natural del terreny. 

 

8. Condicions per a la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i 
tèrmica 

Es podran instal·lar a la coberta, segons les determinacions de l’article 24 d’aquest 
document.. 
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Article. 95 - Zona de dotacions i serveis. Serveis generals (clau 4.3) 

1. Definició 
Correspon als terrenys previstos per a la instal·lació d’activitats econòmiques destinades 
a serveis públic i privats que interessa reconèixer i regular per tal de facilitar el 
desplegament d’aquestes activitats econòmiques. 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació aïllada.  

3. Paràmetres reguladors 
 

Clau Parcel·la 
mínima 

Façana 
mínima 

Alçada 
reguladora 

Sostre Ocupació 
màxima 

Densitat Alineacions 

(*) 

4.3 2.500 m² 30 m 15,5 m  B+4 (**) 

12 B+1  

1,13m²/m² 75 % 1 e/p 7/5/5 

(*)   c / v / f = separació en metres, de l’edificació a carrer / veïns / fons 
(**) alçada reguladora màxima per l’ús hoteler 

 

4. Altres paràmetres  
Caldrà reservar una plaça d’aparcament per cada 100m² de sostre. Es podrà ocupar 
l’espai de separació a vials per les places d’aparcament descobertes  

Podran construir-se edificacions auxiliars sempre que computin quant a edificabilitat neta 
i a ocupació màxima, fixades per a cada subzona, amb les següents limitacions: alçada 
màxima total, 3 m; ocupació màxima, el 5 % de la superfície lliure d’edificació de la 
parcel·la, respectant les separacions als límits d’aquesta. 

- Es podrà autoritzar una segona llicència d’activitats per parcel·la, per a les activitats 
econòmiques de fabricació d’energia elèctrica, fins i tot que el promotor no sigui el mateix 
que el titular de l’activitat existent a la parcel·la. Per a la seva instal·lació, s’aplicarà el 
que determina l’article 24 d’aquest document. 

5. Condicions d’ús. Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar I Industria I Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar I Magatzem  C Pecuari I 

Comerç al detall (*) C Reparació de vehicles C Forestal  I 

Centre comercial (**) C Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial (**) C Estació de servei C Càmping i caravàning I 

Parc comercial (**) C Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment (**) C Sanitari-assistencial C Allotjament rural I 

Oficines i serveis C Esportiu C Fabricació mat. Construc. I 

Hoteler D Cultural C   

Restauració D Associatiu C   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

 (*) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(**) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 
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6. Condicions formals 
Caldrà concentrar l’edificació en la banda de la façana a la carretera. La façana per la 
banda de carretera serà principalment vidriada amb acabats, materials i colors tipus 
aparador comercial. Els espais lliures de parcel·la de separacions a vials, no podran 
destinar-se a zones d’emmagatzematge ni d’activitat nomes a zones d’aparcament 
descobert. 

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 un 10% es permetrà que es disposin en la inclinació que sigui la 
adequada. No podran sobresortir més de 50 cm dels esmentats plans. S’exceptua 
d’aquestes condicions en el cas que les plaques es disposin dins terrasses que els 
permeti no ser aparents a l’exterior de la volumetria de l’edifici. 

 

7. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran, en tota la seva longitud, a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius. 

Els tancaments a façana de vial tindran una part opaca fins a 1 m d’alçària seguint la 
rasant del vial en cada punt, amb un mínim de 0,5 m. La tanca haurà d’arribar fins a 2,00 
m d’alçària, mitjançant un tractament calat exclusivament amb materials tipus fusta, ferro 
o amb vegetació. No s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. 

Les parcel·les hauran d’estar tancades, excepte les que tinguin un establiment amb 
aparador d’exposició o destini l’espai lliure a façana a aparcament. Aquestes podran 
optar per no tancar l’espai comprès entre la línea de façana i la línea d’edificació. 

Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions o podran ser opacs fins a 
2,00 m d’alçària. L’alçària a les tanques de les partions es mesurarà des de la cota 
natural del terreny. En ells, s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. L’alçària, en 
aquests casos, es mesurarà des de la cota natural del terreny. 

Les parcel·les hauran d’estar anivellades a la cota del vial, per la qual cosa, per la banda 
nord que confronta amb la zona d’espai lliure, caldrà que tinguin un talús que estarà 
acabat amb escullera. Els tancaments que separen les parcel·les de la zona d’espai lliure 
tindran una part opaca de 0,5 m i fins a 2 m amb tractament calat, exclusivament, amb 
materials tipus fusta o ferro. No s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. 

 

8. Condicions per a la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i 
tèrmica. 

Es podran instal·lar a la coberta, segons les determinacions de l’article 24 d’aquest 
document. 
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Article. 96 - Zona industrial entremitgeres (clau 5.1) 

1. Definició 
Correspon als terrenys que ocupen les instal·lacions i tallers industrials que hi ha 
emplaçats al municipi i que interessa reconèixer i regular per tal de facilitar el 
desplegament d’aquestes activitats econòmiques. 

Corresponen a les anteriors àrees industrials del Polígon Pont del Príncep i del cm5. 

 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació entre mitgeres.  

 

3. Paràmetres reguladors 
 

Clau Parcel·la 
mínima 

Façana 
mínima 

Alçada 
reguladora 

Sostre Ocupació 
màxima 

Densitat Alineacions 

(*) 

5.1a 800 m² 16 m 12 m B+1 1,2m²/m² 75 % 1 e/p 10/0/0 

5.1a* 800 m² 16 m 12 m B+1 1,2m²/m² 75 % 1 e/p 10/0/0 

5.1b 500 m² 15 m 12 m B+1 1,2m²/m² 60 % 1 e/p (**)   5 /0 /0 

(*)   c / v / f = separació en metres, de l’edificació a carrer / veïns / fons 
(**) en les parcel·les on actualment existeixi mes d’una activitat es permetrà la seva continuïtat i el 

canvi de titular sens, però,  modificar les edificacions i volumetria existents. 

 

4. Altres paràmetres  
Caldrà reservar una plaça per cada 200 m² de superfície construïda, i com a mínim dues 
places d’aparcament per cada instal·lació de d’acord amb les determinacions de l’annex 
Es podrà ocupar l’espai de separació a vials per les places d’aparcament descobertes . 

- Es podrà autoritzar una segona llicència d’activitats per parcel·la, per a les activitats 
econòmiques de fabricació d’energia elèctrica, fins i tot que el promotor no sigui el mateix 
que el titular de l’activitat existent a la parcel·la. Per a la seva instal·lació, s’aplicarà el 
que determina l’article 24 d’aquest document. 

5. Condicions d’ús. Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar (*) C Industria tipus 2  D Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar    I Magatzem D Pecuari I 

Comerç al detall (**) C Reparació de vehicles D Forestal  I 

Centre comercial (***) I Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial (***) I Estació de servei C Càmping i caravàning I 

Parc comercial (***) I Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment (***) I Sanitari-assistencial C Allotjament rural I 

Oficines i serveis C Esportiu C   

Hoteler I Cultural C   

Restauració C Associatiu I   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

 (*) En la zona de clau 5.1b i a la 5.1a*, es permetrà un habitatge per parcel·la per 
cuidadors o vigilants, sempre i quan estigui lligat a l’activitat i emplaçat a la planta pis. 
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(**) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(***) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 

 

6. Condicions formals 
La composició serà lliure, sense perjudici de millorar la seva integració a l’entorn pel que 
fa especialment a acabats, materials i colors. 

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 un 10% es permetrà que es disposin en la inclinació que sigui la 
adequada. S’exceptua d’aquestes condicions en el cas que les plaques es disposin dins 
terrasses que els permeti no ser aparents a l’exterior de la volumetria de l’edifici. 

Els espais lliures de parcel·la de separacions a vials, no podran destinar-se a zones 
d’emmagatzematge ni d’activitat nomes a zones d’aparcament descobert. 

 

7. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran, en tota la seva longitud, a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius. 

Aquests tancaments tindran una part opaca fins a 1 m d’alçària, seguint la rasant del vial 
en cada punt, amb un mínim de 0,5 m. La tanca haurà d’arribar fins a 2,00 m d’alçària, 
mitjançant un tractament calat exclusivament amb materials tipus fusta, ferro o amb 
vegetació. No s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. 

Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions o podran ser opacs fins a 
2,00 m d’alçària. L’alçària a les tanques de les partions es mesurarà des de la cota 
natural del terreny. En ells, s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. L’alçària, en 
aquests casos, es mesurarà des de la cota natural del terreny. 

Les parcel·les hauran d’estar tancades, excepte les que tinguin un establiment tipus 
comercial amb aparador d’exposició o destinin l’espai lliure de façana a aparcament. 
Aquestes podran optar per no tancar l’espai comprès entre la línia de façana i la línia 
d’edificació. 

 

8. Condicions per a la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i 
tèrmica 

Es podran instal·lar a la coberta, segons les determinacions de l’article 24 d’aquest 
document. 
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Article. 97 - Zona industrial aïllada (clau 5.2) 

1. Definició 
Correspon als terrenys que ocupen les instal·lacions i tallers industrials que hi ha 
emplaçats al municipi i que interessa reconèixer i regular per tal de facilitar el 
desplegament d’aquestes activitats econòmiques. 

Corresponen  a les anteriors àrees industrials del Polígon Empordà Internacional, la seva 
ampliació cm3, el sector cm5. 

 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació aïllada.  

 

3. Paràmetres reguladors 
 

Clau Parcel·la 
mínima 

Façana 
mínima 

Alçada 
reguladora 

(****) 

Sostre Ocupació 
màxima 

Densitat Alineacions 

(*) 

5.2a.1 2.000 m² 
(*****) 

20 m 12 m B+1 Segons 
alineacions 

Segons 
alineacions 

2 e/p (**) (***) 

5.2a.1* 2.000 m² 
(*****) 

20 m 12 m B+1 Segons 
alineacions 

Segons 
alineacions 

2 e/p (**) (***) 

5.2a.2 5.000 m² 
(*****) 

100 m 12 m B+1 Segons 
alineacions 

Segons 
alineacions 

2 e/p (**) (***) 

5.2a.3 10.000 m² 
(*****) 

140 m 12 m B+1 Segons 
alineacions 

Segons 
alineacions 

2 e/p (**) (***) 

5.2a.4 2.000 m² 30 m 12 m B+1 0,75 m²/m² 75 % 1 e/p (**) 8/5/5 

5.2b 2.500 m² 30 m 12 m B+1 1,13m²/m² 75 % 1 e/p  10/5/5 

5.2b** 2.500 m² 30 m 12 m B+1 1,13m²/m² 75 % 1 e/p  10/5/5 

5.2c 2.000 m² 24 m 12 m B+1 0,8m²/m² 75 % 2 e/p 10/5/5 

5.2d 32.000 m²  300 m 12 m B+1 0,45m²/m² 45 % 1 e/p 5/3/3 

5.2.G1 2.000 m² 36 m 12 m B+1 1,176m²/m² 70 % 1 e / 500 m
2
 10/5/5 

5.2.G2 600 m² 18 m 12 m B+1 1,176m²/m² 80 % 1 e / 500 m
2
 8/3/3 

(*)   c / v / f = separació en metres, de l’edificació a carrer / veïns / fons 
(**) Si la parcel·la es igual o superior a 5.000 m² es podrà autoritzar un establiment per cada 2.000        

m². 
(***) A carrer: 16 m des de l’eix de vial. A veïns i fons : 0 m si hi ha acord entre ells. En cas contrari 

6 m. 
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(****) Per poder emplaçar instal·lacions de serveis es podrà sobre passar l’alçada màxima 
permesa. 

(*****) En les zones 5.2a.1, 5.2a.1*, 5.2a.2, 5.2a.3, s’admetran parcel·les inferiors a les mínimes 
sempre i quan siguin parcel·les existents, es trobin consolidades legalment i tinguin llicencies 
anteriors a l’aprovació d’aquestes normes. 

 

- Condicions i paràmetres específics per a les claus 5.2.G1 i 5.2.G2 

Es podrà admetre la construcció d’agrupacions de naus d’utilització independent dins 
d’una mateixa parcel·la, però no s’autoritzarà segregacions que donin resultat a peces de 
sòl inferiors a la parcel·la mínima. 

En les promocions de construcció de naus agrupades per a la venda, sempre que 
comprengui una àrea de parcel·la de Grau 2, es podrà modificar l’ordenació dels volums i 
la configuració de les parcel·les, amb l’objecte que sigui autoritzada la construcció de 
naus amb mitjana comuna en parcel·les independitzables. Aquestes parcel·les hauran de 
tenir una superfície no inferior a la senyalada com a mínima, la seva amplada no serà 
inferior a 12, 00 m i el sostre total construïble no superarà aquell que en resultaria de 
l’ordenació continguda en el Pla parcial 
 

4. Altres paràmetres  
Caldrà reservar una plaça d’aparcament per cada 200 m² de superfície construïda, i com 
a mínim dues places d’aparcament per cada instal·lació de d’acord amb les 
determinacions de l’annex normatiu. Es podrà ocupar l’espai de separació a vials per les 
places d’aparcament descobertes  

 

 

5. Condicions d’ús. Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar (*) C Industria tipus 2 (**) D Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar  I Magatzem D Pecuari I 

Comerç al detall (***) C Reparació de vehicles D Forestal  I 

Centre comercial (****) C Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial C Estació de servei C Càmping i caravàning I 

Parc comercial C Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment C Sanitari-assistencial C Allotjament rural I 

Oficines i serveis C Esportiu C   

Hoteler (*****) C Cultural C   

Restauració (******) I Associatiu C   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

 

(*) Només es permès en la zona de clau 5.2a.1*, amb una densitat de un habitatge per 
parcel·la per cuidadors o vigilants, sempre i quan estigui lligat a l’activitat i emplaçat a la 
planta pis. En la clau 5.2a* es permetran dos habitatges per parcel·la per cuidadors o 
vigilants. 

(**) En les parcel·les de clau 5.2b** es permetrà l’activitat de planta de fabricació de 
formigons. 

(***) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(****) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 
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(******) A la zona de la clau 5.2.G1, es permetrà l’us hoteler a les parcel·les més properes 
a la antiga carretera N-II. 

(******) A la zona de la clau 5.2.c, es permetrà l’ús de restauració. 

 

 

6. Condicions formals 
En el casos en que es permetin més d’un establiment, caldrà que l’edificació s’executi 
amb projecte unitari, que es podrà construir en fases. 

La composició serà lliure, sense perjudici de millorar la seva integració a l’entorn pel que 
fa especialment a acabats, materials i colors. 

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 un 10% es permetrà que es disposin en la inclinació que sigui la 
adequada. S’exceptua d’aquestes condicions en el cas que les plaques es disposin dins 
terrasses que els permeti no ser aparents a l’exterior de la volumetria de l’edifici. 

Els espais lliures de parcel·la de separacions a vials, no podran destinar-se a zones 
d’emmagatzematge ni d’activitat nomes a zones d’aparcament descobert. 

 

7. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran, en tota la seva longitud, a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius. 

Aquests tancaments tindran una part opaca fins a 1 m d’alçària seguint la rasant del vial 
en cada punt, amb un mínim de 0,5 m. La tanca haurà d’arribar fins a 2,00 m d’alçària, 
mitjançant un tractament calat exclusivament amb materials tipus fusta, ferro o amb 
vegetació. No s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. 

Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions o podran ser opacs fins a 
2,00 m d’alçària. L’alçària a les tanques de les partions es mesurarà des de la cota 
natural del terreny. En ells, s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. L’alçària, en 
aquests casos, es mesurarà des de la cota natural del terreny. 

Les parcel·les hauran d’estar tancades, excepte les que tinguin un establiment tipus 
comercial amb aparador d’exposició o destinin l’espai lliure de façana a aparcament. 
Aquestes podran optar per no tancar l’espai comprès entre la línia de façana i la línia 
d’edificació. 

8. Condicions per a la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i 
tèrmica 

Es podran instal·lar a la coberta, segons les determinacions de l’article 24 d’aquest 
document. 
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Article. 98 - Zona de magatzems entre mitgeres  (clau 5.3) 

1. Definició 
Correspon als terrenys que ocupen les instal·lacions d’emmagatzematge a les antigues 
zones industrials del Pont del Príncep. 

 

2. Ordenació 
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació entremitgeres.  

 

3. Paràmetres reguladors  
 

Clau Parcel·la 
mínima 

Façana 
mínima 

Alçada 
reguladora 

Sostre Ocupació 
màxima 

Densitat Alineacions 

(*) 

5.3 500 m² 15 m 12 m B+1 1,2 m²/m² 60 % 1 e/p (**) 5/0/0 

(*)   c / v / f = separació en metres, de l’edificació a carrer / veïns / fons 
(**) en les parcel·les on actualment existeixi mes d’una activitat es permetrà la seva continuïtat i el 

canvi de titular sens, però,  modificar les edificacions i volumetria existents. 

 

4. Altres paràmetres  
Caldrà reservar una plaça per cada 300m² de superfície construïda, i com a mínim dues 
places d’aparcament per cada instal·lació d’acord amb les determinacions de l’annex 
normatiu. Es podrà ocupar l’espai de separació a vials per les places d’aparcament 
descobertes. 

- Es podrà autoritzar una segona llicència d’activitats per parcel·la, per a les activitats 
econòmiques de fabricació d’energia elèctrica, fins i tot que el promotor no sigui el mateix 
que el titular de l’activitat existent a la parcel·la. Per a la seva instal·lació, s’aplicarà el 
que determina l’article 24 d’aquest document. 

5. Condicions d’ús. Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar (*) C Industria tipus 1 C Agrícola I 

Habitatge plurifamiliar    I Magatzem D Pecuari I 

Comerç al detall (**) C Reparació de vehicles D Forestal  I 

Centre comercial (***) I Garatge-aparcament C Activitats extractives I 

Recinte comercial (***) I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial (***) I Educatiu C Serveis mediambientals I 

Gran establiment (***) I Sanitari-assistencial C Allotjament rural I 

Oficines i serveis C Esportiu C   

Hoteler I Cultural C   

Restauració C Associatiu I   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

(*) Es permetrà un habitatge per parcel·la per cuidadors o vigilants, sempre i quan estigui 
lligat a l’activitat i emplaçat a la planta pis. 

(**) L’oferta comercial al detall en format de mitjà i gran establiment comercial, està 
subjecte, incloses les excepcions previstes a allò que determina la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials i el PTSEC. 

(***) Es considerarà aquesta modalitat d’establiment comercial com gran establiment 
comercial segons les determinacions de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el 
PTSEC. 
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6. Condicions formals 
La composició serà lliure, sense perjudici de millorar la seva integració a l’entorn pel que 
fa especialment a acabats, materials i colors. 

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 un 10% es permetrà que es disposin en la inclinació que sigui la 
adequada. S’exceptua d’aquestes condicions en el cas que les plaques es disposin dins 
terrasses que els permeti no ser aparents a l’exterior de la volumetria de l’edifici. 

Els espais lliures de parcel·la de separacions a vials, no podran destinar-se a zones 
d’emmagatzematge ni d’activitat nomes a zones d’aparcament descobert. 

 

7. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran, en tota la seva longitud, a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius. 

Aquests tancaments tindran una part opaca fins a 1 m d’alçària, seguint la rasant del vial 
en cada punt, amb un mínim de 0,5 m. La tanca haurà d’arribar fins a 2,00 m d’alçària, 
mitjançant un tractament calat exclusivament amb materials tipus fusta, ferro o amb 
vegetació. No s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. 

Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions o podran ser opacs fins a 
2,00 m d’alçària. L’alçària a les tanques de les partions es mesurarà des de la cota 
natural del terreny. En ells, s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. L’alçària, en 
aquests casos, es mesurarà des de la cota natural del terreny. 

Les parcel·les hauran d’estar tancades, excepte les que tinguin un establiment tipus 
comercial amb aparador d’exposició o destini l’espai lliure de façana a aparcament. 
Aquestes podran optar per no tancar l’espai comprès entre la línia de façana i la línia 
d’edificació. 

8. Condicions per a la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i 
tèrmica 

Es podran instal·lar a la coberta, segons les determinacions de l’article 24 d’aquest 
document. 
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SECCIÓ 8. Àmbits de desenvolupament i execució en sol urbà 

Article. 99 - Plans de Millora Urbana 

1. Els plans de millora urbana en sòl urbà consolidat poden tenir per objecte completar o 
acabar la urbanització, regular la composició volumètrica i de façanes, preveure 
operacions de rehabilitació o de revitalització del teixit urbà, ordenar el subsòl, o altres 
finalitats anàlogues. 

2. Els plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat poden tenir per objecte, a més 
de les finalitats establertes en el punt anterior, completar el teixit urbà o bé acomplir 
operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació 
d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i altres 
de similars. 

3. Els plans de millora urbana estableixen l’ordenació detallada de llur àmbit territorial, 
mitjançant les determinacions pròpies de llur naturalesa i finalitat d’entre les regulades, 
per als plans parcials urbanístics, en el DL 1/2005. A més, i d’acord amb les seves 
finalitats, han de contemplar les actuacions necessàries, segons correspongui, en relació 
amb la rehabilitació de l’edificació existent, la seva substitució, la creació de nous 
sistemes urbanístics, l’eradicació dels usos que es preveu transformar i les actuacions 
per a l’execució de l’obra urbanitzadora i el seu finançament. 

4. Per a cada sector en sòl urbà delimitat pel planejament general s’ha de formular un pla 
de millora urbana, sens perjudici de la possibilitat de desenvolupament per subsectors 
que regula l’article 91 del DL 1/2005. 

5. Als efectes del què estableix l’article 68.4 del DL 1/2005 en el cas d’operacions de 
millora urbana no previstes en el planejament urbanístic general correspon al propi pla de 
millora urbana la delimitació del seu àmbit. No hi ha alteració dels aprofitaments i les 
càrregues urbanístiques si el pla de millora urbana manté l’edificabilitat bruta derivada del 
planejament general i estableix unes càrregues de cessió de sòl i d’urbanització 
equivalents a les derivades del planejament general; i no hi ha alteració de l’estructura 
fonamental del planejament general si el pla de millora urbana no afecta els sistemes 
urbanístics generals previstos, sens perjudici dels ajustos que pugui introduir en llur 
delimitació que no alterin substancialment la seva funcionalitat, superfície ni localització 
en el territori. 
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SOL URBA.  
PLA DE MILLORA URBANA PMU-1.  

Àmbit 
38.274 m² 

Procedència  
Àmbit delimitat en el planejament vigent 

Característiques 
Sòl urbà no consolidat 

Us 
Industrial tipus 2, comercial, dotacional i serveis 

Edificabilitat 
0,60 m²/ m² 

Cessions 
Espais lliures 7.923 m² 

Vialitat 8.183 m² 

Les zones verdes i la vialitat grafiada en els plànols, que ja es 
troba executada, serà vinculant en el desenvolupament del Pla. 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris 
Cessió dels espais lliures i Urbanització del sistema viari i les 
zones verdes. 

Es fixaran com a criteris bàsics la parcel·la mínima de 1000 m², i 
una ocupació del 70 %. 

Els usos comercials seguiran les determinacions que marca la 
clau 4.3. 

 

Compromisos 
Cessió dels espais públics delimitats 
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Article. 100 - Polígons d’actuació urbanística 

1. Per les àrees de sòl urbà on es preveu una intervenció sobre els teixits consolidats o 
bé amb la voluntat de completar aquests espais ja sigui amb nous sistemes o 
aprofitament urbanístics, amb deficiències d’accessibilitat i del nivell d’urbanització, el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal fixa els àmbits de desenvolupament que han de 
permetre una distribució equitativa de drets i càrregues. 
2. Es regularan segons els requisits fixats a l’article 112 del DL 1/2005 i demés de la 
legislació urbanística vigent. 
3. Es podent distingir les actuacions aïllades, la finalitat de les quals és la millora del 
nivell d’equipaments i serveis del municipi o d’espais lliures i que es preveuen executar 
pel sistema d’expropiació atès que no és possible la compensació amb aprofitament 
urbanístic. 
4. També poden distingir les actuacions en sòl urbà consolidat on l’objectiu és la 
redistribució de volums o ordenacions d’aprofitaments ja consolidats pel planejament 
vigent que no demana de noves obres d’urbanització bàsica. 
5. Es podrà modificar l’àmbit dels polígons amb l’objecte de facilitar la seva gestió o 
efectuar una millor equidistribució de beneficis i càrregues, d’acord amb el procediment 
establert a l’article 113 del DL 1/2005. 
6. Les diferències que puguin existir entre els polígons d’actuació urbanística, dins dels 
límits que estableix l’apartat anterior, s’han de compensar, llevat d’acord unànime sobre 
criteris diferents, d’acord amb les regles següents: 

a) En el cas que es desenvolupi en primer lloc un polígon d’actuació urbanística 
excedentari, mitjançant la cessió de terrenys susceptibles d’aprofitament privat a favor de 
l’administració actuant, que els adquireix a títol fiduciari en representació dels propietaris 
o propietàries del polígon o polígons deficitaris o, si concorren els supòsits previstos en 
l’article 120.d) del DL 1/2005 urbanisme, mitjançant compensació en metàl·lic. 

b) En el cas que es desenvolupi en primer lloc un polígon d’actuació urbanística deficitari, 
la comunitat reparcel·latòria ostenta el dret a participar en la reparcel·lació del polígon o 
polígons excedentaris, en els termes establerts en l’apartat anterior. Tanmateix, 
l’administració actuant pot subrogar-se en aquest dret mitjançant l’assumpció de 
despeses d’urbanització per un cost econòmic equivalent al dèficit del polígon. 

Aquesta subrogació és preceptiva i s’ha d’assumir per part de la persona concessionària 
corresponent en cas que el polígon s’executi pel sistema de reparcel·lació en les 
modalitats compensació per concertació o de cooperació mitjançant concessió de la 
gestió urbanística integrada. Quan no es produeix aquesta subrogació, el dret a 
participar en el polígon excedentari recau sobre les persones propietàries en el moment 
de l’aprovació del projecte de reparcel·lació, sense que respecte a aquest dret regeixi el 
principi de subrogació real, llevat de pacte en contrari. 

c) En el cas que l’execució es produeixi pel sistema d’expropiació, les diferències entre 
els polígons d’actuació urbanística s’han de tenir en compte i es compensen en la fixació 
del just preu. Quan els altres polígons s’executin pel sistema de reparcel·lació, 
l’administració expropiant o el beneficiari de l’expropiació participa en llur execució en els 
termes establerts en les lletres a) i b) d’aquest apartat. 

7. Les regles que estableix l’apartat 5 anterior s’apliquen també per a la compensació 
de les diferències d’aprofitaments i càrregues entre els subsectors previstos a l’article 
91 del DL 1/2005. 
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SOL URBA.  
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-2.  

Àmbit 
497.562 m² 

Procedència  
Àmbit delimitat en el planejament vigent 

Característiques 
Sòl urbà consolidat 

Us 
Industrial tipus 2, comercial, i altres descrits a la zona 5.2a. 

Densitat 
 

Edificabilitat 
 

Cessions 
 

Aprofitament 
 

 
 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, per cooperació 

Objectius i criteris 
Redacció del projecte de Urbanització dels vials i adequació dels 
serveis urbanístics. Caldrà redactar el projecte de reparcel·lació i 
executar una reparcel·lació econòmica a fi repartir costos 
d’urbanització. 

 

Compromisos 
L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat pels 
resultats d’un nou estudi de simulació hidràulica  del tram de la riera 
Regatim, de 2.200 m de longitud, comprés entre el camí de Santa Llogaia 
d’Alguema i la carretera del Riberal, al seu pas pels  terrenys del nucli 
urbà consolidat i els de  futur desenvolupament urbanístic. L’estudi 
inclourà l’avaluació del risc hidrològic respecte les crescudes 
extraordinàries de la riera per tal de confirmar les propostes del 
planejament i determinar l’ordenació més convenient per la minimització 
del risc hidrològic i precisar les actuacions d’infrastructura hidràulica i/o 
les mesures de protecció passiva necessàries, tot segons els criteris 
tècnics aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 
2001 i modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels terrenys 
integrats en el sistema hídric i les  zones inundables i les determinacions 
de la directiva de l’art. 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les prescripcions 
de la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local”, de març de 2003, de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
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SOL URBA.  
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-3.  

Àmbit 
1.540 m² 

Procedència  
Àmbit delimitat en el planejament vigent 

Característiques 
Sòl urbà consolidat de titularitat publica 

Us 
Residencial,    116 m² de sòl de clau 1.1 

                       252 m² de sòl de clau 1.2 * 

Densitat 
75 hab/ha   (12 habitatges) 

Edificabilitat 
0,70 m²/ m²   (1.078 m² de sostre residencial) 

Cessions 
Vialitat 827 m² 

Equipaments 345 m² ( que corresponen a la casa de Can Tonyà) 

Reserva d’Hab. social 
100 % dels sostre residencial, del qual almenys el 20 % es 
destinarà a habitatge de HPO de regim general. 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat cooperació. 

Objectius i criteris 
Millora del casc antic amb l’adequació d’un edifici històric per 
destinar-lo a equipaments. 

Compromisos 
Cessió dels espais públics delimitats 

Caldrà redactar un projecte d’urbanització.  

Terminis d’execució 
El polígon es desenvoluparà dins del segon quinquenni. 

Terminis d’edificació  
Els terminis per a la construcció dels habitatges no podrà ser  
superior a 2 anys per a l’inici de les obres a comptar des que la 
parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, 
a comptar des de la data d’atorgament de la llicencia d’obres. 
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SOL URBA.  
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-4.  

Àmbit 
2.546 m² 

Procedència  
Àmbit delimitat en el planejament vigent 

Característiques 
Sòl urbà consolidat de titularitat publica 

Us 
Residencial   885 m² de sòl de clau 1.2 * 

                      246 m² de sòl de clau 1.0 

Densitat 
75 hab/ha (19 habitatges) 

Edificabilitat 
0,95 m²/ m²  (2.419 m² de sostre residencial) 

Cessions 
Vialitat 1.415 m² 

Reserva d’Hab. social 
100 % dels sostre residencial, del qual almenys el 20 % es 
destinarà a habitatge de HPO de regim general. 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris 
Millora del casc antic amb creació d’un gran espai lliure. 

Compromisos 
Cessió dels espais públics delimitats 

Caldrà redactar un projecte d’urbanització. 

Terminis d’execució 
El polígon es desenvoluparà dins del primer quinquenni. 

Terminis d’edificació  
Els terminis per a la construcció dels habitatges no podrà ser  
superior a 2 anys per a l’inici de les obres a comptar des que la 
parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, 
a comptar des de la data d’atorgament de la llicencia d’obres. 
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SOL URBA.  
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-5.  

Àmbit 
 63,14 m² 

Procedència  
 

Característiques 
Sòl urbà consolidat 

Us 
Clau 1.2 

Densitat 
 

Edificabilitat 
 

Cessions 
 

Aprofitament 
 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, per compensació bàsica 

Objectius i criteris 
 

Compromisos L’increment de sostre generat per la modificació puntual és de 21 m2, 
calculat en base a que la modificació d’alineacions suposa un 
increment en superfície de 7 m2 en Clau 1.2 que permet PB+2. En 
compliment dels articles 99 i 100 del Decret Legislatiu 3/2012 aquest 
increment de sostre suposarà una cessió del 15 % de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic i unes cessions mínimes per a zones verdes i 
equipaments de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre. En aquest cas, 
donada la magnitud de la modificació, tant l’increment de 
l’aprofitament urbanístic com les cessions mínimes que no es poden 
emplaçar en l’àmbit de la modificació ( art. 100.4.c) es resoldran en la 
corresponent compensació econòmica que l’Ajuntament haurà de 
destinar a un fons per adquirir patrimoni municipal del sòl el primer i 
per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació, el segon. 

 

 

 



AJUNTAMENT DE VILAMALLA 
 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL MARÇ  2014 

NORMATIVA URBANÍSTICA REFOS DE POUM I 9 MP  70/122 

 

 

SOL URBA.  
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-6.  

Àmbit 
 431,14 m² 

Procedència  
 

Característiques 
Sòl urbà consolidat 

Us 
Clau 1.2 

Densitat 
 

Edificabilitat 
 

Cessions 
 

Aprofitament 
 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, per compensació bàsica 

Objectius i criteris 
 

Compromisos L’increment de sostre generat per la modificació puntual és de 114 
m2, calculat en base a que la modificació d’alineacions suposa un 
increment en superfície de 38 m2 en Clau 1.2 que permet PB+2. En 
compliment dels articles 99 i 100 del Decret Legislatiu 3/2012 aquest 
increment de sostre suposarà una cessió del 15 % de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic i unes cessions mínimes per a zones verdes i 
equipaments de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre. En aquest cas, 
donada la magnitud de la modificació, tant l’increment de 
l’aprofitament urbanístic com les cessions mínimes que no es poden 
emplaçar en l’àmbit de la modificació ( art. 100.4.c) es resoldran en la 
corresponent compensació econòmica que l’Ajuntament haurà de 
destinar a un fons per adquirir patrimoni municipal del sòl el primer i 
per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació, el segon. 
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CAPÍTOL 3. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 

SECCIÓ 1. Disposicions generals 

Article. 101 - Definició  

1. Sòls urbanitzables són els terrenys que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Vilamalla considera necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i 
de l’activitat econòmica d’acord amb el concepte de desenvolupament econòmic 
sostenible de la LU.  
2. Aquest POUM preveu una reserva de sòl urbanitzable delimitat per a un 
desenvolupament residencial i una altra per a un desenvolupament industrial. 
3. En la delimitació d’aquests sectors s’ha justificat la coherència amb els criteris de 
desenvolupament definits en aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i la 
continuïtat dels sistemes urbans i territorials definits.  
4. Les normes bàsiques per al desenvolupament dels sectors que no podran ser 
alterades pel Pla parcial, són les següents: 

a) L’àmbit del sector de desenvolupament mitjançant Pla parcial. 
b) Els objectius que caracteritzen cada sector. 
c) Els percentatges mínims de cessió de sòl destinats a sòl públic (sistemes). 
d) L’índex d’edificabilitat bruta i ús global del sector. 
e) L’aprofitament urbanístic del sector. 

Article. 102 - Deures dels propietaris del sòl urbanitzable 

1. Són deures dels propietaris i/o promotors del desenvolupament de sòl urbanitzable:  

a) Cedir obligatòriament i gratuïtament els terrenys destinats a vialitat pública, parcs i 
jardins públics, equipaments i serveis.  
b) Cedir sòl on es pugui edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic del sector.  
c) Costejar la urbanització i executar les infraestructures de connexió amb els sistemes 
generals exteriors a l’actuació i, en el seu cas, les obres necessàries per obtenir la 
condició de solar, si encara no ho tingués. 
d) Procedir a la distribució equitativa dels beneficis i càrregues derivats del planejament, 
amb anterioritat a l’inicia de l’execució material del mateix. 
e) Edificar els solars en el termini que, en el seu cas, fixi el planejament. 
f) Conservar la urbanització 

Article. 103 - Gestió del sòl urbanitzable 

1. És obligatòria la prèvia aprovació del corresponent Pla parcial urbanístic del sector. 
2. Els sectors també es poden desenvolupar parcialment en subsectors amb les 
condicions previstes en l’art 91 LU. 
3. El Pla parcial s’executarà per polígons complets de conformitat amb el pla d’etapes 
s’aplicarà en cada un dels polígons en què s’hagi dividit el sector, i aplicant en cada un 
d’ells el sistema d’actuació més idoni dels previstos per la legislació vigent. 
4. Quan els sectors es desenvolupin per iniciativa privada el sistema preferent serà 
reparcel·lació segons la modalitat de compensació bàsica. 
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SECCIÓ 2. Regulació i desenvolupament dels sectors 

Article. 104 - Sectors urbanitzables 

1. El Pla d’ordenació urbanística de Vilamalla estableix set sectors de sòl urbanitzable.  
2. Els sectors de sòl urbanitzable delimitat són: 

a) Sector SUD-1. Industrial Llevant  
b) Sector SUD-2. Industrial Nord  
c) Sector SUD-3. Industrial Ponent 
d) Sector SUD-4. Industrial La Riera 
e) Sector SUD-5. Industrial La Carretera 
f)  Sector SUD-6. Residencial Sector Central 
g) Sector SUD-7. Industrial CM6 

 

3. Els següents quadres detallen els objectius i criteris que justifiquen la delimitació dels 
sectors indicats així com els les característiques i condicions del seu desplegament. 
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT.  
SECTOR SUD-1. INDUSTRIAL LLEVANT 1 

Àmbit 
26,42 ha  (23,78 ha + 2,64 ha ) 

Us 
Industrial tipus 2, comercial, magatzem, tallers de reparació de 
vehicles, oficines i serveis, restauració, garatge, aparcament, 
estació de servei, esportiu, logístic i distribució, serveis tècnics i 
mediambientals. 

Edificabilitat 
0,55 m²/m² (si es desenvolupa amb parcel·la única ) 

0,70 m²/m² (si es desenvolupa amb múltiples parcel·les ) 

Ordenació  
50 % parcel·les de 2.000 m² i 50% parcel·les de 5.000 m². Es 
podrà ordenar com a parcel·la única indivisible segons les 
necessitats del promotor i de l’Ajuntament. 

Cessions 
10 % de zones verdes 

10 % d’equipament.  

El sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 

Nombre d’activitats 
Dues activitats per parcel·la  

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris 
Aquest sector es determina en dues zones discontinues. El l’àmbit 
de mes superfície situat a la banda sud del sector industrial 
Empordà, s’emplaçarà la totalitat del sòl destinat a aprofitament i 
una part de les zones verdes de cessió. L’altre àmbit de menys 
superfície i situat al nord del nucli tradicional de Vilamalla es 
destinarà a la cessió de les zones verdes i els equipaments. 

Reordenar la riera que el travessa adequant els espais de ribera 
de la riera a fi de restablir el màxim les condicions ambientals que 
actualment estan malmeses. 

Compromisos 
Localitzar els espais destinats equipaments en l’àmbit proper a la 
zona residencial del nucli tradicional,  per tal de formalitzar una 
zona d’equipaments que permeti la implantació d’un nou centre 
escolar d’ensenyança infantil i primària al municipi. 

El projecte d’urbanització definirà el traçat i les característiques 
dels serveis bàsics de totes les parcel·les inclòs les destinades a 
equipaments. Es garantirà que la canalització d’aigua potable 
tindrà la pressió i el cabal necessari pel compliment de la 
legislació vigent i les determinacions del Servei de prevenció 
d’incendis de Girona. 

L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat 
pels resultats d’un nou estudi de simulació hidràulica  del tram de 
la riera Regatim, de 2.200 m de longitud, comprés entre el camí 
de Santa Llogaia d’Alguema i la carretera del Riberal, al seu pas 
pels  terrenys del nucli urbà consolidat i els de  futur 
desenvolupament urbanístic. L’estudi inclourà l’avaluació del risc 
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hidrològic respecte les crescudes extraordinàries de la riera per tal 
de confirmar les propostes del planejament i determinar 
l’ordenació més convenient per la minimització del risc hidrològic i 
precisar les actuacions d’infrastructura hidràulica i/o les mesures 
de protecció passiva necessàries, tot segons els criteris tècnics 
aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 
2001 i modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels 
terrenys integrats en el sistema hídric i les  zones inundables i les 
determinacions de la directiva de l’art. 6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les 
prescripcions de la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per 
als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de març de 2003, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica 
caldrà estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del 
Regatim mantenint l’amplada de 20 metres a fi de garantir la 
funció de corredor biològic. El tractament d’aquesta franja serà 
unitari conjuntament amb els sectors SUD-4 i SUD-6. 

El projecte d’urbanització inclourà la urbanització dels espais de 
cessió situats fora de l’àmbit. 

Les obres d’urbanització del sector assumiran en el seu interior 
les infraestructures complementàries que requereixin els sòls 
urbans o urbanitzables per al tractament d’aigües residuals, la 
laminació d’aigües pluvials, la transformació d’energia, 
aparcaments, zones d’emmagatzematge i d’altres instal·lacions 
similars. 

El projecte d’urbanització haura de justificar l’adopció de criteris 
que permetin incrementar la utilització de paviments permeables 
per tal de disminuir les necessitats d’infraestructures de laminació. 
Així mateix, s’hauran d’adaptar a les disposicions vigents que es 
derivin de l'aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i, en 
particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya, que s'està redactant en l'actualitat i cal aprovar i 
publicar a finals de 2009. 

El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el 
conveni que es pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, 
l’entitat responsable del sistema de sanejament i  l’Agencia 
Catalana de l’Aigua, pel que te a veure amb la millora de les 
instal·lacions de les EDAR del municipi. 

El Pla Parcial situarà i localitzarà els aparcaments pels usuaris 
dels equipaments docents i dimensionarà la vialitat preveient els 
aparcaments d’autobusos i autocars. 

El Pla parcial donarà compliment al decret de supressió de 
barreres arquitectòniques. 

L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà 
destinar-se als supòsits previstos a l’article 156 de la del Decret 
Legislatiu 1/2005. 

Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el 
manteniment  de la urbanització,  per un termini de cinc anys a 
partir de la recepció total o parcial de les obres d’urbanització. 
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Aquest termini es podrà prorrogar per un període de cinc anys 
mes, si la seva finalització no ha arribat al grau de consolidació 
indicat, segons el que regula l’article 68.7 del del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Mesures ambientals Aigües.  
Es dissenyaran uns espais com a parcs de maquinària, que 
consistiran en superfícies impermeabilitzades en les quals es farà 
el manteniment de la maquinària i s’emmagatzemaran materials 
de l’obra, amb l’objecte de prevenir l’abocament fortuït de 
contaminants a la llera del Regatim.  

Caldrà fer un acurat aixecament topogràfic amb l’objecte de 
dissenyar correctament les obres de drenatge superficials, a partir 
del qual s’analitzarà el risc d’inundabilitat d’aquest sector.  
 
Les aigües residuals generades per la totalitat del sector seran 
separatives de les plujanes i conduïdes cap a la xarxa de 
sanejament; des d’aquí s’enviaran cap a la nova EDAR que s’ha 
construït en el mateix polígon. En cap cas es permetrà 
l’abocament de les aigües residuals a llera pública. En els casos 
en que la indústria sigui contaminant (escorxadors, 
panificadores,...), les aigües residuals generades per les naus 
hauran de tenir un tractament previ abans d’ésser abocades a la 
xarxa de sanejament.  
 
Les aigües plujanes passaran per un separador de greixos i 
hidrocarburs abans d’ésser lliurades a llera pública. 
  
Pel desenvolupament del nou sector caldrà fer una ampliació de 
cabal subministrat, a fi de prevenir la sobreexplotació dels 
mateixos, en compliment del Reial Decret 140/2003, d’abastament 
d’aigua potable per al consum humà. 
 

Caldrà fomentar la reutilització d’aigües plujanes amb la 
instal·lació de cisternes privades, aigües grises per al reg privat, i 
negres amb l’aprofitament de l’efluent pel reg públic i neteja viària.  

 

Gea.  
Les terres vegetals s’aprofitaran per a la revegetació de les zones 
verdes i altres espais lliures repartits pel terme. 
 
Vegetació.  
Es mantindrà una distància mínima de 10 m a l’entorn del bosc de 
ribera del marge dret del Regatim amb l’objecte de no afectar cap 
peu d’arbre. Les zones destinades a verd públic, i també els 
enjardinaments privats, es dissenyaran incloent planta autòctona 
de règim xeròfit, és a dir, resistent a l’estrès hídric, i no 
neutralitzadores. Així es permetrà la plantació d’espècies com 
olivera, alzina, roure, pi blanc, romaní, bruc, estepa i llentiscle 
entre d’altres; i es prohibirà la plantació de xiprer, mimosa, dent de 
lleó, eucalipte, acàcia i ailant, entre d’altres.  
 
Fauna.  
A fi d’afavorir la conservació de la llúdriga nomes es podrà contruir 
un pas per damunt del Regatim amb l’objecte de comunicar els 
sectors actuals amb el futur sector del polígon Empordà 
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Internacional. Es dissenyaran com a pas de fauna sota la 
carretera un calaix de 2 m x 2 m.  
Caldrà definir com a espai lliure, d’un ample mínim de 10 m al 
voltant del marge dret del Regatim, que es revegetarà per afavorir 
l’atenuació del estat acústic i lumínic que es derivarà del 
desenvolupament del nou sector, a fi de prevenir geuges sobre la 
fauna que es desplaça pel riu.  
 
Agricultura.  
Caldrà que els peus d’olivera s’aprofitin pels espais verds. 
 

Paisatge.  
La franja de 10 m al voltant del marge dret del Regatim 
s’adequarà com a continuació del corredor local definit a llevant, i 
millorarà la qualitat paisatgística de l’entorn, tot filtrant les visuals 
del sector a desenvolupar, doncs s’hi farà una plantació intensiva 
d’arbres i arbusts.  
 
Medi atmosfèric.  
Seran d’aplicació les mesures correctores referides a la Llei 
6/2001, quant al disseny de lluminàries de projecció horitzontal, i 
la utilització de làmpades de vapor de sodi, amb l’objecte de reduir 
la contaminació lumínica i preservar l’ambient nocturn.  
Quant a l’ambient acústic, i de cares a les noves construccions en 
zones de soroll, es tindran en compte les mesures contingudes en 
l’article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica.  
 
Residus.  
Cada nau disposarà d’un espai on emmagatzemar i classificar els 
residus generats. Els corresponents contenidors estaran 
sotacobert per a evitar la producció de lixiviats. La gestió dels 
residus anirà a càrrec de cada empresa. 
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT.  
SECTOR SUD-2. INDUSTRIAL NORD 

Àmbit 
24,75 ha 

Us 
Industrial tipus 2, comercial, magatzem, tallers de reparació de 
vehicles, oficines i serveis, restauració, garatge, aparcament, 
estació de servei, esportiu, logístic i distribució, serveis tècnics i 
mediambientals. 

Ordenació  
50 % parcel·les de 2.000 m² i 50% parcel·les de 5.000 m² 

Les parcel·les que actualment es troben edificades amb 
edificacions destinades a habitatge o activitats existents i que no 
disposen de superfície igual o superior a la mínima podran 
mantenir la que tenen actualment.  

Edificabilitat 
0,70 m²/m² 

Cessions 
Segons article 65 del Decret Legislatiu 1/2005. 

El sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 

Nombre d’activitats 
Dues activitats per parcel·la de 2.000 m² i 5 activitats a les 
parcel·les de 5.000 m² 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris 
Aquest sector ha d’oferir el sòl apte per a la implantació d’activitats 
industrials i tallers del municipi i el seu entorn. 

Adequar la parcel·lació de forma que les edificacions existents no 
en resultin afectades i puguin continuar mantenint els seu us, que 
caldrà que, transitòriament sigui compatible amb l’ús principal. 

Conformar una estructura viària de la  nova àrea de creixement 
que permeti millorar la connectivitat de la resta del sòl industrial 
existent, i establir noves alternatives amb la previsió de futures 
connexions i enllaços amb possibles millores de la xarxa bàsica 
territorial. 

Compromisos 
Les parcel·les, que en la data d’aprovació del Pla estan edificades, 
podran mantenir el seu us actual. 

En el moment de la reparcel·lació prevaldrà, en l’adjudicació de 
les parcel·les, les actualment existents, i que en cas de ser inferior 
a la superfície mínima de parcel·la, es adir inferior a 2.000 m² es 
mantindrà, regulant-ne amb disposició transitòria la seva 
ordenació. 

La part nord-est del sector que quedi afectada per reserves 
d’infraestructures ferroviàries s’haurà de qualificar com a sistema 
ferroviari. 

Caldrà que la Ronda de Figueres (N-II) i el sistema ferroviari 
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disposin de franges d’espais lliures de com a mínim 70 metres 
d’ample. 

El sector tindrà com a carrega externa, la urbanització del vial de 
connexió en sòl no urbanitzable, entre el giratori que ha d’executar 
el Ministeri de Foment sobre l’embrancament d’entrada a la 
carretera N-II, i el giratori de la intersecció  entre la avinguda 
Empordà i la xarxa viaria del sector urbanitzable delimitat SUD-6. 
Així mateix, inclourà com a carrega externa les obres 
d’urbanització d’aquest últim giratori. 

El projecte d’urbanització haura de justificar l’adopció de criteris 
que permetin incrementar la utilització de paviments permeables 
per tal de disminuir les necessitats d’infraestructures de laminació. 
Així mateix, s’hauran d’adaptar a les disposicions vigents que es 
derivin de l'aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i, en particular, 
al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, 
que s'està redactant en l'actualitat i cal aprovar i publicar a finals 
de 2009. 

El projecte d’urbanització haurà de preveure les obres d’execució 
d’un pas peatonal o l’adequació de la vialitat existent a fi de 
connectar el sector amb la zona residencial del Pont del Príncep 
situat a la banda sud de la carretera N-II 

El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el 
conveni que es pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, 
l’entitat responsable del sistema de sanejament i  l’Agencia 
Catalana de l’Aigua, pel que te a veure amb la millora de les 
instal·lacions de les EDAR del municipi. 

L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà 
destinar-se als supòsits previstos a l’article 156 de la del Decret 
Legislatiu 1/2005. 

Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el 
manteniment  de la urbanització,  per un termini de cinc anys a 
partir de la recepció total o parcial de les obres d’urbanització. 
Aquest termini es podrà prorrogar per un període de cinc anys 
mes, si la seva finalització no ha arribat al grau de consolidació 
indicat, segons el que regula l’article 68.7 del del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Mesures ambientals Aigües.  
Les aigües residuals generades per la totalitat del sector seran 
separatives de les plujanes i conduïdes cap a la xarxa de 
sanejament; des d’aquí s’enviaran cap a la EDAR que ja funciona 
a la zona d’equipaments del sector residencial Pont del Príncep. 
En cap cas es permetrà l’abocament de les aigües residuals a 
llera pública. En els casos en que la indústria sigui contaminant 
(escorxadors, panificadores,...), les aigües residuals generades 
per les naus hauran de tenir un tractament previ abans d’ésser 
abocades a la xarxa de sanejament.  
 
Les aigües plujanes passaran per un separador de greixos i 
hidrocarburs abans d’ésser lliurades a llera pública. 
  
Pel desenvolupament del nou sector caldrà fer una ampliació de 
cabal subministrat, a fi de prevenir la sobreexplotació dels 
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mateixos, en compliment del Reial Decret 140/2003, d’abastament 
d’aigua potable per al consum humà. 
Caldrà fomentar la reutilització d’aigües plujanes amb la 
instal·lació de cisternes privades, aigües grises per al reg privat, i 
negres amb l’aprofitament de l’efluent pel reg públic i neteja viària.  

Gea.  
Les terres vegetals s’aprofitaran per a la revegetació de les zones 
verdes i altres espais lliures repartits pel terme. 
 
Vegetació.  
Les zones destinades a verd públic, i també els enjardinaments 
privats, es dissenyaran incloent planta autòctona de règim xeròfit, 
és a dir, resistent a l’estrès hídric, i no neutralitzadores. Així es 
permetrà la plantació d’espècies com olivera, alzina, roure, pi 
blanc, romaní, bruc, estepa i llentiscle entre d’altres; i es prohibirà 
la plantació de xiprer, mimosa, dent de lleó, eucalipte, acàcia i 
ailant, entre d’altres.  
 
Fauna.  
La definició d’espais lliures servirà per a incitar la freqüentació 
faunística, sobretot d’aus, que sovintejaran aquests espais on s’hi 
plantaran espècies diverses amb fruits.  
  
Paisatge.  
Els espais verds es concentraran a la façana de la N-IIa i de la 
carretera de Vilamalla, és a dir, a la franja N i E del sector amb 
l’objecte de filtrar les visuals de les naus.  
  
Medi atmosfèric.  
Seran d’aplicació les mesures correctores referides a la Llei 
6/2001, quant al disseny de lluminàries de projecció horitzontal, i 
la utilització de làmpades de vapor de sodi, amb l’objecte de reduir 
la contaminació lumínica i preservar l’ambient nocturn.  
Quant a l’ambient acústic, i de cares a les noves construccions en 
zones de soroll, es tindran en compte les mesures contingudes en 
l’article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica.  
 
Residus.  

Cada nau disposarà d’un espai on emmagatzemar i classificar els 
residus generats. Els corresponents contenidors estaran 
sotacobert per a evitar la producció de lixiviats. La gestió dels 
residus anirà a càrrec de cada empresa.  
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT.  
SECTOR SUD-3. INDUSTRIAL PONENT 

Àmbit 
2,78 ha 

Us 
Industrial tipus 2, comercial, magatzem, tallers de reparació de 
vehicles, oficines i serveis, restauració, garatge, aparcament, 
estació de servei, esportiu, logístic i distribució, serveis tècnics i 
mediambientals. 

Ordenació  
50 % parcel·les de 600 m² i 50% parcel·les de 2.000 m² 

Edificabilitat 
0,70 m²/m² 

Cessions 
30 % de zones verdes  

5 % d’equipament. 

El sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris 
Aquest sector ha d’oferir el sòl apte per a la implantació 
d’activitats industrials i tallers del municipi i el seu entorn. 

Conformar una estructura viària de la  nova àrea de creixement 
que permeti millorar la connectivitat de la resta del sòl industrial 
existent, i establir noves alternatives amb la previsió de futures 
connexions i enllaços amb possibles millores de la xarxa bàsica 
territorial. 

Compromisos 
Localitzar els espais destinats a equipaments i espais lliures en 
àmbits propers a la carretera N-II a la part sud-oest del sector 

El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris 
que permetin incrementar la utilització de paviments permeables 
per tal de disminuir les necessitats d’infraestructures de laminació. 
Així mateix, s’hauran d’adaptar a les disposicions vigents que es 
derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i, en 
particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i 
publicar a finals de 2009. 

El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el 
conveni que es pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, 
l’entitat responsable del sistema de sanejament i  l’Agencia 
Catalana de l’Aigua, pel que te a veure amb la millora de les 
instal·lacions de les EDAR del municipi. 

L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà 
destinar-se als supòsits previstos a l’article 156 de la del Decret 
Legislatiu 1/2005. 

Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el 
manteniment  de la urbanització,  per un termini de cinc anys a 
partir de la recepció total o parcial de les obres d’urbanització. 
Aquest termini es podrà prorrogar per un període de cinc anys 
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mes, si la seva finalització no ha arribat al grau de consolidació 
indicat, segons el que regula l’article 68.7 del del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Mesures ambientals Aigües.  
Les aigües residuals generades per la totalitat del sector seran 
separatives de les plujanes i conduïdes cap a la xarxa de 
sanejament; des d’aquí s’enviaran cap a la EDAR que ja funciona 
a la zona d’equipaments del sector residencial Pont del Príncep. 
En cap cas es permetrà l’abocament de les aigües residuals a 
llera pública. En els casos en que la indústria sigui contaminant 
(escorxadors, panificadores,...), les aigües residuals generades 
per les naus hauran de tenir un tractament previ abans d’ésser 
abocades a la xarxa de sanejament.  
 
Les aigües plujanes passaran per un separador de greixos i 
hidrocarburs abans d’ésser lliurades a llera pública. 
  
Pel desenvolupament del nou sector caldrà fer una ampliació de 
cabal subministrat, a fi de prevenir la sobreexplotació dels 
mateixos, en compliment del Reial Decret 140/2003, d’abastament 
d’aigua potable per al consum humà. 
 

Caldrà fomentar la reutilització d’aigües plujanes amb la 
instal·lació de cisternes privades, aigües grises per al reg privat, i 
negres amb l’aprofitament de l’efluent pel reg públic i neteja viària.  

 

Gea.  
Les terres vegetals s’aprofitaran per a la revegetació de les zones 
verdes i altres espais lliures repartits pel terme. 
 
Vegetació.  
En el disseny de la urbanització del sector es tindrà en compte la 
preservació dels peus d’arbre existent a l’extrem sud del sector. 
Les zones destinades a verd públic, i també els enjardinaments 
privats, es dissenyaran incloent planta autòctona de règim xeròfit, 
és a dir, resistent a l’estrès hídric, i no neutralitzadores. Així es 
permetrà la plantació d’espècies com olivera, alzina, roure, pi 
blanc, romaní, bruc, estepa i llentiscle entre d’altres; i es prohibirà 
la plantació de xiprer, mimosa, dent de lleó, eucalipte, acàcia i 
ailant, entre d’altres.  
 
Fauna.  
La definició d’espais lliures servirà per a incitar la freqüentació 
faunística, sobretot d’aus, que sovintejaran aquests espais on s’hi 
plantaran espècies diverses amb fruits.  
  
Paisatge.  
Els espais verds es concentraran a la façana de la N-IIa i de la N-
II, és a dir, a la franja N i S del sector amb l’objecte de filtrar les 
visuals de les naus.  
  
Medi atmosfèric.  
Seran d’aplicació les mesures correctores referides a la Llei 
6/2001, quant al disseny de lluminàries de projecció horitzontal, i 
la utilització de làmpades de vapor de sodi, amb l’objecte de reduir 
la contaminació lumínica i preservar l’ambient nocturn.  
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Quant a l’ambient acústic, i de cares a les noves construccions en 
zones de soroll, es tindran en compte les mesures contingudes en 
l’article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica.  
 
Residus.  

Cada nau disposarà d’un espai on emmagatzemar i classificar els 
residus generats. Els corresponents contenidors estaran 
sotacobert per a evitar la producció de lixiviats. La gestió dels 
residus anirà a càrrec de cada empresa. 
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT.  
SECTOR SUD-4. INDUSTRIAL LA RIERA 

Àmbit 
9,37 ha  (8,44 ha + 0,93 ha ) 

Us 
Industrial tipus 2, comercial, magatzem, tallers de reparació de 
vehicles, oficines i serveis, garatge, aparcament, estació de 
servei, logístic i distribució, serveis tècnics i mediambientals. 

Edificabilitat 
0,55 m²/m² 

Ordenació  
Parcel·la única i indivisible 

Cessions 
10 % de zones verdes 

10 % d’equipament. 

El sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris 
Aquest sector es determina en dues zones discontinues. El l’àmbit 
de mes superfície situat a la banda sud de la carretera d’accés al 
nucli de Vilamalla, on s’emplaçarà la totalitat del sòl destinat a 
aprofitament i les zones verdes de cessió. L’altre àmbit de menys 
superfície i situat al sud-est del nucli tradicional de Vilamalla es 
destinarà als equipaments. 

Aquest sector ha d’oferir el sòl apte per a la implantació 
d’activitats industrials del municipi i el seu entorn, i conformar una 
estructura viària de la  nova àrea de creixement que permeti 
millorar la connectivitat de la resta del sòl industrial existent, i 
establir noves alternatives amb la previsió de futures connexions i 
enllaços amb possibles millores de la xarxa bàsica territorial. 

Reordenar la riera que hi llinda adequant els espais de ribera a fi 
de restablir el màxim les condicions ambientals que actualment 
estan malmeses. 

Compromisos 
Localitzar els espais destinats als equipaments en l’àmbit proper a 
la zona residencial del nucli tradicional,  per tal de formalitzar una 
zona d’equipaments. 

A la part on es materialitzarà l’aprofitament urbanístic caldrà 
preveure la disposició de franges arbrades perimetrals i 
confrontants a les infraestructures que limiten amb el sector. 

El Pla Parcial que el desenvolupi haurà d’incorporar un estudi 
d’integració paisatgística que haurà de ser informat per la Direcció 
General de Paisatge. 

El projecte d’urbanització inclourà la urbanització dels espais de 
cessió situats fora de l’àmbit. 

Les obres d’urbanització del sector assumiran en el seu interior 
les infraestructures complementàries que requereixin els sòls 
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urbans o urbanitzables per al tractament d’aigües residuals, la 
laminació d’aigües pluvials, la transformació d’energia, 
aparcaments, zones d’emmagatzematge i d’altres instal·lacions 
similars. 

L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat 
pels resultats d’un nou estudi de simulació hidràulica  del tram de 
la riera Regatim, de 2.200 m de longitud, comprés entre el camí 
de Santa Llogaia d’Alguema i la carretera del Riberal, al seu pas 
pels  terrenys del nucli urbà consolidat i els de  futur 
desenvolupament urbanístic. L’estudi inclourà l’avaluació del risc 
hidrològic respecte les crescudes extraordinàries de la riera per tal 
de confirmar les propostes del planejament i determinar 
l’ordenació més convenient per la minimització del risc hidrològic i 
precisar les actuacions d’infrastructura hidràulica i/o les mesures 
de protecció passiva necessàries, tot segons els criteris tècnics 
aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 
2001 i modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels 
terrenys integrats en el sistema hídric i les  zones inundables i les 
determinacions de la directiva de l’art. 6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les 
prescripcions de la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per 
als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de març de 2003, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica 
caldrà estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del 
Regatim mantenint l’amplada de 20 metres a fi de garantir la 
funció de corredor biològic. El tractament d’aquesta franja serà 
unitari conjuntament amb els sectors SUD-1 i SUD-6. 

El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris 
que permetin incrementar la utilització de paviments permeables 
per tal de disminuir les necessitats d’infraestructures de laminació. 
Així mateix, s’hauran d’adaptar a les disposicions vigents que es 
derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i, en 
particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i 
publicar a finals de 2009. 

El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el 
conveni que es pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, 
l’entitat responsable del sistema de sanejament i  l’Agencia 
Catalana de l’Aigua, pel que te a veure amb la millora de les 
instal·lacions de les EDAR del municipi. 

L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà 
destinar-se als supòsits previstos a l’article 156 de la del Decret 
Legislatiu 1/2005. 

Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el 
manteniment  de la urbanització,  per un termini de cinc anys a 
partir de la recepció total o parcial de les obres d’urbanització. 
Aquest termini es podrà prorrogar per un període de cinc anys 
mes, si la seva finalització no ha arribat al grau de consolidació 
indicat, segons el que regula l’article 68.7 del del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
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Mesures ambientals Aigües.  
Es dissenyaran uns espais com a parcs de maquinària, que 
consistiran en superfícies impermeabilitzades en les quals es farà 
el manteniment de la maquinària i s’emmagatzemaran materials 
de l’obra, amb l’objecte de prevenir l’abocament fortuït de 
contaminants a la llera del Regatim.  

Les aigües residuals generades per la totalitat del sector seran 
separatives de les plujanes i conduïdes cap a la xarxa de 
sanejament; des d’aquí s’enviaran cap a la EDAR que ja funciona 
a la zona d’equipaments del sector residencial Pont del Princep. 
En cap cas es permetrà l’abocament de les aigües residuals a 
llera pública. En els casos en que la indústria sigui contaminant 
(escorxadors, panificadores,...), les aigües residuals generades 
per les naus hauran de tenir un tractament previ abans d’ésser 
abocades a la xarxa de sanejament.  
 
Les aigües plujanes passaran per un separador de greixos i 
hidrocarburs abans d’ésser lliurades a llera pública. 
  
Pel desenvolupament del nou sector caldrà fer una ampliació de 
cabal subministrat, a fi de prevenir la sobreexplotació dels 
mateixos, en compliment del Reial Decret 140/2003, d’abastament 
d’aigua potable per al consum humà. 
 

Caldrà fomentar la reutilització d’aigües plujanes amb la 
instal·lació de cisternes privades, aigües grises per al reg privat, i 
negres amb l’aprofitament de l’efluent pel reg públic i neteja viària.  

 

Gea.  
Les terres vegetals s’aprofitaran per a la revegetació de les zones 
verdes i altres espais lliures repartits pel terme. 
 
Vegetació.  
Es mantindrà una distància mínima de 10 m a l’entorn del bosc de 
ribera del marge esquerre del Regatim amb l’objecte de no afectar 
cap peu d’arbre.  
Les zones destinades a verd públic, i també els enjardinaments 
privats, es dissenyaran incloent planta autòctona de règim xeròfit, 
és a dir, resistent a l’estrès hídric, i no neutralitzadores. Així es 
permetrà la plantació d’espècies com olivera, alzina, roure, pi 
blanc, romaní, bruc, estepa i llentiscle entre d’altres; i es prohibirà 
la plantació de xiprer, mimosa, dent de lleó, eucalipte, acàcia i 
ailant, entre d’altres.  
 
Fauna.  
La comunicació entre el sector i la resta de sectors industrials es 
farà a través del sòl urbà actual del polígon Empordà 
Internacional, i per l’únic pas dissenyat en el SUD-1.  
La definició d’espais lliures servirà per a incitar la freqüentació 
faunística, sobretot d’aus, que sovintejaran aquests espais on s’hi 
plantaran espècies diverses amb fruits.  
  
Paisatge.  
A banda del sector discontinu establerts al S del casc urbà de 
Vilamalla, es definirà una franja de 10 m al voltant del marge 
esquerre del Regatim. Aquesta franja serà una continuació del 
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corredor local definit a llevant, i millorarà la qualitat paisatgística 
de l’entorn, tot filtrant les visuals del sector a desenvolupar, doncs 
s’hi farà una plantació intensiva d’arbres i arbusts.  
  
Medi atmosfèric.  
Seran d’aplicació les mesures correctores referides a la Llei 
6/2001, quant al disseny de lluminàries de projecció horitzontal, i 
la utilització de làmpades de vapor de sodi, amb l’objecte de reduir 
la contaminació lumínica i preservar l’ambient nocturn.  
Quant a l’ambient acústic, i de cares a les noves construccions en 
zones de soroll, es tindran en compte les mesures contingudes en 
l’article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica.  
 
Residus.  

Cada nau disposarà d’un espai on emmagatzemar i classificar els 
residus generats. Els corresponents contenidors estaran 
sotacobert per a evitar la producció de lixiviats. La gestió dels 
residus anirà a càrrec de cada empresa. 
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT.  
SECTOR SUD-5. INDUSTRIAL LA CARRETERA 

Àmbit 
18,89 ha  (14,36 ha + 0,95 ha + 3,58 ha ) 

Us 
Industrial 3, Comercial al detall, magatzem, i agroalimentari. 

Es permès l’ús d’habitatge, sempre i quan estigui lligat a l’activitat i fins a 
un màxim de 2 habitatges. 

Estarà expressament prohibida l’activitat de fusió de grasses. 

Edificabilitat 
0,55 m²/m². No computaran a efectes d’edificabilitat les depuradores o 
altres serveis tècnics. 

Ordenació  
Parcel·la única en una superfície de 100.000 m

2
 i resta divisible en 

parcel·les d'una superfície igual o superior a 2.500 m
2
 amb un màxim de 

8 unitats de parcel·la 

Cessions 
10 % de zones verdes + 9 % equipament (a la zona de la carretera) 

5 % d’equipament (a la zona propera al sol residencial, dels quals, com a 
mínim, 10.000 m² es destinaran a equipament docent ) 

El sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris 
Aquest sector es determina en tres zones discontinues. El l’àmbit de mes 
superfície situat a la banda est de la carretera de Figueres a La Bisbal, C-
31, on s’emplaçarà la totalitat del sòl destinat a aprofitament. També a la 
zona de la carretera hi ha un altres dels àmbits que es destinarà a zones 
verdes i equipament. L’altre àmbit de menys superfície i situat al nord del 
nucli tradicional que es destinarà als equipaments. 

Aquest sector ha d’oferir el sòl apte per a la implantació d’activitats 
industrials d’àmbit supramunicipals. 

Compromisos 
Localitzar els espais destinats a equipaments en l’àmbit proper a la zona 
residencial del Pont del Príncep,  per tal de formalitzar una zona d’espais 
lliures i equipaments.  

A la part on es materialitzarà l’aprofitament urbanístic caldrà preveure la 
disposició de franges arbrades perimetrals i confrontants a les 
infraestructures que limiten amb el sector. 

El Pla Parcial que el desenvolupi haurà d’incorporar un estudi d’integració 
paisatgística que haurà de ser informat per la Direcció General de 
Paisatge 

El projecte d’urbanització inclourà la urbanització dels espais de cessió 
situats fora de l’àmbit. 

Les obres d’urbanització asseguraran el manteniment de la dotació 
d’aigua dels terrenys veïns amb usos agropecuaris, per les necessitats 
actuals en el moment de l’Aprovació Inicial d’aquest POUM.  

El projecte d’urbanització definirà el traçat i les característiques dels 
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serveis bàsics de totes les parcel·les inclòs les destinades a 
equipaments. Es garantirà que la canalització d’aigua potable tindrà la 
pressió i el cabal necessari pel compliment de la legislació vigent i les 
determinacions del Servei de prevenció d’incendis de Girona. 

Les obres d’urbanització del sector assumiran en el seu interior 
les infraestructures complementàries que requereixin els sòls 
urbans o urbanitzables per al tractament d’aigües residuals, la 
laminació d’aigües pluvials, la transformació d’energia, 
aparcaments, zones d’emmagatzematge i d’altres instal·lacions 
similars. 

El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris 
que permetin incrementar la utilització de paviments permeables 
per tal de disminuir les necessitats d’infraestructures de laminació. 
Així mateix, s’hauran d’adaptar a les disposicions vigents que es 
derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i, en 
particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i 
publicar a finals de 2009. 

El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el 

conveni que es pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, 

l’entitat responsable del sistema de sanejament i  l’Agencia 

Catalana de l’Aigua, pel que te a veure amb la millora de les 

instal·lacions de les EDAR del municipi. 

L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà destinar-
se als supòsits previstos a l’article 156 de la del Decret Legislatiu 1/2005. 

Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el 
manteniment  de la urbanització,  per un termini de cinc anys a partir de la 
recepció total o parcial de les obres d’urbanització. Aquest termini es 
podrà prorrogar per un període de cinc anys mes, si la seva finalització no 
ha arribat al grau de consolidació indicat, segons el que regula l’article 
68.7 del del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 

Condicions 
d’edificació L’alçada reguladora màxima serà la mateixa que els sectors industrials 

veïns, podent-la sobrepassar en  un màxim del 25 % de l’ocupació, per 
raons tècniques. 

Densitat activitats 
Es podrà implantar més d’una activitat en la parcel·la. 

Mesures ambientals Aigües.  
Es dissenyaran uns espais com a parcs de maquinària, que 
consistiran en superfícies impermeabilitzades en les quals es farà 
el manteniment de la maquinària i s’emmagatzemaran materials 
de l’obra, amb l’objecte de prevenir l’abocament fortuït de 
contaminants al subsòl. 
 
Les aigües residuals generades per la totalitat del sector seran 
separatives de les plujanes i conduïdes cap a la xarxa de 
sanejament; des d’aquí s’enviaran cap a la nova EDAR que s’ha 
construït en el mateix polígon. En cap cas es permetrà 
l’abocament de les aigües residuals a llera pública. En els casos 
en que la indústria sigui contaminant (escorxadors, 
panificadores,...), les aigües residuals generades per les naus 
hauran de tenir un tractament previ abans d’ésser abocades a la 
xarxa de sanejament.  
Les aigües plujanes passaran per un separador de greixos i 
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hidrocarburs abans d’ésser lliurades a llera pública. 
  
Pel desenvolupament del nou sector caldrà fer una ampliació de 
cabal subministrat, a fi de prevenir la sobreexplotació dels 
mateixos, en compliment del Reial Decret 140/2003, d’abastament 
d’aigua potable per al consum humà. 

Caldrà fomentar la reutilització d’aigües plujanes amb la 
instal·lació de cisternes privades, aigües grises per al reg privat, i 
negres amb l’aprofitament de l’efluent pel reg públic i neteja viària.  

Gea.  

Les terres vegetals s’aprofitaran per a la revegetació de les zones 
verdes i altres espais lliures repartits pel terme. 

 

Vegetació.  

Les zones destinades a verd públic, i també els enjardinaments 
privats, es dissenyaran incloent planta autòctona de règim xeròfit, 
és a dir, resistent a l’estrès hídric, i no neutralitzadores. Així es 
permetrà la plantació d’espècies com olivera, alzina, roure, pi 
blanc, romaní, bruc, estepa i llentiscle entre d’altres; i es prohibirà 
la plantació de xiprer, mimosa, dent de lleó, eucalipte, acàcia i 
ailant, entre d’altres.  

 

Fauna.  

La definició d’espais lliures servirà per a incitar la freqüentació 
faunística, sobretot d’aus, que sovintejaran aquests espais on s’hi 
plantaran espècies diverses amb fruits.  

 

Agricultura.  

Caldrà que els peus d’olivera s’aprofitin pels espais verds. 
 
Paisatge.  

A banda del sector discontinu establerts a la zona residencial del 
Pont del Príncep al S del Regatim, es definirà una franja d’espais 
lliures al costat de la carretera de l’Escala on s’hi faran plantacions 
que filtraran les visuals de les noves instal.lacions.  

 
Medi atmosfèric.  
Seran d’aplicació les mesures correctores referides a la Llei 6/2001, 
quant al disseny de lluminàries de projecció horitzontal, i la utilització de 
làmpades de vapor de sodi, amb l’objecte de reduir la contaminació 
lumínica i preservar l’ambient nocturn.  
Quant a l’ambient acústic, i de cares a les noves construccions en zones 
de soroll, es tindran en compte les mesures contingudes en l’article 9.7 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica.  
 
Residus.  

Cada nau disposarà d’un espai on emmagatzemar i classificar els residus 
generats. Els corresponents contenidors estaran sotacobert per a evitar la 
producció de lixiviats. La gestió dels residus anirà a càrrec de cada 
empresa. 
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT.  
SECTOR SUD-6. RESIDENCIAL SECTOR CENTRAL 

Àmbit 
23,05 ha  

Us 
Residencial unifamiliar,  plurifamiliar, comercial, altres usos 
residencials, dotacionals, serveis i assitencials. 

Densitat 
30 hab/ha 

Edificabilitat 
0,50 m²/m² per residencial i 0,10 m²/m² per comercial. 

Cessions 
Equipaments segons article 65 del Decret Legislatiu 1/2005. 

10% de sistemes generals de zones verdes, 10 % sistemes locals 
de zones verdes 

El sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 

Reserva hab.social 
30 % dels quals el 20% correspon a habitatges de protecció oficial 
de regim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb 
protecció oficial de preu concertat. 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris 
Completar el creixement del municipi i unir els dos nuclis 
actualment existent, el poble i el sector residencial Pont del 
Príncep. 

La localització dels habitatges de protecció publica es disposaran 
de forma que s’eviti la concentració excessiva i s’afavoreixi la 
cohesió social impedint la segregació espacial dels ciutadans per 
raó de llur nivell de renda. El planejament derivat haurà de 
incorporar un estudi que en justifiqui el seu emplaçament . 

El planejament derivat determinarà el regim específic de protecció 
i el termini obligatori d’inici i acabament de la construcció dels 
habitatges socials segons les necessitats del municipi. Aquest 
termini no podrà excedir a la vigència del Pla. 

Compromisos 
Per desenvolupar el sector caldrà determinar la divisió en tres 
subsectors segons les determinacions de l’article 91 del decret 
legislatiu 1/2005. Caldrà acreditar l’equilibri de l’aprofitament 
urbanístic, les cessions i carregues i l’equidistribució de les 
reserves d’habitatge protegit. 

Localitzar els espais destinats a zona verda i equipaments en les 
zones properes a la riera a fi d’adequar els espais de la riera i 
millorar les condicions ambientals els seus entorns. 

Les obres d’urbanització hauran d’incloure ells ponts per sobre de 
la riera a fi de connectar les zones residencials entre elles i donar 
continuïtat a la trama viaria de la zona residencial del Pont del 
Príncep. 
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Segons la Disposició Addicionals segona del PTSEC 2006-2009 
es permetrà fer la reserva d’un establiment comercial, de com a 
màxim 1.000 m² de superfície de venda, dels quals, la superfície 
de venda corresponent al format de supermercat no pot superar, 
en cap cas, els 800 m². 

Les dotacions d’aparcaments s’ajustaran al que determina el 
Decret 378/2006, pel qual es desplega la LLei 18/2005, 
d’equipaments comercials. 

L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat 
pels resultats d’un nou estudi de simulació hidràulica  del tram de 
la riera Regatim, de 2.200 m de longitud, comprés entre el camí 
de Santa Llogaia d’Alguema i la carretera del Riberal, al seu pas 
pels  terrenys del nucli urbà consolidat i els de  futur 
desenvolupament urbanístic. L’estudi inclourà l’avaluació del risc 
hidrològic respecte les crescudes extraordinàries de la riera per tal 
de confirmar les propostes del planejament i determinar 
l’ordenació més convenient per la minimització del risc hidrològic i 
precisar les actuacions d’infrastructura hidràulica i/o les mesures 
de protecció passiva necessàries, tot segons els criteris tècnics 
aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 
2001 i modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels 
terrenys integrats en el sistema hídric i les  zones inundables i les 
determinacions de la directiva de l’art. 6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les 
prescripcions de la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per 
als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de març de 2003, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica 
caldrà estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del 
Regatim mantenint l’amplada de 20 metres a fi de garantir la 
funció de corredor biològic. El tractament d’aquesta franja serà 
unitari conjuntament amb els sectors SUD-1 i SUD-4. 

Les obres d’urbanització del sector comprendran la construcció de 
la connexió i vial per sobre de la riera, dels terrenys de cessió 
d’equipament amb el vial situat a l’altre costat de la riera dins del 
polígon Pont del Príncep. 

El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris 
que permetin incrementar la utilització de paviments permeables 
per tal de disminuir les necessitats d’infraestructures de laminació. 
Així mateix, s’hauran d’adaptar a les disposicions vigents que es 
derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i, en 
particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i 
publicar a finals de 2009. 

El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el 
conveni que es pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, 
l’entitat responsable del sistema de sanejament i  l’Agencia 
Catalana de l’Aigua, pel que te a veure amb la millora de les 
instal·lacions de les EDAR del municipi. 
 
El sector haurà d’assumir el desmuntat i la indemnització de 
l’activitat ramadera situada dins d’ell a la banda nord oest. 
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L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà 
destinar-se als supòsits previstos a l’article 156 de la del Decret 
Legislatiu 1/2005. 

Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el 
manteniment  de la urbanització,  per un termini de cinc anys a 
partir de la recepció total o parcial de les obres d’urbanització. 
Aquest termini es podrà prorrogar per un període de cinc anys 
mes, si la seva finalització no ha arribat al grau de consolidació 
indicat, segons el que regula l’article 68.7 del del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Mesures ambientals Aigües.  
Caldrà fer un acurat aixecament topogràfic amb l’objecte de 
dissenyar correctament les obres de drenatge superficials, a partir 
del qual s’analitzarà el risc d’inundabilitat d’aquest sector.  
 
Es dissenyaran uns espais com a parcs de maquinària, que 
consistiran en superfícies impermeabilitzades en les quals es farà 
el manteniment de la maquinària i s’emmagatzemaran materials 
de l’obra, amb l’objecte de prevenir l’abocament fortuït de 
contaminants a la llera del Regatim. 
 
Les aigües residuals generades per la totalitat del sector seran 
separatives de les plujanes i conduïdes cap a la xarxa de 
sanejament; des d’aquí s’enviaran cap a la EDAR que hi ha al 
marge esquerra del Regatim al sector residencial Pont del 
Princep. En cap cas es permetrà l’abocament de les aigües 
residuals a llera pública.  
 

Pel desenvolupament del nou sector caldrà fer una ampliació de 
cabal subministrat, a fi de prevenir la sobreexplotació dels 
mateixos, en compliment del Reial Decret 140/2003, d’abastament 
d’aigua potable per al consum humà. 
 

Caldrà fomentar la reutilització d’aigües plujanes amb la 
instal·lació de cisternes privades, aigües grises per al reg privat, i 
negres amb l’aprofitament de l’efluent pel reg públic i neteja viària.  

 

Gea.  
Les terres vegetals s’aprofitaran per a la revegetació de les zones 
verdes i altres espais lliures repartits pel terme. 
 
Vegetació.  
Es mantindrà una distància mínima de 10 m a l’entorn del bosc de 
ribera del marge dret del Regatim amb l’objecte de no afectar cap 
peu d’arbre.  
Es preservarà, en lo possible, la vegetació autòctona que 
s’arrenglera en els marges dels camps integrant-la en el verd 
privat.  
 
Les zones destinades a verd públic, i també els enjardinaments 
privats, es dissenyaran incloent planta autòctona de règim xeròfit, 
és a dir, resistent a l’estrès hídric, i no neutralitzadores. Així es 
permetrà la plantació d’espècies com olivera, alzina, roure, pi 
blanc, romaní, bruc, estepa i llentiscle entre d’altres; i es prohibirà 
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la plantació de xiprer, mimosa, dent de lleó, eucalipte, acàcia i 
ailant, entre d’altres.  
 
Fauna.  
La definició d’espais lliures servirà per a incitar la freqüentació 
faunística, sobretot d’aus, que sovintejaran aquests espais on s’hi 
plantaran espècies diverses amb fruits.  
 
A fi d’afavorir la conservació de la llúdriga nomes es podrà 
construir un pas per damunt del Regatim amb l’objecte de 
comunicar els sectors actuals amb el futur sector, i que a demes, 
faciliti l’accés a la N-II a traves del polígon. Es dissenyaran com a 
pas de fauna sota la carretera un calaix de 2 m x 2 m.  
 
La concentració dels espais lliures a l’entorn del marge dret del 
Regatim, derivats de les cessions dels sectors discontinus del 
SUD-1 i SUD-5, permetran ampliar la funció de corredor biològic 
del curs d’aigua, tot integrant la parcel·la de la freixeneda.  
Caldrà definir com a espai lliure, d’un ample mínim de 10 m al 
voltant del marge dret del Regatim, que es revegetarà per afavorir 
l’atenuació del estat acústic i lumínic que es derivarà del 
desenvolupament del nou sector, a fi de prevenir greuges sobre la 
fauna que es desplaça pel riu.  
 

Paisatge.  
La concentració de verd públic es farà a l’entorn del marge dret 
del Regatim consistint en una franja d’uns 40 m d’ample que 
integrarà també la parcel.la envoltada de freixes. Aquesta faixa 
verda permetrà esponjar els dos sectors residencials: l’actual i el 
previst, millorant la qualitat paisatgística i de vida dels residents. 
En aquesta franja s’hi farà una plantació intensiva d’arbres i 
arbusts  
 
Medi atmosfèric.  
Seran d’aplicació les mesures correctores referides a la Llei 
6/2001, quant al disseny de lluminàries de projecció horitzontal, i 
la utilització de làmpades de vapor de sodi, amb l’objecte de reduir 
la contaminació lumínica i preservar l’ambient nocturn.  
Quant a l’ambient acústic, i de cares a les noves construccions en 
zones de soroll, es tindran en compte les mesures contingudes en 
l’article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica.  
 
Residus.  
Dins de la zona d’espais lliures es dissenyarà una “illa ecològica” 
on els residents abocaran els residus generats diàriament. En 
aquest espai s’acolliran tots els contenidors: selectiva (paper, 
vidre i envasos) i rebuig (orgànica i inorgànica).  
Atesa l’ampliació de tots els sectors ja consolidats, es destinarà 
una part de la superfície del polígon Pont del Príncep per a 
encabir una deixalleria capaç d’absorbir i gestionar tots els residus 
generats.  
 
Medi socioeconòmic.  
La vialitat dissenyada al límit de ponent del sector permetrà 
millorar la comunicació dels sectors residencials amb la carretera 
N-IIa. Impacte final: compatible.  
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Paral·lelament a aquesta carretera de circumval·lació es 
dissenyarà un carril peatonal i cicloturístic que permetrà gaudir 
d’un paisatge típicament agrícola per la banda de ponent.  
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT.  
SECTOR SUD-7. INDUSTRIAL CM6 

Àmbit 
5,39 ha 

Us 
Industrial tipus 2, comercial, magatzem, tallers de reparació de 
vehicles, oficines i serveis, restauració, garatge, aparcament, 
estació de servei, esportiu, logístic i distribució, hoteler i 
restauració, serveis tècnics i mediambientals. 

Ordenació  
Segons el Pla Parcial aprovat  

17.276 m² de zona de parcel·les de 2.000 m² , clau 5.2.G1(grau 1) 
i 12.723 m² de zona de parcel·les de 600 m², clau 5.2.G2(grau 2) 
amb un màxim de 45 activitats. 

Edificabilitat 
35.463,54 m² 

Cessions 
Segons el Pla Parcial aprovat   

4.318,24 m² sistemes generals, 1.079,56 m² sistemes generals de 
vialitat, 5.300 m² espais lliures i 2.481,76 m² equipaments. 

El sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 

Regulació especifica 
dels equipaments Ordenació :            edificació aïllada 

Ocupació :             70% de la parcel·la 

Edificabilitat :         1 m² / m²  

Alçada màxima :     7m 

Separació a llindars :  8m. 

Condicions d’us : 

Usos prohibits : residencial, espectacles, religios, comercial, 
sanitari.  

Usos admesos : cultural, docent, esportiu. 

Sistema d’actuació 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica 

Objectius i criteris 
Aquest sector ha d’oferir el sòl apte per a la implantació d’activitats 
industrials i tallers del municipi i el seu entorn. 

Els establiments hotelers es situaran en les parcel·les que es 
troben mes properes a la carretera N-IIa i en parcel·les de 
tipologia grau 1, és a dir de mes de 2.000 m2 de superfície. 

 

Compromisos 
El sector tindrà com a carrega externa, la urbanització dels vials 
de connexió en sòl urbà, vers el carrer Garbí. El cost de 
l’expropiació dels vials exteriors serà a càrrec de la Junta de 
Compensació i serà tramitada per l’Ajuntament. 
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Caldrà executar la vialitat interna dels sector segons el Pla Parcial 
aprovat 

Per desenvolupar el SUD caldrà executar les obres de captació 
d’aigua pròpies que siguin necessàries pel sector. 

El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris 
que permetin incrementar la utilització de paviments permeables 
per tal de disminuir les necessitats d’infraestructures de laminació. 
Així mateix, s’hauran d’adaptar a les disposicions vigents que es 
derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i, en particular, 
al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, 
que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i publicar a finals 
de 2009. 

L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà 
destinar-se als supòsits previstos a l’article 156 de la del Decret 
Legislatiu 1/2005. 

Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el 
manteniment  de la urbanització,  per un termini de cinc anys a 
partir de la recepció total o parcial de les obres d’urbanització. 
Aquest termini es podrà prorrogar per un període de cinc anys 
mes, si la seva finalització no ha arribat al grau de consolidació 
indicat, segons el que regula l’article 68.7 del del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Mesures ambientals Aigües.  
Les aigües residuals generades per la totalitat del sector seran 
separatives de les plujanes i conduïdes cap a la xarxa de 
sanejament; des d’aquí s’enviaran cap a la EDAR que ja funciona 
a la zona d’equipaments del sector residencial Pont del Príncep. 
En cap cas es permetrà l’abocament de les aigües residuals a 
llera pública. En els casos en que la indústria sigui contaminant 
(escorxadors, panificadores,...), les aigües residuals generades 
per les naus hauran de tenir un tractament previ abans d’ésser 
abocades a la xarxa de sanejament.  
 
Les aigües plujanes passaran per un separador de greixos i 
hidrocarburs abans d’ésser lliurades a llera pública. 
  
Pel desenvolupament del nou sector caldrà fer una ampliació de 
cabal subministrat, a fi de prevenir la sobreexplotació dels 
mateixos, en compliment del Reial Decret 140/2003, d’abastament 
d’aigua potable per al consum humà. 
Caldrà fomentar la reutilització d’aigües plujanes amb la 
instal·lació de cisternes privades, aigües grises per al reg privat, i 
negres amb l’aprofitament de l’efluent pel reg públic i neteja viària.  

Gea.  
Les terres vegetals s’aprofitaran per a la revegetació de les zones 
verdes i altres espais lliures repartits pel terme. 
 
Vegetació.  
Les zones destinades a verd públic, i també els enjardinaments 
privats, es dissenyaran incloent planta autòctona de règim xeròfit, 
és a dir, resistent a l’estrès hídric, i no neutralitzadores. Així es 
permetrà la plantació d’espècies com olivera, alzina, roure, pi 
blanc, romaní, bruc, estepa i llentiscle entre d’altres; i es prohibirà 
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la plantació de xiprer, mimosa, dent de lleó, eucalipte, acàcia i 
ailant, entre d’altres.  
 
Fauna.  
La definició d’espais lliures servirà per a incitar la freqüentació 
faunística, sobretot d’aus, que sovintejaran aquests espais on s’hi 
plantaran espècies diverses amb fruits.  
  
Paisatge.  
Els espais verds es concentraran a la façana de la N-IIa i de la 
carretera de Vilamalla, és a dir, a la franja N i E del sector amb 
l’objecte de filtrar les visuals de les naus.  
  
Medi atmosfèric.  
Seran d’aplicació les mesures correctores referides a la Llei 
6/2001, quant al disseny de lluminàries de projecció horitzontal, i 
la utilització de làmpades de vapor de sodi, amb l’objecte de reduir 
la contaminació lumínica i preservar l’ambient nocturn.  
Quant a l’ambient acústic, i de cares a les noves construccions en 
zones de soroll, es tindran en compte les mesures contingudes en 
l’article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica.  
 
Residus.  

Cada nau disposarà d’un espai on emmagatzemar i classificar els 
residus generats. Els corresponents contenidors estaran 
sotacobert per a evitar la producció de lixiviats. La gestió dels 
residus anirà a càrrec de cada empresa.  
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CAPÍTOL 4. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

SECCIÓ 1. Disposicions generals  

Article. 105 - Definició i tipus 

1. El sòl no urbanitzable comprèn terrenys que es caracteritzen per una voluntat de 
mantenir les seves condicions naturals i el seu caràcter pròpiament rural. No hi són 
permesos els nous habitatges, els processos d’urbanització de caràcter urbà ni els usos 
contradictoris amb l’aprofitament natural del territori. No es permetran més 
aprofitaments que els agrícoles, forestals i paisatgístics. El sòl no urbanitzable es regeix 
per les limitacions que estableix l’article 47 LU, segons el desenvolupament i la 
concreció de detall que s’efectua en aquest capítol. En tot cas haurà d’assegurar-se la 
conservació dels seus elements naturals: sòl, flora, fauna i paisatge. 
2. Els Plans especials que desenvolupin les determinacions del sòl no urbanitzable no 
podran alterar les determinacions del POUM, excepte per regular més restrictivament 
les condicions d’edificació i d’ús i per augmentar la superfície establerta com a mínima 
per a les finques. En termes generals, constitueixen el sòl no urbanitzable: 

a) Els terrenys que el POUM classifica com a tals per raó de la incompatibilitat amb llur 
transformació i la inadequació al desenvolupament urbà. 
b) Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà ni 
en sòl urbanitzable. 

3. Dins del sòl no urbanitzable el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix les 
següents zones: 

a) Protecció agrícola, clau PA 
b) Protecció d’alt valor agrícola i connector, clau PAC 
c) Protecció de forestal, clau PF 
d) Protecció hídrica (clau PH) 
e) Protecció paisatgística, clau PP 

Article. 106 - Parcel·lacions i segregacions de finques rustiques 

1.  Seran indivisibles a Vilamalla totes les finques en sòl no urbanitzable la dimensió de 
les quals sigui inferior al doble de les unitats mínimes de conreu o de producció forestal 
d’acord amb l’article 188.e LU i els Decrets de la Generalitat de Catalunya 169/1983 i 
35/1990.  
2. Queden absolutament prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl no 
urbanitzable. S’entendrà que existeix parcel·lació quan concorrin les circumstàncies 
assenyalades a l’article 183.1 LU i que hi ha presumpció de parcel·lació quan es donin 
les condicions de l’article 186 LU. 
3. Es considera il·legal, a efectes urbanístics, tota parcel·lació que sigui contrària a allò 
que estableix el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o que infringeixi el que disposa 
l’article 187.1 LU i tota divisió o segregació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la 
construcció d’edificacions o usos que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable.  
4. D’acord amb els articles 205 i 206 LU, es considera infracció urbanística els actes de 
parcel·lació urbanística contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a 
terme en sòl no urbanitzable.  

Article. 107 - Tanques 

1. Per a la construcció de tanques s’haurà de justificar la seva necessitat per a ús de la 
finca. 
2. Quan sigui inevitable la seva col·locació, les tanques agrícoles es construiran de 
forma que no agredeixin el medi on s’emplacen, ni privin la visió del paisatge i només 
s’admetran de filat metàl·lic a una alçada màxima de 1.50 m, o bé vegetals, amb una 
base de 20 cm de obra, es a dir opaca. La seva col·locació estarà subjecta a prèvia 
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llicència municipal. En qualsevol cas caldrà situar-les a una distància mínima de 
l’exterior del camí equivalent a la distància de protecció que s’estableix en els “Camins 
rurals”, resseguint la topografia natural sense escalonaments i sense interferir el traçat 
dels camins públics. 
3. Excepcionalment i sempre que es justifiqui la seva necessitat als límits de la 
carretera s’admet el tancament massís amb muret de pedra natural o amb fusta de 1,40 
m d’alçada o tanca vegetal fins a 2,50 m. 

4. Qualsevol tanca o actuació en zona regable queda condicionada i haurà de respectar 
una servitud de pas de 3 metres d’amplada al llarg de sèquies, canals i conduccions 
d’aigua, pel manteniment d’aquestes. Aquestes son gestionades per la comunitat de 
Regans-marge dret de la Muga, i queden gravades de qualsevol alteració. 

Article. 108 - Tales d’arbres 

1. Els propietaris del sòl NU vetllaran per al manteniment de l’arbrat existent. 
2. Es prohibeixen les tales d’arbres que no estiguin previstes en Plans de gestió i 
millora forestal (PGMF) o que disposin d’autorització expressa de l’administració 
forestal. 

Article. 109 - Xarxes de transport d’energia elèctrica i telecomunicacions 

1. La creació de noves línies elèctriques aèries d’alta tensió o d’antenes de 
comunicació radioelèctrica o de telefonia s’ordenarà conjuntament amb les existents, 
preveient en el primer cas, corredors al llarg de les infraestructures viàries de 
comunicacions situant-se en el segon cas pels terrenys amb menys impacte sobre el 
medi. Per regular i racionalitzar i coordinar les característiques i traçats de les diferents 
companyies, establint les mesures adequades de protecció es podrà redactar un Pla 
Especial previ a la concessió de qualsevol llicència o per tal de racionalitzar l’ocupació 
del territori d’acord amb els criteris fixats per la l’article 9 de la LU 

Article. 110 - Usos permesos i usos prohibits 

1. Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no 
urbanitzable. 

2. Amb caràcter general, queden prohibits els usos següents: habitatge plurifamiliar, 
oficines, comercial, magatzems, industrial i dipòsits de material no relacionats amb l’ús 
agrícola, ramader o forestal, amb l’excepció de les granges, estabularis, sitges i 
hivernacles. També, es prohibeixen l’assentament permanent de rulots i autocaravanes, 
els abocadors, les plantes i altres instal·lacions de tractament i transferència de residus. 
3. A les explotacions agrícoles i ramaderes, es permetrà la instal·lació de plantes de 
biogàs o plantes de compostatge, ja que estan admeses pel reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
4. L’establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l’obligació d’adoptar les 
mesures necessàries, per evitar la degradació del medi i facilitar una integració total. 
5. Caldrà estudiar, de manera detallada, la captació d’aigua potable i energia, la 
depuració de les aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i la conservació i 
restauració de les masses arbòries. El titular es comprometrà a la conservació de 
l’establiment i del seu entorn, per tal que reuneixi unes condicions perfectes de 
seguretat, de salubritat i d’ornament públic. 
6. L’ús de les aigües i aprofitaments dels recursos hidràulics existents en els aqüífers 
subterranis vindrà regulat pel Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen 
normes de protecció i addicionals en matèria de procediment, en relació amb diversos 
aqüífers de Catalunya. 
7. A fi de prevenir la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, mentre que 
Vilamalla estigui inclosa dins de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats, l’abocament de purins, fertilitzants i altres elements que puguin afectar la 
contaminació de les aigües continentals i litorals, haurà de preveure les mesures de 
prevenció i correcció de la contaminació que regula el Decret 261/1996 en compliment de 
les determinacions del Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones 
vulnerables. 
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Article. 111 - Publicitat 

1. Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la 
visió del paisatge, especialment aquells que infringeixin la línia de l’horitzó. 

2. Es permetrà la col·locació de cartells o altres elements publicitaris en els terrenys 
classificats com a sistema viari segons el que es determina en l’article 68 d’aquesta 
normativa. 

 

SECCIÓ 2. Construccions en sòl no urbanitzable  

Article. 112 - Disposicions generals per a l’edificació en sòl No Urbanitzable 

1. Els propietaris de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició de 
llurs propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els 
imperatius derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins els 
límits establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i 
per la legislació que sigui aplicable a l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta 
classe de sòl. 
2. Per això, es podran realitzar construccions i dependències pròpies d’una activitat 
agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica en relació 
amb la naturalesa i el destí de la finca.  
3. Excepcionalment, es podran autoritzar la construcció d’edificacions i instal·lacions 
d’utilitat pública o interès social que preveu l’article 47.4 LU que no siguin incompatibles 
amb els usos previstos en els diferents tipus de sòl no urbanitzable.  
4. D’altra banda, també és permès de reconstruir i rehabilitar les masies i les cases 
rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques o socials. Aquestes masies i les cases rurals hauran 
d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a què es refereix l’article 
50.2, del Decret Legislatiu 1/2005,  amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un 
establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a un establiment 
de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure.  

La instal·lació d’elements de captació d’energies fotovoltaiques o tèrmiques vindrà 
regulada per les determinacions de l’article 24. 

5. Aquest POUM, ultra les actuacions d’interès públic a què es refereix l’apartat 4, 
només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les 
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 

a) Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin directament i 
justificadament associades a una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos 
naturals o, en general, rústica  
b) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la 
xarxa viària. 
c) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 
d) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping amb la 
tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 
e) Es permet, alhora, l’adequació i millora dels altres “habitatges preexistents en sòl no 
urbanitzable” 

6. L’autorització de les obres i els usos referents a actuacions d’interès públic, noves 
construccions o reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals existents, 
s’ajustarà als procediments previstos per a cada cas en els articles 48, 49 i 50 de la L.U 
i hauran de garantir en qualsevol cas la preservació d’aquest sòl respecte al procés de 
desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les construccions i les 
activitats autoritzades respecte a les condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn en 
què s’emplacen.  
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7. S’haurà de resoldre i especificar en la tramitació de la llicència el sistema de 
depuració de les aigües residuals i el seu destí final, així com el sistema de captació 
d’aigua i l’abastament d’energia que serà preferentment renovable.  

8. Les construccions, (incloses antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, remats decoratius, grues de construcció i 
similars), modificacions del terreny o altres objectes fixos com pals o aerogeneradors, 
incloses les seves pales, o el gàlib dels vehicles, excepte que es demostri que no 
comprometen a la seguretat segons les excepcions contemplades en els articles 7e i 9e 
del Decret 584/72, sobre servituds aeronàutiques, pel que la cota màxima d’alçària no 
podrà sobrepassar els 300 metres de cota per sobre el nivell del mar. 

9. La instal·lació de qualsevol element com ara aerogeneradors, línies de transport 
d’energia elèctrica, infraestructures de telecomunicacions, antenes de telefonia i enllaços 
de microones i altres estructures que, pel seu funcionament, estiguin sobre plataformes 
elevades, haurà de justificar que es dóna compliment a la normativa vigent en referència 
a les servituds aeronàutiques, per la qual cosa, per a la seva tramitació, caldrà un 
informe previ de la Direcció General d’Aviació Civil. 

10. Els terrenys inclosos dins de la zona de servitud de l’aeroport de Girona, segons el 
plànol d’informació que s’incorpora, estan sotmesos a la limitació del 301 m d’alçària 
(sobre el nivell del mar) que no podran sobrepassar cap de les construccions (incloses 
antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensor, cartells, 
remats decoratius, grues de construcció i similars, etc.) modificacions del terreny o altre 
objecte fix (pals, antenes, aerogeneradors incloses les seves pales, cartells, etc.), així 
com el gàlib dels vehicles, llevat que es demostri que no es compromet a la seguretat ni 
que queda afectada, de manera significativa, la regularitat de les operacions de les 
aeronaus, d’acord amb les excepcions contemplades en els articles 7e i 93 del Decret 
584/72 sobre servituds aeronàutiques, modificat pel Decret 2490/74 i Reial decret 
1541/2003.  

Article. 113 - Integració en el territori i el paisatge 

1. En desenvolupament de l’article 9 LU qualsevol edificació o volum que d’acord amb 
els apartats anteriors s’hagi d’emplaçar en el sòl no urbanitzable hauran de garantir que 
la seva situació, volumetria, cromatisme, alçada, murs i tancaments, o la instal·lació 
d’altres elements, no limiti el camp visual dels paisatges naturals, ni trenquin l’harmonia 
o desfigurin la perspectiva. 
2. Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que 
garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn d’acord amb 
la taula de colors que figura a l’annex 6 de la normativa. 
3. Les construccions seran adequades a la seva condició aïllada i, per tant, caldrà 
explicitar la previsió i qualitat dels accessos i serveis necessaris en funció de l’ús i de 
l’emplaçament. 
4. La nova edificació o ampliació de l’existent no suposarà la destrucció de l’arbrat. En 
tot cas els possibles arbres afectats es reemplaçaran dins el termini màxim d’un any. 
En la sol·licitud de llicència municipal hi constarà el seu nombre, el procés i localització 
de la replantació.  
5. Com criteris compositius es fixa l’assumpció dels models de l’arquitectura tradicional 
de la comarca entre el que cal distingir, en primer lloc, els tipus propi de l’arquitectura 
noble i l’arquitectura modesta. Les noves edificacions respectaran en aquest sentit les 
volumetries simples amb cobertes a una o dos aigües segons les seves dimensions i 
proporcions. Igualment caldrà mantenir les proporcions i tipologies de les obertures 
d’aquestes edificacions. 

Article. 114 - Actuacions d’interès públic  

1. Es consideren d’interès públic les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, 
d’educació en el lleure i d’esbarjo a realitzar a l’aire lliure, amb les mínimes i 
imprescindibles obres i instal·lacions adequades a l’ús del qual es tracti. Igualment, 
gaudeixen d’interès públic els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb 
els usos urbans, així com les infraestructures d’accessibilitat, les instal·lacions i obres 
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de serveis tècnics tals com les de telecomunicacions, d’infraestructura hidràulica 
general, producció i d’abastament energètic, de subministrament i sanejament d’aigües, 
de tractament de residus, i d’altres instal·lacions ambientals d’interès públic.  
2. Es podran autoritzar edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i d’interès social que 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural, seguint el procediment previst a l’article 48 LU  
3. La concurrència de l’interès públic, la idoneïtat de l’emplaçament i la regulació de les 
condicions d’edificació, així com la justificació que l’àmbit d’actuació no està sotmès a 
un règim especial de protecció amb el qual l’actuació resulti incompatible tal com 
preveu l’article 47.5 LU, serà ponderada discrecionalment per la Comissió Territorial de 
Girona, d’acord amb l’article 48 LU  
4. Per a les edificacions que en aplicació d’allò establert en l’article 48 LU, es declarin 
d’utilitat pública i d’interès social, s’haurà de redactar un projecte que contempli com a 
mínim:  

– Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de 
l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.  

– Un estudi d’impacte paisatgístic.  
– Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l’actuació afecta 

restes arqueològiques d’interès declarat.  
– Un informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si l’àmbit 

d’actuació no és comprès en un pla sectorial agrari.  
– Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classificats.  
– Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.  

Article. 115 - Habitatges preexistents en sòl no urbanitzable 

1. D’acord amb les característiques que presenten les edificacions disseminades 
existents en el municipi de Vilamalla podem establir dos blocs, les pròpiament masies i 
cases rurals i els altres habitatges. 
2. Es consideren “masies” els edificis i el conjunt d’edificis que presenten una 
configuració formal pròpia de les edificacions rurals típiques del país. 
3. Es consideren "altres" els edificis i conjunt d’edificis que presenten una configuració 
formal impròpia de les edificacions rurals típiques del país i que s’ajusten més a les 
tipologies urbanes i suburbanes modernes. 
4. Es consideren "cases rurals" els edificis i el conjunt d’edificis que independentment 
del seu origen i configuració formal, són resultat de l’explotació dels recursos primaris 
relacionats amb l’agricultura i la ramaderia. Així, podem trobar cases rurals que 
s’assimilen a la configuració de masies tradicionals i cases rurals que s’ajusten a les 
característiques d’altres edificacions modernes. 
5. El POUM cataloga i llista les masies i cases rurals de Vilamalla que pel seu valor, 
paisatgístic, cultural, arquitectònic i ambiental són susceptibles de reconstrucció o de 
rehabilitació i justifica les raons que en determinen la seva preservació i recuperació. 
6. Es consideren habitatges preexistents no inclosos en el catàleg de masies i cases 
rurals, les edificacions identificades en els plànols d’ordenació que es relacionen com 
annex d’altres al catàleg.  
7. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el 
volum edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. 
Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió 
horitzontal, amb les limitacions que estableixi el planejament urbanístic i d’acord amb la 
normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat 
8. La rehabilitació de les masies en general haurà de respectar el volum edificat 
preexistent i la composició volumètrica original, eliminant aquelles addiccions que 
distorsionin la volumetria històrica. Les masies incloses en el catàleg de béns 
patrimonials, es troben subjectes a la normativa d’’aplicació d’aquell catàleg.  
9. Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió 
horitzontal, amb les limitacions que estableixi el planejament urbanístic i d’acord amb la 
normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat 
10. Els usos permesos a les masies i cases rurals del catàleg són els assenyalats a 
aquesta normativa. El procediment per a l’aprovació dels projectes de rehabilitació de 
masies i cases rurals amb ús d’habitatge, s’adequarà a allò que disposa l’article 48.2 de 
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la LU  Els projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació, de 
millora o de manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic resten 
únicament subjectes a llicència municipal.  
11. Als habitatges preexistents no inclosos al catàleg només es permeten obres 
d’adequació i millora que reuneixin les condicions objectives d’habitabilitat o quan per 
assolir-les, les obres no es creixin de les imprescindibles i no pressuposin cap 
ampliació. A més s’exigirà que l’edificació no sigui objecte d’un expedient de protecció 
de la legalitat urbanística.  

Article. 116 - Edificacions preexistents per usos d’altres que l’habitatge 

1. Les d’edificacions destinades a usos d’altres que l’habitatge són reconegudes pel Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla com a existents. 
2. En el cas d’usos industrials no s’admetrà canvi, és a dir, únicament s’admet la 
continuïtat dels usos existents i el canvi dels mateixos, implica la cessació de l’activitat 
industrial. No es permet cap tipus d’ampliació.  

Article. 117 - Construccions agrícoles 

1. Les edificacions agropecuàries destinades a ús de magatzems en sòl NU, sense 
perjudici del que aquest POUM determini per a cada zona, han de complir les següents 
condicions: 

a) Les construccions tindran com a màxim una superfície de 1.500 m
2
. Les construccions 

seran de planta baixa amb una alçada de carener de 10 metres, respecte a la rasant 
natural del terreny. 
b) Els projectes de les construccions les quals no superin la ocupació de 500 m

2
. en 

planta, sostre total de 1.000 m
2
 o 10 m d’alçada màxima resten únicament subjectes a 

llicencia municipal.  
c) Els projectes que superin la ocupació de 500 m

2
 en planta , o els sostre total de 1.000 

m
2
 restaran subjectes a la tramitació de la llicencia segons l’article 48 de la Llei 

d’urbanisme i el 57 del Reglament.   
d) Aquestes edificacions hauran de protegir la seva percepció visual des de l’entorn Aixa 
com l’efecte d’emissions de sorolls i olors amb vegetació arbòria que permeti la seva 
harmoniosa integració amb el territori que l’envolta.  
e) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del camp i de 
maquinària quan estiguin vinculades i justificades per la necessitat de mantenir una 
explotació agrícola o ramadera. La sol·licitud haurà de justificar les dimensions i 
característiques de les noves edificacions en funció dels requeriments de l’activitat i la  
propietat agrícola que ho justifiqui. 
f) Cal acreditar una propietat mínima d’1,5 ha de terres de conreu d’horta o de 4,5 ha de 
terres de conreu de secà en una única extensió. La part de la finca vinculada a 
l’edificació quedarà inscrita en el Registre de la propietat com a indivisible 
g) No es permet la seva ubicació a menys de 100 m des de l’eix de carreteres ni a 15 m 
de camins existents. Cal minimitzar el seu impacte visual. Les façanes hauran de 
comptar amb arrebossat i pintat, excepte quan el material base dels tancaments estigui 
preparat per anar vist i tingui un cromatisme adequat al paisatge. Els colors seran clars 
de la gamma terrosa, i les cobertes no podran ser de xapa galvanitzada. 

Article. 118 - Construccions ramaderes 

1. Les edificacions agropecuàries destinades a ús ramader a més del que regula la 
legislació sectorial, i del que aquest POUM determini per a cada zona, han de complir 
simultàniament els requeriments següents: 

a) Justificació del compliment de la legislació sectorial vinculada a les explotacions i a la 
gestió de fems i purins. 

– Decret 61/1994, de regulació de les explotacions ramaderes (DOGC núm. 1878, 
de 28.03.94) i Ordre de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen normes d’ordenació 
de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. 

– Real Decret 261/1996, de protecció de les aigües contra la contaminació produïda 
pels nitrats procedents de fonts agràries (BOE núm. 61, de 11.03.96).  
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– Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i Decret 
136/1999, Reglament de la Llei i els seus annexos. (DOGC núm. 2598, de 
13.03.98; i DOGC núm. 2894, de 21.05.99). 

– Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació 
amb el nitrogen (DOGC núm. 2761, de 09.11.98). 

– Reial Decret 324/2000, de normes bàsiques d’ordenació de les explotacions 
porcines.  

– Decret 136/2009 d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable 
a les zones vulnerables, en relació amb la contaminació de nitrats. 

– Pla Nacional de Regadius, sona regable de la Muga-marge dret (Comunitat de 
Regants)  

b) Les construccions tindran com a màxim una superfície de 3.000 m
2
. Les construccions 

seran de planta baixa amb una alçada de carener de 10 metres, respecte a la rasant 
natural del terreny. 
c) Els projectes de les construccions les quals no superin la ocupació de 500 m

2
. en 

planta, sostre total de 1.000 m
2
 o 10 m d’alçada màxima resten únicament subjectes a 

llicencia municipal.  
d) Els projectes que superin la ocupació de 500 m

2
 en planta , o els sostre total de 1.000 

m
2
 restaran subjectes a la tramitació de la llicencia segons l’article 48 de la Llei 

d’urbanisme i el 57 del Reglament.   
e) Les construccions se situaran en llocs assolellats i ventilats, i en tot cas, fora de la 
trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis habitats. De forma general, es 
procurarà la plantació al llarg de les edificacions de les explotacions ramaderes de fileres 
d’arbres, d’una classe característica de la zona, en una proporció mínima d’un arbre cada 
5 metres de longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció.  
f) Les explotacions porcines es situaran segons les determinacions del decret sectorial 
que les reguli.  
g) Les explotacions ramaderes no porcines es situaran a una distancia superior a 500 
metres dels sols urbans i urbanitzables, a 100 metres de l’eix de carreteres, a 200 metres  
d’habitatges existents en sòl no urbanitzable pertanyents a altres propietaris, i a 20 
metres de l’eix dels camins i viari de segon ordre. 
h) Les explotacions ramaderes de nova execució, a més de complir les distàncies 
regulades a l’apartat anterior, hauran de situar-se a una distància mínima respecte les 
explotacions ramaderes de la mateixa espècie, que són les següents: Explotacions 
porcines, 1000 m; Explotacions vacunes, entre 100 i 200 m.; Explotacions cunícoles, 500 
m.; Explotacions d’aviram, 500 m; Explotacions ovines, 500 m.; Altres explotacions, 1000 
m, si no hi ha un reglament específic que ho marqui.  
i) Quan les explotacions ramaderes quedin constituïdes en una Agrupació de Defensa 
Sanitària (ADS), s’ha de considerar la qüestió de distàncies com si es tractés d’una sola 
explotació. 
j) No s’autoritzaran les explotacions ramaderes que tinguin les pròpies basses 
d’emmagatzematge de purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a una 
correcta gestió ambiental en una localització geogràfica que no conservi la integritat 
territorial de l’explotació ramadera.  
k) Les activitats ramaderes existents que estiguin degudament legalitzades en el moment 
d’entrada en vigor d’aquest POUM i a les que estiguin en tràmit de legalització, i que 
estiguin situades a una distancia respecte el sòl urbà de menys de 1.000 m en el cas de 
les porcines i de menys de 500 m en el cas de les no porcines, es consideraran que 
estan en us disconforme. En elles no es permetran les ampliacions de les edificacions 
existents, excepte en el cas de que, les superfícies ampliades, estiguin destinades a 
donar compliment a les normatives sanitàries i de benestar animal, o siguin necessàries 
per adaptar l’edificació existent a les normatives vigents. Aquesta ampliació, en cap cas, 
podrà superar el 20 % del sostre existent abans de realitzar la ampliació. En el cas de 
que la finca tingui edificacions annexes destinades a coberts i magatzems caldrà que 
com a primera opció es faci la reconversió d’aquestes a fi de no ampliar la superfície 
construïda existent. 
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Les activitats ramaderes situades en sòl urbà i urbanitzable no els serà permesa cap 
tipus d’obra d’ampliació ni per adequar-la a la normativa vigent.  
l) Les explotacions ramaderes existents que no tinguin legalitzada l’activitat caldrà que 
regularitzin la seva situació en el termini de cinc anys a partir de l’aprovació definitiva del 
present POUM i els seran d’aplicació les determinacions dels apartats a, b, c, d, e, f.  
m) En aquestes explotacions estan sotmeses, transitòriament a les següents limitacions: 
no podran fer ampliacions de la capacitat productiva de l’activitat ni de la superfície de les 
instal·lacions; no podran sol·licitar canvi d’orientació productiva de l’activitat; no podran 
sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les instal·lacions, llevat que 
ho facin per adoptar les mesures correctores que els imposi l’autoritat competent; no 
podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas que s’efectuï la seva venda, 
cessió o transmissió patrimonial.  
n) La legalització o autorització de qualsevol construcció ramadera requereix informe 
previ favorable de l’ACA. El projecte haurà d’especificar el sistema de tractament i de 
depuració de les aigües residuals, el seu destí final i la prevenció de la contaminació dels 
aqüífers mitjançant regulació i control.  
o) Qualsevol construcció, obra o actuació, queda condicionada a que s’hauran de 
respectar les servituds de pas, tant de camins com d’aqüeductes, sèquies, canals i 
conduccions d’aigua. Cal preveure que tenen un dret de pas de 3 metres al llarg del seu 
recorregut pel manteniment d’aquestes i que son gestionades per la Comunitats de 
Regants de la zona regable de la Muga-marge dret, quedant lliures o gravades de 
qualsevol construcció o alteració 

 

Article. 119 - Construccions i instal·lacions d’obres públiques  

1. Es podran autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions 
vinculades a l’execució, al manteniment i al servei de les obres públiques. 
2. La sol·licitud de llicència haurà de justificar la necessitat del traçat o de 
l’emplaçament de les instal·lacions o construccions que es projectin, amb indicació de 
les zones afectades i de les correccions previstes en ordre a preservar les condicions 
naturals, l’equilibri ecològic i els valors paisatgístics. 

Article. 120 - Antenes i altres instal·lacions de radiocomunicació i georeferenciació 

1. Les instal·lacions puntuals d’antenes de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de 
radiocomunicació s’ajustaran a allò que disposa el Decret 148/2001, de 29 de maig, 
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació. Les antenes ja instal·lades i legalment implantades s’hauran 
d’adequar a la nova normativa en un màxim de 6 mesos. 

No es permetrà la nova instal·lació d’antenes i altres instal·lacions de radiocomunicació 
en sòl no urbanitzable.  

a) Per tot el que no preveu aquesta norma, es tindrà en compte la Recomanació del 
Consell de la CE de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general als 
camps electromagnètics (DOCE L 199/59). 
b) Les instal·lacions han d’ésser projectades, utilitzades, mantingudes i controlades de 
manera que s’adeqüin al paisatge i s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de 
seguretat que fixa la legislació vigent 
c) Les torres de suport d’antenes i camins d’accés i escomeses elèctriques es 
compartiran sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a l’ordenació 
urbanística aprovada i suposi una reducció de l’impacte. 
d) La implantació de les instal·lacions sobre el territori es podrà ordenar mitjançant un pla 
especial que permeti regular, racionalitzar i coordinar les característiques i traçats de les 
diferents companyies, establint les mesures adequades de protecció d’acord amb els 
criteris fixats per la l’article 9 de la LU. Caldrà que estiguin ubicades en zona de sistema 
destinat a serveis tècnics. 
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2. Els vèrtexs geodèsics disposaran d’una distància de protecció de 10 m de diàmetre, 
on caldrà aclarir la vegetació per tal de garantir la correcta comunicació amb els 
satèl·lits. 
3. Qualsevol implantació de telefonia mòbil o d’altres instal·lacions que requereixin les 
noves tecnologies de comunicació i de georeferenciació, no considerades als articles 
anteriors, requeriran de llicència municipal i l’autorització de la Comissió territorial 
d’Urbanisme. 

 

SECCIÓ 3. Zonificació en sòl no urbanitzable  

Article. 121 - Zona de protecció agrícola (clau PA)  

1. És qualificat com a tal el sòl no urbanitzable que té un especial valor agrícola, estigui 
conreat o no en el moment de la seva qualificació, o que s’han de preservar del procés 
d’incorporació a àrees urbanes.  
2. Les terres incloses en aquesta zona rebran un tractament prioritari en l’ordenament 
de les activitats agràries i foment per a la millora de les explotacions i mereix una 
especial protecció, d’acord amb els criteris de l’article 32 LU.  
3. Usos permesos:  
Habitatge unifamiliar C* Industria I Agrícola D 

Habitatge plurifamiliar C* Magatzem I Pecuari D 

Comerç al detall I Reparació de vehicles I Forestal  C 

Centre comercial I Garatge-aparcament I Activitats extractives C 

Recinte comercial I Estació de servei C* Càmping i caravàning C 

Parc comercial I Educatiu C* Serveis mediambientals C 

Gran establiment I Sanitari-assistencial I Allotjament rural C 

Oficines i serveis I Esportiu C*   

Hoteler I Cultural C*   

Restauració C* Associatiu I   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

 

Agrícola: Queden prohibides les instal·lacions que es contradiguin amb l’aprofitament del 
sòl per aquest ús.  

* D’acord amb les salvetats i criteris que preveu l’article 47 de la LU, exclòs la modalitat 
hotel apartament 

Edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social d’acord amb les salvetats i 
criteris que preveu l’article 47 de la LU 

4. Noves construccions: Són admeses les actuacions específiques per a activitats o els 
equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, 
són d’interès públic:  

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i 
d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 
imprescindibles per a l’ús de què es tracti. 
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 
c) Les infraestructures d’accessibilitat. 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament 
d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, la producció 
d’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic. 

5. A banda de les construccions referents a activitats o equipaments d’interès públic, 
només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les 
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 



AJUNTAMENT DE VILAMALLA 
 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL MARÇ  2014 

NORMATIVA URBANÍSTICA REFOS DE POUM I 9 MP  107/122 

a) Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, 
d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica.  Entre les construccions pròpies 
d’una explotació de recursos naturals procedents d’activitats extractives, s’hi inclouen les 
instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d’aquests recursos, sempre 
que aquestes activitats produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc 
d’origen.  
b) Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin directament i 
justificadament associades a una de les activitats d’explotació a què fa referència la lletra 
anterior. 
c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la 
xarxa viària. 
d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 
e) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping 
autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tot cas la 
tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

6. Les llicencies per construccions agrícoles i ramaderes es regularan segons els 
articles 117 i 118, respectivament,  d’aquesta mateixa normativa.  

 

Article. 122 - Zona de protecció d’alt valor agrícola i de connector (clau PAC)  

1. Definició:  
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls en què concorren valors que justifiquen un 
grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els 
poguessin afectar. Comprèn aquells sòls que formen part d’àmbits de protecció 
establerts en la normativa sectorial i aquells que el Pla considera que cal preservar pel 
seu valor com a peces i connectors d’interès natural, o com a àrees d’usos agraris i 
també per la seva funció específica en l’equilibri mediambiental, com és el cas de les 
àrees de recàrrega dels aqüífers. 

2. Regulació i condicions d’ús: 

1. El sòl de protecció especial haurà de mantenir la condició d’espai no urbanitzat. 

2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara 
dels apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, s’entendrà que el sòl de protecció especial està sotmès 
a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5 de l’esmentat article, i 
que seran incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl 
que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial.  

3. En el sòl de protecció especial, només es podran autoritzar les següents edificacions 
de nova planta o ampliació de les existents: 

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de 
protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que 
estableix el Pla. 

b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que 
estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan 
es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del 
present article per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció 
especial d’aquest sòl. 

c) Quan les ampliacions d’edificis destinats a usos que poden ser admesos en sòl no 
urbanitzable no poguessin complir les condicions establertes a l’apartat anterior i fossin 
imprescindibles per a la continuïtat de l’activitat i aquesta fos d’interès per al municipi, es 
podrà autoritzar una ampliació fins al 20% del sostre i del volum existent que no es 
subjecti total o parcialment a les condicions assenyalades. 
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4. Les llicencies per construccions agrícoles i ramaderes es regularan segons els 
articles 117 i 118, respectivament,  d’aquesta mateixa normativa.  

 
5. En el sòl classificat com de protecció especial pel seu interès agrícola, s’entendran 
com a edificacions motivades per la millora de la seva gestió les necessàries per a 
l’agricultura a cel obert i la ramaderia extensiva, tal com els coberts per emmagatzemar 
provisionalment les collites, per al bestiar o la maquinària agrícola i similars i, en general, 
aquelles que preveu el punt 6 a) i b) de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2005). 

6. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o 
ramaderes, com també totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables en 
determinades circumstàncies en el sòl no urbanitzable a l’empara de l’article 47 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), requeriran, per a ser autoritzades, 
la incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, d’un capítol que analitzi els 
efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat 
amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl. En tot cas, 
no s’autoritzaran aquestes edificacions i activitats en sòl de protecció especial si hi ha 
alternatives raonables d’ubicació en altres sòls. 

7. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de 
protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, 
adoptaran solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i evitaran interferir els 
corredors hidrogràfics i biològics. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la 
naturalesa de l’obra tindrà en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de 
protecció especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental serà preceptiva la 
realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística una valoració de la inserció de 
la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les condicions 
esmentades. 

8. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn 
territorial haurà de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no 
afecten de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on 
s’ubicarien. L’estudi haurà de considerar les següents variables, amb especial atenció a 
les relacionades amb els valors a protegir: 

a) Vegetació i hàbitats de l’entorn 

b) Fauna de l’entorn 

c) Valor edafològic productiu 

d) Funcions de connector biològic 

e) Estabilitat del sòl 

f) Funcions hidrològiques 

g) Fragmentació del sòl 

h) Gestió dels residus 

i) Accessibilitat i necessitat de serveis 

j) Increment de la freqüentació 

k) Valors patrimonials 

l) Millora esperada de l’espai protegit 

m) Patrimoni geològic i zones humides 

9. En els marges i límits de parcel·la dels sòls de protecció especial destinats a la 
producció agrària, es mantindrà o, en el seu cas, es reposarà la vegetació natural 
espontània o la tradicional de la zona (rengles d’arbres o arbusts, bardisses,...) en tant 
que factors de biodiversitat i del paisatge. Els departaments competents definiran 
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projectes de restauració i programes d’ajuts, com també contractes de conreu per tal que 
les reposicions no gravin significativament l’activitat agrària. 

Article. 123 - Zona de Protecció Forestal (clau PF) 

1. Definició:  
Comprèn el sòl no urbanitzable que per les seves característiques naturals, geològiques 
o ambientals, o per constituir elements significatius en el paisatge, ha de ser objecte 
d’una especial protecció pel seu alt valor ecològic i per la importància paisatgística 
primordial en la configuració física del territori municipal; de forma que s’impedeixin les 
actuacions que puguin perjudicar les seves condicions naturals. 

a) Aquestes zones a més d’estar sotmeses a la legislació específica sobre la defensa i 
conservació de les masses forestals i el que estableix la legislació urbanística respecte 
les zones verdes, queden subjectes a aquesta normativa. 
b) La destinació dels terrenys no requereix necessàriament la titularitat pública. Les 
finques seran cuidades i conservades adequadament per garantir el seu caràcter forestal 
i la millor seguretat de la seva riquesa natural i paisatgística enfront els incendis. 

2. Condicions d’ús: Els terrenys així qualificats no podran ser dedicats a usos, 
aprofitaments i utilitzacions que impliquin transformació de la massa boscosa; el seu 
aprofitament s’ajustarà a les determinacions de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya. 

 

Habitatge unifamiliar C* Industria I Agrícola C 

Habitatge plurifamiliar I Magatzem I Pecuari I 

Comerç al detall I Reparació de vehicles I Forestal  D 

Centre comercial I Garatge-aparcament I Activitats extractives I 

Recinte comercial I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial I Educatiu C* Serveis mediambientals I 

Gran establiment I Sanitari-assistencial I Allotjament rural C* 

Oficines i serveis I Esportiu I   

Hoteler I Cultural C*   

Restauració C* Associatiu I   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

* Aquests usos només són admissibles amb les salvetats i criteris que preveu l’article 47 
de la LU i en edificacions existents. 

3. En consideració dels valors especials d’aquests terrenys i de les característiques 
morfològiques, no s’admet cap tipus de nova edificació, la tala d’arbrat no regulada per 
plans d’explotació de finques forestals degudament autoritzades., l’ús extractiu, els 
abocaments de qualsevol tipus i qualsevol modificació que desvirtuï les característiques 
de l’entorn.  
4. Queda prohibida l’obertura de vies no grafiades no regulades per plans d’explotació 
de finques forestals degudament autoritzades.  

 

Article. 124 - Zona de protecció de hídrica (clau PH) 

1. Definició:  
Comprèn el sòl no urbanitzable que en el passat havien estat zones humides i que per 
les seves característiques naturals, geològiques o ambientals, ha de ser objecte d’una 
especial protecció atès el seu alt valor ecològic i per la importància que suposa la 
constitució d’un corredors natural; de forma que s’impedeixin les actuacions que puguin 
perjudicar les seves condicions naturals. 

a) Aquestes zones a més d’estar sotmeses a la legislació específica sobre la defensa i 
conservació de les masses forestals i el que estableix la legislació urbanística respecte 
les zones verdes, queden subjectes a aquesta normativa. 
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b) La destinació dels terrenys no requereix necessàriament la titularitat pública. Les 
finques seran cuidades i conservades adequadament per garantir el seu caràcter rural i 
la millor seguretat de la seva riquesa natural i paisatgística enfront els incendis i 
alteracions de la morfologia. 

2. Condicions d’ús: Els terrenys així qualificats no podran ser dedicats a usos, 
aprofitaments i utilitzacions que impliquin transformació de les seves característiques 
naturals. L’aprofitament forestal s’ajustarà a les determinacions de la Llei 6/1988 
forestal de Catalunya. 

 

Habitatge unifamiliar I Industria I Agrícola C 

Habitatge plurifamiliar I Magatzem I Pecuari I 

Comerç al detall I Reparació de vehicles I Forestal  C 

Centre comercial I Garatge-aparcament I Activitats extractives I 

Recinte comercial I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial I Educatiu I Serveis mediambientals I 

Gran establiment I Sanitari-assistencial I Allotjament rural I 

Oficines i serveis I Esportiu I 
Parcs, espais lliures i 

jardins 
C 

Hoteler I Cultural I   

Restauració I Associatiu I   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

 

3. En consideració dels valors especials d’aquests terrenys i de les característiques 
morfològiques, no s’admet cap tipus de nova edificació, la tala d’arbrat no regulada per 
plans d’explotació de finques forestals degudament autoritzades., l’ús extractiu, els 
abocaments de qualsevol tipus i qualsevol modificació que desvirtuï les característiques 
de l’entorn.  
4. Queda prohibida l’obertura de vies no grafiades no regulades per plans d’explotació 
de finques forestals degudament autoritzades.  

6. Els planejament derivat haurà de preveure l’estudi de les zones inundables  

 

Article. 125 - Zona de protecció de paisatgística (clau PP) 

1. Definició:  
Comprèn el sòl no urbanitzable emplaçat a la zona de les hortes de Vilamalla que per les 
seves característiques naturals, paisatgístiques i ambientals i per la seva situació dins 
l’entorn dels sòls edificats, ha de ser objecte d’una especial protecció de forma que 
s’impedeixin les actuacions que puguin perjudicar els seus valors i s’assegurin la seva 
regeneració i millora de les seves condicions naturals. 

a) La destinació dels terrenys no requereix necessàriament la titularitat pública. Les 
finques seran cuidades i conservades adequadament per garantir el seu caràcter rural i 
la millor seguretat de la seva riquesa natural i paisatgística enfront els incendis i 
alteracions de la morfologia. 

2. Condicions d’ús: Els terrenys així qualificats no podran ser dedicats a usos, 
aprofitaments i utilitzacions que impliquin transformació de les seves característiques 
naturals. L’aprofitament forestal s’ajustarà a les determinacions de la Llei 6/1988 
forestal de Catalunya. 

S’admeten els usos agrícoles, així com aquelles activitats orientades a la protecció de les 
característiques mediambientals i paisatgístiques. L’admissió d’altres usos compatibles 
per mitjà d’un Pla especial estarà condicionada a la consideració d’utilitat pública o 
interès social, sempre i quan es justifiqui la necessitat d’emplaçar aquests usos en el 
medi sense lesionar el valors específic que es vol protegir. 
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Habitatge unifamiliar I Industria I Agrícola C 

Habitatge plurifamiliar I Magatzem I Pecuari I 

Comerç al detall I Reparació de vehicles I Forestal  D 

Centre comercial I Garatge-aparcament I Activitats extractives I 

Recinte comercial I Estació de servei I Càmping i caravàning I 

Parc comercial I Educatiu I Serveis mediambientals I 

Gran establiment I Sanitari-assistencial I Allotjament rural I 

Oficines i serveis I Esportiu I   

Hoteler I Cultural I   

Restauració I Associatiu I   

Recreatiu I Religiós I   

      

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu 

 

3. En consideració dels valors especials d’aquests terrenys i de les característiques 
morfològiques, nomes s’admet la construcció de petits coberts agrícoles per guardar 
eines de l’hort. Les edificacions tindran una planta de 6 m

2
 com a màxim i alçada de 2,8 

m. Es cobriran amb teula ceràmica i s’acabaran amb remolinat.  
4. Per a la construcció de tanques s’haurà de justificar la seva necessitat per a ús de la 
finca. Quan sigui inevitable la seva col·locació, les tanques agrícoles es construiran de 
forma que no agredeixin el medi on s’emplacen, ni privin la visió del paisatge i només 
s’admetran de filat metàl·lic a una alçada màxima de 1.50 m, o bé vegetals, amb una 
base de 20 cm de obra, es a dir opaca. La seva col·locació estarà subjecta a prèvia 
llicència municipal. En qualsevol cas caldrà situar-les a una distància mínima de 
l’exterior del camí equivalent a la distància de protecció que s’estableix en els “Camins 
rurals”, resseguint la topografia natural sense escalonaments i sense interferir el traçat 
dels camins públics. 
5. Es prohibeix la tala d’arbrat no regulada per plans d’explotació de finques forestals 
degudament autoritzades., l’ús extractiu, els abocaments de qualsevol tipus i qualsevol 
modificació que desvirtuï les característiques de l’entorn.  
6. Queda prohibida l’obertura de vies no grafiades no regulades per plans d’explotació 
de finques forestals degudament autoritzades.  
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TÍTOL IV. PROTECCIÓ DELS BÉNS PATRIMONIALS 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article. 126 - Definició 

1. D’acord amb el que preveu l’article 69 de la Llei d’Urbanisme aquest Pla inclou el 
Catàleg de béns d’interès que cal protegir. Aquest catàleg té caràcter bàsic i planteja 
una protecció fonamental que es podrà detallar i aprofundir amb la redacció d’un Pla 
especial d’acord amb el que preveu l’article 67.1a de la LU, el qual podrà incorporar 
nous elements o valorar el manteniment dels aquí identificats, si és procedent. 
2.  Es considera patrimoni històric, artístic, urbanístic, arquitectònic i paisatgístic de 
Vilamalla el conjunt d’edificis, construccions, jardins, elements, carrers i places i els 
espais i elements naturals que constitueixen la identitat històrica del municipi i que cal 
conservar, millorar i transmetre en òptimes condicions a les generacions futures. 
3. El present catàleg distingeix les categories següents de béns i paisatges protegits. 

a) Béns culturals d’interès nacional. Inclouen aquelles que tenen un nivell de protecció 
integral que els assigna la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, i que es correspon 
amb la dels béns d’interès cultural definits a la Llei de Patrimoni històric espanyol. En les 
edificacions incloses en aquesta categoria resta prohibit l’enderroc i només es permeten 
obres de consolidació, conservació, restauració i rehabilitació amb un respecte 
escrupolós dels seus valors. Qualsevol obra, alteració, canvi d’ús, resta condicionat a 
l’informe previ favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
b) Edificis d’Interès Arquitectònic o Històric: S’inclouen sota aquest epígraf aquells 
edificis, conjunts o elements objecte de protecció pel seu interès cultural, de caràcter o 
local. Qualsevol obra de reforma, ampliació, modificació de les volumetries i de 
tractaments de les façanes, resta condicionat a l’informe previ favorable del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
c) Espais i Elements d’Interès Natural: Comprèn tant els indrets d’interès paisatgístic 
propi com els espais al voltant d’altres béns culturals o naturals catalogats i que han de 
restar lliures d’edificació, com els elements vegetals singulars. Aquests indrets no poden 
ser objecte d’alteració sense l’avaluació per part del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Article. 127 - Nivells de protecció 

Aquesta normativa identifica una relació exhaustiva d’elements d’interès patrimonial en 
un afany de reconèixer els elements característics del municipi definidors de la seva 
evolució històrica, per això la relació incorpora elements de diferent vàlua que cal 
classificar segons dos nivells de protecció, tot això, sense perjudici de les oportunes 
concrecions i precisions que podés detallar el pla especial del patrimoni històric a 
desenvolupar. La normativa identifica aquests elements amb un 

1. El nivell 1, es limita a enumerar edificacions o elements puntuals senyalats pel seu 
valor històric contextual o com a referència, en els quals es permeten intervencions 
més intenses. 
2. El nivell 2, el més restrictiu, identifica els elements de notable interès que convé 
preservar  d’alteracions profundes que desvirtuïn el seu significat i valor patrimonial.  

 

Article. 128 - Normes de protecció en relació als edificis i elements catalogats, 

nivell 1 

1. Els edificis i elements catalogats dins aquest nivell són una mostra de la història 
arquitectònica que ha configurat el paisatge urbà del municipi per la qual cosa cal 
incorporar-los a la memòria històrica amb el màxim rigor si be la seva relativa 
importància no permet establir mecanismes de protecció més acusats com en el cas 
del nivell 1. 
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2. Les intervencions sobre aquests elements hauran de mantenir la coherència i 
respecte formal que mereixen en funció de les seves particulars característiques.  En el 
cas que la seva pervivència sigui manifestament incompatible amb les intervencions 
que es proposin i es justifiqui un major interès per a la formulació d’aquestes, podran 
afectar-se amb les següents condicions: 

Caldrà realitzar un detallat aixecament gràfic i fotogràfic dels elements a afectar que 
s’incorporà a la sol·licitud de llicència d’obres i que serà incorporat a l’arxiu històric 
municipal. 

El projecte d’intervenció justificarà la necessitat ineludible d’intervenir sobre els elements 
afectats, aspecte que haurà de ser valorat per l’Ajuntament  prèviament a la concessió de 
la corresponent llicència d’obres. Sense una valoració favorable de l’ajuntament no podrà 
autoritzar-se la seva afectació. En el de dubte o discrepància serà potestativa la petició 
d’informe no vinculant al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Article. 129 - Normes generals en relació als béns immobles, nivell 2 

1. Els propietaris de les finques i/o edificacions incloses en el present Catàleg i, per 
tant, mereixedores de protecció, estan obligats a conservar-los en bon estat de 
seguretat, salubritat i ornat públic. 
2. L’Ajuntament ordenarà d’ofici o a instància de qualsevol interessat, l’execució de les 
obres necessàries per a la conservació de les bones condicions de seguretat, salubritat 
i d’ornat de les edificacions, jardins i terrenys, quan els seus propietaris no tinguin cura 
d’aquesta conservació. 
3. Els propietaris de l’immoble en el qual hi hagi elements incorporats a la construcció 
que mereixin ésser protegits, no podran canviar-los de lloc ni realitzar-hi reparacions o 
reformes sense l’autorització de l’Ajuntament, que serà el responsable de la seva 
vigilància i conservació. 
4. Quan en el curs d’una obra de reforma, conservació o construcció, apareguin 
elements d’interès històric o arqueològic, el propietari queda obligat a comunicar-ho 
immediatament a l’Ajuntament i podran ser d’immediata aplicació els efectes de 
suspensió de llicència. 
5. Els propietaris inclosos dintre dels conjunts protegits resten obligats, prèviament a 
qualsevol actuació que hi vulguin efectuar, a la sol·licitud d’un informe a l’Ajuntament en 
la qual es determinarà per a cada actuació els elements que cal preservar i protegir. 
6. Les determinacions que es contenen en aquestes Normes i en els documents que 
les desenvolupin per a la protecció dels béns culturals o del patrimoni historicoartístic, 
hi són sense perjudici de l’acció protectora de la Generalitat i/o de les altres 
administracions. 

 

Article. 130 - Normes de protecció dels edificis, conjunts i béns immobles, nivell 2 

1. Són preferents les actuacions de conservació, consolidació, rehabilitació i restauració 
i, en cap cas, es permetrà el seu enderrocament o les obres que suposin un canvi de 
les característiques tipològiques essencials del bé catalogat. 
2. En el cas de rehabilitació o reutilització es recuperaran els elements protegits i les 
obres s’atendran a les condicions de protecció que, amb caràcter detallat, poguessin 
establir-se. 
3. En les edificacions incloses en aquest apartat no s’hi podran realitzar més obres que 
les de restauració o conservació dels edificis, les quals no podran variar els elements 
edificatòries i estructurals definitoris dels seus valors, ni incrementar per cap motiu el 
seu volum; es prohibeixen les obres d’enderrocament i de transformació dels edificis i 
de l’entorn natural del lloc. 
4. Hauran de respectar-se les façanes, els buits, els afegits i les obertures, així com els 
materials existents i els pendents de cobertes. 
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Article. 131 - Normes de protecció dels entorns naturals i el paisatge 

1. Sense negar el fet de la inevitable evolució del paisatge, el Pla adopta el criteri de 
preservar-lo i recrear-lo quan sigui possible, davant dels riscos de la progressiva 
banalització de l’espai.  
2. Sense perjudici de les toleràncies que calgui admetre en operacions d’interès 
estratègic general expressament aprovades per la Generalitat de Catalunya, els 
projectes de transformació del territori rural compliran les condicions següents:  

a) Les actuacions de transformació de sòls han de mantenir l’escala de la 
compartimentació de l’espai agrícola productiu en les diverses peces (camps o unitats de 
producció agrícola) que, amb la seva dimensió, proporció, ritme i seqüència, defineixen 
els diversos paisatges rurals.  
b) Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats productives, 
ja siguin murs de pedra o altres materials, o bé marges o espais residuals que 
concentren el desnivell i que poden presentar diferents tractaments vegetals (brolles, 
retalls de bosc, fileres d’arbres...).  
c) Per tal de mantenir la biodiversitat en els àmbits predominantment agrícoles, cal 
conservar les peces relictes de bosc consolidat o antic.  
d) Són objecte de protecció, i en principi s’han de conservar, la xarxa de camins rurals, 
les infraestructures de rec i les construccions d’abric tradicionals complementàries de l’ús 
agrari, sense perjudici de les obres de millora que siguin necessàries.  
e) En l’obertura de camins i en l’estesa de xarxes d’infraestructura de servei local, 
s’aprofitaran els canals de pas i els corredors existents i se seguiran les actuals vies de 
comunicació procurant mantenir la unitat de les explotacions i mirant d’evitar la 
fragmentació dels camps.  

3. L’autorització dels projectes de transformació del sòl que hagin d’afectar el paisatge 
rural requerirà un informe preceptiu de l’òrgan de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, competent en matèria de paisatge.  

Article. 132 - Condicions per a les edificacions emplaçades en paisatges catalogats 

1. Les edificacions que s’ubiquen separades dels assentaments urbans són, en principi, 
interferències potencials al paisatge existent i, sense perjudici de les regulacions 
motivades per altres objectius, convé que estiguin subjectes a regulacions d’ordre 
paisatgístic.  
2. A l’efecte d’aquest article, es consideren edificacions aïllades les que es poden 
construir en sòl no urbanitzable a l’empara del que estableix l’article 47 de la Llei 
d’urbanisme i també aquelles altres que estaran aïllades de fet encara que s’ubiquin en 
peces de sòl que es classifiquen com a urbanitzables o urbanes amb la finalitat de 
possibilitar la implantació de l’ús i la construcció, en no estar aquests compresos entre 
els admissibles en sòl no urbanitzable.  
3. Les edificacions aïllades podran, segons els casos, seguir les estratègies següents 
d’integració en el paisatge:  

a) Harmonització. L’estratègia d’harmonització és preferent i pretén que les noves 
edificacions s’integrin en el paisatge com a components positius, o com a mínim neutres, 
pel que fa a la qualitat.  
b) Mimesi / camuflatge /ocultació. L’estratègia d’ocultació és la indicada en aquells casos 
en què no és possible assolir un grau acceptable d’harmonització i la integració només 
és possible adoptant les mesures adequades per a ocultar o fer escassament perceptible 
la imatge de la implantació. Aquesta estratègia pot complementar, quan convingui, la 
d’harmonització. 
c) Monumentalització. Excepcionalment es podrà optar per l’estratègia de 
monumentalització, que pot ser indicada per a determinades construccions en què la 
imatge hagi de passar a ser un component principal del paisatge. L’oportunitat d’aquesta 
estratègia requerirà un informe favorable de l’Observatori del Paisatge.  

4. Les edificacions hauran de complir les condicions següents per a garantir una 
integració satisfactòria en el paisatge:  
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a) Perfil territorial. Es preservaran les línies del relleu que defineixen els perfils 
panoràmics i s’evitarà la localització d’activitats sobre els punts prominents, els careners i 
les cotes més altes del territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la línia 
d’horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del paisatge.  
b) Proporció. Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del 
paisatge, de manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària 
constitueixen una presència impròpia i desproporcionada.  
c) Pendent del terreny. En totes les intervencions s’evitarà ocupar els terrenys amb major 
pendent. Quan siguin necessaris anivellaments, es procurarà evitar l’aparició de murs de 
contenció de terres, i se salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents 
que permetin la revegetació. Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions 
s’esglaonaran o es descompondran en diversos elements simples articulats evitant la 
creació de grans plataformes horitzontals que acumulin als extrems importants 
diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.  
d) Parcel·la. La correcta inserció en el medi rural de qualsevol implantació requereix que 
una proporció mínima del 70% de la parcel·la on s’ubica mantingui el caràcter d’espai 
rural no artificialitzat que ha d’actuar de coixí amb l’entorn no transformat, tot i que 
s’admeten les actuacions necessàries per donar un correcte tractament als límits de la 
implantació.   
e) Distàncies. Les edificacions se separaran com a mínim 100 metres de les lleres dels 
rius, rieres i barrancs. Així mateix, se separaran, dels marges de les infraestructures 
lineals de comunicació, un mínim de 50 metres de les vies locals, 100 de les generals i 
150 de les autopistes, autovies i vies convencionals amb doble calçada. La distància de 
separació a vies fèrries serà de 100 metres.  
f) Tractament exterior. Serà obligatori el tractament com a façana de tots els paraments 
exteriors de les edificacions sigui quina sigui la seva finalitat. Com a materials 
d’acabament només s’utilitzaran aquells que tinguin colors i textures que harmonitzin 
amb el caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos estranys en la imatge dominant 
del conjunt.  

5. Les edificacions que pel caràcter particular que tenen estiguin autoritzades a seguir 
l’estratègia de monumentalització no estaran subjectes a les limitacions assenyalades, 
sense perjudici de l’observança de les distàncies i servituds i d’altres condicions 
establertes amb criteris funcionals, de seguretat i ecològics.  
6. Els projectes de construccions destinades a activitats agrícoles, ramaderes, 
d’explotació de recursos naturals o, en general, rústiques, s’han de sotmetre al 
procediment regulat per l’article 48 de la Llei d’urbanisme si en el seu conjunt superen 
una superfície de sostre edificat de 300 m².  
7. Aquelles edificacions compreses entre les autoritzables segons el que determina 
l’article 47 de la Llei d’urbanisme, que per motius funcionals inevitables hagin de situar-
se en una ubicació en la qual pels seus requeriments de forma no pugui complir 
algunes de les condicions establertes, faran servir els mitjans adequats, en especial 
l’arbrat i les barreres visuals vegetals, per a assolir un grau d’integració acceptable en 
el paisatge.  
8. L’autorització dels projectes d’edificació a què fa referència aquest article requerirà 
un informe preceptiu de l’òrgan de l’administració de la Generalitat de Catalunya 
competent en matèria de paisatge.  

Article. 133 - Condicions d’integració paisatgística 

1. Per a l’atorgament de llicències de moviments de terres, de construcció 
d’infraestructures i d’edificació i instal·lació d’aquells elements que hagin de tenir una 
presència visual rellevant en el paisatge, s’incorporaran al projecte tècnic que ha 
d’acompanyar la sol•licitud d’autorització els estudis necessaris per a mostrar-ne la 
inserció en el mateix i els que permetin avaluar-ne els efectes. En aquells casos en què 
l’autorització requereixi prèviament l’aprovació d’un instrument urbanístic, aquest ja 
s’inclourà en un primer estudi paisatgístic adequat al tipus de determinacions pròpies 
de l’instrument.  
2. S’entendrà que són visualment rellevants totes les edificacions de localització aïllada, 
incloses aquelles motivades per les activitats agrícoles, ramaderes i primàries en 
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general, i també aquelles situades en les franges exteriors dels nuclis urbans, en 
especial aquelles que per la seva envergadura –volum, alçada, longitud de façana– 
puguin tenir una presència important en la futura imatge del nucli urbà. També s’han de 
considerar visualment rellevants aquelles actuacions de valor estratègic formalment 
autònomes que s’admetin en sòl de protecció territorial o preventiva.  
3. L’estudi paisatgístic comprendrà com a mínim seccions i alçats territorials de la 
implantació dels edificis i del moviment de terres necessari, imatges principals dels 
nous edificis o construccions presentades en el seu context paisatgístic, i també 
l’explicació de les solucions complementàries d’integració adoptades: materials, colors, 
vegetació...  
4. Quan la integració paisatgística no sigui satisfactòria es denegarà l’aprovació o 
l’autorització en aquells casos en què es consideri que no hi ha cap fórmula raonable 
que solucioni els problemes constatats. En els altres casos, es requerirà el promotor de 
la construcció, edificació o instal·lació perquè introdueixi les esmenes necessàries per 
tal que la integració sigui satisfactòria. La resolució de l’administració especificarà els 
canvis que calgui introduir en el projecte per a fi de fer-lo paisatgísticament acceptable.  
5. Els elements de referència per a l’avaluació del grau d’integració paisatgística són 
les disposicions que estableixen aquestes normes i, l’article 120.3 i 120.4, els 
instruments previstos a la legislació sobre el paisatge que es vagin aprovant i les 
normes que es continguin en els instruments de planejament urbanístic.  

Article. 134 - Intervenció en els elements del Catàleg 

1. Els projectes d’intervenció sobre tots els elements edificats que formen part del 
Catàleg i que no corresponguin a actuacions menors de manteniment, aniran 
acompanyats de la següent documentació independent del corresponent projecte 
tècnic: 

– Aixecament planimètric complert de l’edificació en plantes, alçats i seccions, tant 
generals del conjunt, com de detall de les diferents parts diferenciades que els 
composin, així com detalls constructius dels diferents elements significatius, amb 
un nivell de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la seva plena 
comprensió fins permetre la seva possible reconstrucció total o parcial. 

– Reportatge fotogràfic detallat i complert sobre la totalitat de l’edificació, amb 
visions de conjunt i de detall dels diferents elements que la composen, tant de la 
formalització exterior, com dels espais interiors. 

– Estudi historiogràfic complert de l’edificació, amb la identificació de la major 
informació possible entorn a la seva construcció i els agents que hi van intervenir, 
i les modificacions o ampliacions més significatives que hagi experimentat en la 
seva història. 

2. La relació d’edificis establerta en la present normativa, sens perjudici de la protecció 
especial que li correspon en funció de la seva inclusió en el present Catàleg, es troba 
subjecte a la normativa establerta en funció de la zona en la que es troba. 
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CAPÍTOL 2. RELACIÓ DELS BÉNS A PROTEGIR 

Article. 135 - Conjunts i edificis d’interès arquitectònic, arqueològic o històric 

1. Definició. Es tracta d’aquells edificis o conjunts que pel seu caràcter o el seu interès 
singular han de ser considerats essencials pel patrimoni natural del municipi i cal 
identificar com a BCIL o com a BCIN en el cas de que es trobin catalogats per decret 
com a Bens d’Interes Nacional. La documentació gràfica identifica aquests elements 
singulars objecte de protecció. 

 

2. Relació d’elements de nivell 1 (BCIL). 
1. Creu de terme,  
2. Església de Sant Vicenç 
3. Can Buach ( antic mas Forques) 
4. Can Giro 
5. Can Peix 
6. Can Tonyà (antic mas Forques de Dalt o de la Plaça) 
7. Can Ribot (antic mas Jutge de la Font) 

3. Relació d’elements de nivell 2 (BCIN) 
 

8. Castell i Notaria (L’Abadia, actualment Can Isern) 

4. Jaciments arqueològics, no es troba documentat cap jaciment arqueològic en aquest 
terme municipal. 

 

FITXES DELS ELEMENTS NIVELL 1 

 

CREU DE TERME 

Adreça Carretera de Vilamalla a Garrigàs 

Epoca Mitjans segle XX 

Estil  Obra popular 

Conservació Bo 

Materials  Pedra i ferro (la creu) 

Descripció  Creu treballada amb doble cordo de ferro que ressegueix el perfil 
d’una creu llatina de braços acabats amb  formes lobulades. 

  Esta incrustada en un pilar de base quadrada disposada damunt 
un sòcol de pedra. 

 

    

ESGLÈSIA PARROQUIAL DE SANT VICENÇ 

Adreça Coordenades UTM  (497.650,00 / 4.674.249,00) 

Epoca Segle XIII 

Estil  Romànic 

Conservació Bo 

Materials  Pedra i ferro (la creu) 
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Descripció  Creu treballada amb doble cordo de ferro que ressegueix el perfil 
d’una creu llatina de braços acabats amb  formes lobulades. 

  Esta incrustada en un pilar de base quadrada disposada damunt 
un sòcol de pedra. 

 

    

CAN BUACH (ANTIC MAS FORQUES) 

Adreça Carrer de Borrassà 

Epoca Segle XIII 

Estil  Obra popular 

Conservació Bo 

Materials  Pedra morter i teula 

Descripció  Façana actual del segle XVII amb portal adovellat i finestres amb 
llindes de pedra amb inscripcions de la família Forques. 

 

 

 

 

CAN GIRO 

Adreça Carrer Figueres  

Epoca Segle XVII 

Estil  Obra popular 

Conservació Bo 

Materials  Pedra morter i teula 

 

 

CAN PEIX 

Adreça Camí de Castelló 

Epoca Segle XIX 

Estil  Obra popular 

a) Conservació Bo 

Materials  Pedra morter i teula 

Descripció  Masia amb teulat a dues aigües ampliada a principis del segle XX. 

 

 

CAN TONYA (ANTIC MAS FORQUES DE DALT O DE LA PLAÇA) 

Adreça Carrer Major cantonada La Plaça 

Epoca Segle XVIII 

Estil  Obra popular 
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Conservació Bo 

Materials  Pedra morter i teula 

 

 

CAN RIBOT (ANTIC MAS JUTGE DE LA FONT) 

Adreça Plaça de la Font 

Epoca Segle XVII 

Estil  Obra popular 

Conservació Bo 

Materials  Pedra morter i teula 
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FITXES DELS ELEMENTS NIVELL 2 

 

EL CASTELL (L’ABADIA) 

Adreça  Passatge Figueres, 3   

  Coordenades UTM  (497.650,00 / 4.674.249,00) 

Època Segles XII – XIV i XVI – XVII   

Estil  Obra popular 

Conservació  Dolent, actualment molt modificada per les obres recents 
executades sens informe de la Comissió de Patrimoni de Girona. 

Materials  Pedra, morter i teula 

Descripció  Masia situada als afores de la població a la banda de ponent, a 50 
metres de l’església parroquial de Vilamalla. A la banda nord-est 
de la masia es conserva de forma quasi indefinida una torre 
quadrada adossada. 

 En el mur septentrional de la torre, a la part alta, hi ha tres 
espitlleres. A la banda de ponent hi ha les restes dels que seria 
una finestra coronella gòtica d’arcs apuntats. Els altres dos murs 
queden embeguts dins de la masia. Al ur de llevant hi ha l’entrada. 

 L’aparell es de carreus gran, de pedra sorrenca, ben escairats. 

Noticies històriques L’abadia es un mas dels segles XVI o XVII amb una torres 
adossada dels segles XII o XIV. El seu nom probablement es 
degut al fet de que va estar vinculat al monestir de sant Pere de 
Roda. 
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TÍTOL V. CATALEG DE MASIES I CASES RURALS  

 

Article. 136 - Masies i cases rurals 

Per tal d’identificar i concretar les masies i cases rurals, dins del sòl no urbanitzable, 
susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, les quals cal preservar i recuperar per 
formar part de l’estructura tradicional d’ocupació del territori de Vilamalla i en atenció al 
seu interès arquitectònic, històric i paisatgístic es necessària la redacció d’un Pla 
Especial que identifiqui el catàleg de masies i cases rurals d’acord amb les 
determinacions del Decret Legislatiu 2/2005 de 26 de juliol , pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Es fixa un termini màxim de 6 mesos a partir de l’aprovació definitiva del present POUM 
per a l’iniciï de la seva redacció i un termini de 12 mesos per a la seva aprovació inicial. 
 

En el pla entre l’aprovació definitiva d’aquest document i el document de Catàleg de 
masies i cases en sòl no urbanitzable es podran tramitar obres de reconstrucció de 
masies i cases rurals que nomes comportin obres de conservació, adequació, millora, 
consolidació, rehabilitació i manteniment d’un us existents, seguint les determinacions de 
l’article 50.1 del Decret Legislatiu 1/2005. No es podran tramitar llicencies que comportin 
una ampliació o modificació de l’ús o la volumetria de les masies, ja que per poder 
obtenir-ne la llicencia caldrà que les masies i cases rurals hagin estat incloses en el 
catàleg. 

Si s’exhaureix el plaç per la redacció del Catàleg i l’Ajuntament no procedeix a la seva 
aprovació inicial es podrà tramitar un Pla Especial per poder executar obres de 
rehabilitació , ampliació, canvi d’us segons les determinacions de l’article 55 del decret 
305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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TÍTOL VI. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  

SECCIÓ 1. Primera. Volums i usos fora d’ordenació 

Quan els edificis i instal·lacions i usos amb llicència anterior a l’aprovació inicial d’aquest 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, estiguin subjectes, per raó del planejament, a 
expropiació, cessió gratuïta, enderrocament de l’edifici o cessament de l’activitat, 
quedaran en situació de fora d’ordenació.  

Així mateix, resten qualificats en situació de fora d’ordenació els edificis, instal·lacions i 
usos disconformes amb el planejament respecte dels quals no sigui possible aplicar les 
mesures de restauració previstes per la LU  

En els edificis i instal·lacions fora d’ordenació no s’hi podran realitzar obres de 
consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu valor d’expropiació, 
però si les petites reparacions que exigeixin la higiene, ornament i conservació de 
l’immoble.  

Els canvis d’ús de les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació es 
poden autoritzar en els supòsits i les condicions regulats per l’article 53.5 LU  

SECCIÓ 2. Segona. Volums i usos disconformes 

Quan les edificacions existents no s’ajusten a les determinacions del planejament, però 
no han de donar lloc a l’expropiació, cessió o enderroc de les construccions, ni es troben 
incloses en els supòsits de l’apartat 2 de la DT 1ª, aquestes es consideren en situació de 
volum disconforme.  

En els edificis i instal·lacions amb volum disconforme s’autoritzaran totes les obres de 
consolidació, rehabilitació i canvi d’ús d’acord amb les condicions bàsiques que aquestes 
normes urbanístiques estableixen per a cada zona.  

Els usos preexistents i legalitzats abans de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal poden mantenir-se, havent-se d’adaptar als límits de molèstia, de 
nocivitat, d’insalubritat i de perill que estableixi la llei i les normes per a cada zona 
d’aquest Pla.  

SECCIÓ 3. Tercera. Parcel·les fora d’ordenació 

En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de superfície i/o 
dimensions inferiors a les que estableixin el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a 
la zona on s’emplacen es consideraran edificables sempre que constin escripturades 
abans de l’aprovació inicial del present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i 
compleixin les condicions de parcel·lació del planejament anterior. Altrament caldrà 
materialitzar-ne el seu aprofitament a traves de la seva agrupació amb altres finques 
veïnes. 

SECCIÓ 4. Quarta. Activitats existents en parcel·les inferiors a la parcel·la mínima. 

En les parcel·les existents amb superfície inferior a la mínima en la qual existeixi mes 
d’una activitat, es reconeixeran les activitats existents anteriors a la data d’aprovació 
definitiva del document. A fi de poder determinar les que estiguin amparades per aquesta 
disposició, l’Ajuntament obrirà un període de 6 mesos per determinar les activitats que 
són existents en la qual caldrà que s’aporti la documentació suficient per demostrar-ne 
l’existència i l’antiguitat. 

Passat aquest termini, a les que no estiguin reconegudes els prevaldrà el criteri del 
POUM per cada una de les zones urbanístiques. 


