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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1. NATURALESA, CONTINGUT I VIGÈNCIA DEL PLA
Art. 1. Àmbit territorial i objecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
1. El present Pla d’ordenació Urbanística Municipal constitueix l'instrument d'ordenació integral
del territori del municipi de Sils, de conformitat amb allò que disposa l'actual legislació
urbanística vigent.
2. Aquest Pla d’ordenació Urbanística Municipal és el resultat de la revisió de les Normes
Subsidiàries aprovades el 26 de juny de 1985.
Art. 2. Marc legal
1. Aquest Pla ha estat redactat d'acord amb la legislació urbanística vigent i la legislació
sectorial vigent a Catalunya.
2. Pel que fa al desenvolupament d’aquest Pla resta subjecte a la legislació urbanística vigent
següent:
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de juny, de sòl (abreviat L 2/2008).
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme (abreviat TrLUC).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
(abreviat RLUC).
3. Aquest POUM dóna compliment a les determinacions i a les disposicions que estableix el Pla
Territorial parcial de las comarques gironines, aprovat pel Govern de la Generalitat el 14 de
setembre del 2010 (abreviat PTCG).
4. S’ha d’entendre que qualsevol referència que es faci en les presents normes sobre la
legislació urbanística vigent, es refereix als anteriors textos.
5. Pel que no preveu aquesta normativa, són d’aplicació subsidiària les normes vigents en
matèria d’habitatge, comerç, medi ambient, paisatge, estètica i patrimoni cultural.
6. L’ús de comerç ve regulat pel Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació
d’equipaments comercials.
7. L’admissió que dels diferents usos es fa a cada zona s’ha d’entendre sotmesa al compliment
de la normativa tècnica i/o de les ordenances vigents d’aplicació obligada.
8. En qualsevol cas, la legislació sectorial a la qual es fa menció concreta en cadascun dels
apartats anteriors, ha d'entendre's aplicable en tant sigui vigent i s'entendrà substituïda en el
seu cas, per la legislació equivalent que es promulgui, i que derogui l'anterior.
Art. 3. Contingut
1. El Pla d’ordenació urbanística municipal està integrat pels documents següents:
Doc. 1. Memòria i estudis complementaris
Doc. 2. Plànols de la informació i d’ordenació
Doc. 3. Normes urbanístiques
Doc. 4. Catàleg de béns a protegir
Doc. 5. Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
Doc. 6. Avaluació econòmica i financera – Informe de sostenibilitat econòmica i agenda
Doc. 7. Informe de sostenibilitat ambiental
Doc. 8. Memòria ambiental
Doc. 9. Memòria social
2. Les presents normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el cos normatiu
específic en matèria urbanística del municipi de Sils i prevalen sobre els restants documents
del Pla. Pel que no es preveu a les normes es remetrà a la legislació urbanística i d'ordenació
del territori aplicable en cada cas.
3. Els documents d'aquest Pla s'interpretaran sempre atenent el seu contingut i d'acord amb els
objectius i les finalitats expressades en la memòria. En casos de contradicció entre
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documents o d'imprecisió prevaldrà sempre la interpretació més favorable a la menor
edificabilitat i major dotació d'equipaments públics.
4. La delimitació de sectors, polígons, unitats, zones i sistemes assenyalada pel Pla d’ordenació,
tenint en compte les toleràncies necessàries en tot alçament topogràfic, es podrà precisar o
ajustar en els corresponents documents de planejament que se'n despleguin d'acord amb els
criteris següents:
Una variació màxima de la superfície de les àrees delimitades del cinc per cent
(±5%).
- Només s'admeten alteracions de la forma per tal d'ajustar els corresponents àmbits a
alineacions oficials, a les característiques naturals del terreny, a límits físics i particions
de propietat i, en general, a elements naturals o artificials d'interès que així ho
justifiquin.
- 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. Per tant,
si no hi ha disminució de superfície, no caldrà una modificació de Pla.
Art. 4. Vigència
Aquest Pla entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de la seva aprovació definitiva al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i tindrà vigència indefinida.
Art. 5. Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Les circumstàncies que justificaran la revisió d’aquest Pla són les següents:
- El transcurs de 12 anys des de la data d’aprovació definitiva.
- La consolidació en un termini de 8 anys amb un índex superior al 66%, o inferior al 33%,
de les previsions de creixement del Pla.
- L’alteració de l’estructura general i orgànica del territori, o bé, de la classificació del sòl.
- Les disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin.
Art. 6. Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
1. L’alteració del contingut del Pla 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 de les reserves per al sistema d’espais
lliures de parcs públics i zones verdes o de les zones esportives i d’esbarjo, aquesta es
tramitarà d’acord amb el procediment establert a la legislació vigent1.
3. En el cas que la modificació de Pla comporti l’increment de densitat d’habitatges i de sostre
edificable s’hauran d’incrementar les reserves d’espai lliures públics, així com la reserva
d’equipaments i dotacions públics d’acord amb la previsió definida en la legislació vigent2.
Art. 7. Interpretació
1. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, hom s’atindrà al que
indiquin els plànols d’escala més gran (la de menor quocient), és a dir, aquells en què la
definició física sigui més acurada.
2. Si es produeixen contradiccions entre les previsions del POUM de Sils en els diferents
documents, es considerarà vàlida la determinació que impliqui espais públics o d’interès més
amplis, menor densitat d’habitatges i un índex d’aprofitament menor, així com de major
protecció ambiental, d’acord amb el previst en la legislació vigent3.

1
2
3

article 98 del TrLUC
article 65 del TrLUC
article 10 del TrLUC
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CAPÍTOL 2. DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Art. 8. Iniciativa i competència
1. El desenvolupament del Pla correspon, en primer lloc, a l'Ajuntament de Sils.
2. Tanmateix, els particulars podran proposar i redactar plans i projectes urbanístics en el marc
de les seves competències segons preveu la legislació vigent4 i aquest Pla.
3. Correspon als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de
l'Administració de l'Estat, Diputació Provincial 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 del Pla.
Art. 9. Desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
1. Amb l'objecte de complementar les determinacions del Pla, s'elaboraran, d'acord amb allò
que preveu la legislació urbanística vigent: plans parcials urbanístics, plans especials
urbanístics plans especials de millora urbana i projectes d'urbanització.
2. El planejament derivat es redactarà d’acord amb el que preveu aquestes NNUU i d’acord amb
les determinacions de la legislació urbanística vigent ajustant-se a l'ordre i els terminis
previstos al Programa d'actuació d'aquest Pla.
3. Els plans i projectes que desenvolupin aquest Pla d’ordenació han de precisar les
característiques i traçat de les xarxes de servei, moviments de terres, etc, amb el grau de
definició necessària per la seva execució, atenent-se a la legislació vigent5.
4. Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament de les
previsions d'aquest Pla, hauran de garantir l'accessibilitat i la utilització amb caràcter general
dels espais d'ús públic, i no s’aprovaran si no observen les determinacions i els criteris
establerts a la legislació vigent6, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, i en els corresponents reglaments.
Art. 10. Desenvolupament del Pla en sòl urbà
1. El desenvolupament de les determinacions del Pla en sòl urbà es realitzarà per gestió directa,
en sòl urbà consolidat, o bé, en el cas de sòl urbà no consolidat, pel desenvolupament dels
àmbits d’actuació urbanística o plans de millora urbana, la delimitació de les quals ve fixada
en els plànols d'ordenació. Per a aquests àmbits, el Pla determina la situació de la xarxa
viària bàsica, els espais lliures i els equipaments.
Art. 11. Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable delimitat
1. En sòl urbanitzable delimitat, el Pla es desplega necessàriament per mitjà de plans parcials
urbanístics. El seu àmbit territorial ha de correspondre necessàriament amb els sectors de
planejament delimitats en el Pla en els plànols d'ordenació.
2. El desenvolupament dels plans parcial urbanístics en subsectors es podrà dur a terme si es fa
d'acord amb allò que estableix la legislació vigent7.
Art. 12. Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable no delimitat
1. En sòl urbanitzable no delimitat, el Pla es desplega necessàriament per mitjà de plans
parcials urbanístics segons la legislació vigent8.
Art. 13. Desenvolupament del Pla en sòl no urbanitzable
1. Les determinacions del Pla sobre el sòl no urbanitzable s’apliquen directament i de forma
immediata.

4

articles 101 i 102 del TrLUC
articles 72 i 89 del TrLUC
6
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.
7
article 93 del TrLUC
8
article 66.2 i 58.8 del TrLUC
5
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2. Tanmateix, es podran desenvolupar les previsions del Pla mitjançant plans especials que
tinguin per objecte qualsevol de les finalitats següents:
a) Protecció del paisatge i dels elements naturals i culturals en general.
b) Protecció específica d’horts, conreus i espais forestals.
c) Protecció de les vies de comunicació.
d) Millora del medi i llocs rurals.
e) Condicions específiques de les activitats que es puguin emplaçar al sòl no
urbanitzable.
Art. 14. Desenvolupament de les determinacions sobre sistemes
El desenvolupament de les determinacions del Pla sobre sistemes s’atendrà al previst en la
legislació vigent9. Tanmateix, es podran formar plans especials que tindran l’objecte particular
de la regulació pormenoritzada del sistema, d’acord amb el que es preveu en la legislació
vigent10.
Art. 15. Plans parcials urbanístics
1. A més del desenvolupament de les determinacions previstes en aquest Pla i de les fixades
per als sòls urbanitzables per la legislació vigent, els plans parcials urbanístics hauran
d’observar i contenir les prescripcions següents:
a) Destinació detallada de l’ordenació física, diferenciant els sòls privats dels públics i
concretant per als privats els lliures i els edificables i per als públics, els sòls per a vials,
estacionaments, passeigs, places, jardins i parcs.
b) Delimitació, si s’escau, dels polígons d’actuació corresponents a les etapes d’execució
amb una durada no superior a 4 anys per a la realització total de la urbanització. Si
s’estableixen diversos polígons, haurà de fixar-se l’ordre i prioritat entre ells.
c) Elecció del sistema d’actuació aplicable a cada polígon amb la concreció dels terminis per
a la cessió dels sòls de cessió obligatòria i gratuïta.
2. Quan els plans parcials urbanístics siguin d’iniciativa privada hauran de complir,
independentment del definit anteriorment, amb la legislació vigent11.
Art. 16. Plans especials urbanístics
1. A més dels Plans especials urbanístics definits en aquest Pla d’ordenació podran redactar-se
plans especials urbanístics per a qualsevol de les finalitats previstes en la legislació vigent12,
sempre que no es modifiqui l’estructura general i orgànica del planejament general.
Art. 17. Plans de Millora Urbana
1. El Plans de Millora Urbana tenen per objecte, en sòl urbà no consolidat, completar el teixit
urbà o bé la realització d’obres de remodelació urbana, de transformació d’usos, de
reurbanització, d’ordenació de subsòl, de sanejament, o d’altres de similars.
2. El Plans de Millora Urbana tenen per objecte, en sòl urbà consolidat, completar o acabar la
urbanització segons l’assenyalat en la legislació vigent13, i regular la composició volumètrica
de les façanes.
3. Quan es tracti d’operacions de millora urbana no definides en el Pla d’ordenació es requerirà
la modificació, prèvia o simultània, del planejament general amb excepció dels supòsits en
que no s’alterin ni els usos principals, ni els aprofitaments i les carregues urbanístiques, ni
l’estructura general del planejament urbanístic general.
Art. 18. Precisió de límits
1. Els límits dels sectors de desenvolupament, podran precisar-se en els corresponents plans
parcials, plans especials o estudis de detall, d’acord amb els criteris següents:
a) Els ajustos hauran de respondre a:

9
10
11
12
13

articles 34 i 35 de TrLUC i 33, 34 i 35 del RLUC
article 67.e del TrLUC
articles 101 i 102 del TrLUC
article 67 del TrLUC
article 30.d del TrLUC
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− Alineacions o línies d’edificació vigents.
− Característiques topogràfiques del terreny.
− Límits de la propietat rústica o urbana.
− Existència d’arbres o d’altres elements d’interès.
b) No hi podrà haver distorsions en la forma de les unitats de zona, sector o sistema ni
augments ni disminucions de les superfícies de més d’un cinc per cent (5%) amb relació a
les superfícies delimitades als plànols d’ordenació d’aquest Pla.

CAPÍTOL 3. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Art. 19. Execució del planejament
1. L’execució d’aquest Pla i dels instruments de planejament que el desenvolupin, correspon a
l’Ajuntament i a les entitats urbanístiques especials que ostentin la condició d’administració
actuant d’acord amb la legislació vigent14. Els particulars també hi participaran sota les
diverses modalitats previstes en la mateixa TrLUC.
2. L’execució del planejament es realitza bé per gestió integrada, per sectors de planejament
urbanístic o polígons d’actuació complets, amb la finalitat de repartir equitativament les
càrregues i beneficis derivats de l’ordenació i per a executar o completar les obres i els
serveis urbanístics necessaris; o bé mitjançant la gestió aïllada, consistent en actuacions
puntuals o aïllades especialment en sòl urbà, en aquells supòsits en què no calgui o no sigui
possible la delimitació d’un polígon per al repartiment equitatiu de les càrregues i dels
beneficis derivats de l’ordenació urbanística.
3. L’edificació dels solars resultants de les actuacions d’execució, tant integrades com aïllades,
també és part de la gestió urbanística, i constitueix la fase de culminació del procés sens
perjudici dels deures establerts en la legislació vigent15.
Art. 20. Adquisició i gestió dels sistemes urbanístics
1. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics, quan es troben inclosos en un àmbit
d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, passen a titularitat pública
mitjançant la seva cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix la legislació
vigent16. En cas que calgui avançar l’obtenció de la titularitat pública, i l’ocupació directa
regulada per l’esmentat article no fos suficient, es podrà actuar també aïlladament per
expropiació, subrogant-se en aquest cas l’Administració adquirent en els drets i deures de
l’anterior propietari.
2. L’adquisició dels sistemes urbanístics que no estan inclosos en un àmbit d’actuació
urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es realitzarà mitjançant l’actuació
expropiatòria que correspongui.
3. Les reserves de sòl per a sistemes, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, computen als
efectes del càlcul de l’aprofitament urbanístic.
4. Les reserves de sòl per a sistemes urbanístics generals que el Pla d’ordenació inclou en
polígons d’actuació urbanística, en sòl urbà, o bé en sectors de planejament urbanístic
derivat als efectes de la seva gestió, queden classificades com a sòl urbà o urbanitzable,
segons escaigui, i es subjecten a les següents determinacions:
a) Computen als efectes de determinar els sistemes urbanístics locals, al servei de l’àmbit
d’actuació.
b) S’incorporen, si escau, en la part corresponent a la delimitació poligonal del sector.
5. Els sectors o els àmbits d’actuació urbanística que inclouen sòl reservat per a sistemes
urbanístics generals poden ésser, en el supòsit a què es refereix l’apartat anterior, físicament
discontinus, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable.

14
15
16

article 23 del TrLUC
article 42.1 del TrLUC
article 156 del TrLUC
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Art. 21. Polígons d’actuació urbanística i sectors subjectes a un Pla de Millora Urbana
1. Aquest Pla d’Ordenació conté la delimitació dels diferents polígons d’actuació urbanística
(PAU) i sectors subjectes a un Pla de Millora Urbana (PMU), els quals vénen grafiats en els
plànols d’ordenació i regulats detalladament en fitxes normatives d’aquestes NNUU.
2. En sòl urbà no consolidat la delimitació de nous àmbits d’actuació s’efectuarà a través de la
Modificació d’aquest Pla o pel Programa d’Actuació Urbanística Municipal. No obstant, la
delimitació de polígons d’actuació urbanística que sigui necessària per a la cessió de terrenys
per a carrers i vies, es podrà efectuar d’acord amb el que disposa la legislació vigent17.
3. El planejament urbanístic derivat podrà constituir un únic polígon d’actuació urbanística o bé
subdividir-se en dos o més polígons d’actuació.
4. Es podrà modificar l’àmbit dels àmbits d’actuació delimitats per aquest Pla o pel planejament
urbanístic derivat amb l’objecte de facilitar la seva gestió o efectuar una millor
equidistribució de beneficis i càrregues, d’acord amb el procediment establert a la legislació
vigent18.
Art. 22. Sistemes d’Actuació
1. L’execució o gestió del planejament es realitzarà mitjançant qualsevol dels sistemes
d’actuació previstos a la legislació vigent19, que són el de reparcel·lació i el d’expropiació. El
sistema de reparcel·lació es pot dur a terme a través de les modalitats de compensació
bàsica, de compensació per concertació, de cooperació i per sectors d’urbanització prioritària.
2. Aquest Pla d’ordenació defineix en les fitxes normatives el sistema d’actuació per a l’execució
dels àmbits d’actuació dels Plans de Millora i del planejament derivat.
3. La modificació dels sistemes d’actuació i de la modalitat previstos en aquest Pla requerirà la
seva justificació i es tramitarà conforme al procediment establert a la legislació vigent20.
Art. 23. Delimitació d’àrees de tempteig i retracta
1. L’Ajuntament podrà procedir a la delimitació d’àrees en les quals les transmissions oneroses
de terrenys quedin subjectes a l’exercici dels drets de tempteig i retracta bé a través del
planejament derivat o a través del Programa d’Actuació Urbanística Municipal, o la seva
revisió, o bé mitjançant el procediment de delimitació de polígons, en desplegament de les
determinacions d’aquells prevista a la legislació vigent21 i amb les condicions establertes a la
legislació vigent22.
2. En la delimitació de les àrees a les que es refereix l’apartat 1, s’hauran de concretar els tipus
de finques la transmissió de les quals resta subjecta a l’exercici del dret de tempteig i
retracta, que poden ésser els terrenys sense edificar, tant els que són solars com els que no
ho són, i els terrenys amb edificacions ruïnoses o totalment desocupades. La delimitació
d’àrees es pot referir també al sòl classificat com a no urbanitzable, als efectes del que
estableix la legislació vigent23.
3. El termini màxim de subjecció a l’exercici del dret de tempteig i retracta, de les
transmissions de les finques incloses dins de les àrees delimitades a l’efecte, no podrà
excedir del període de 6 anys, comptat a partir de la data de l’aprovació definitiva de
l’instrument urbanístic que les delimiti.

17
18
19
20
21
22
23

article 119 del TrLUC
article 119 del TrLUC
article 121 del TrLUC
article 119 del TrLUC
article 174 TrLUC
articles 172 i 173 TrLUC
article 160.5d del TrLUC
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Art. 24. Pla d’Etapes
1. Els Plans parcials urbanístics i els Plans de millora urbana que es redactin en
desenvolupament d’aquest Pla d’ordenació hauran de fixar un pla d’etapes que contempli la
cessió i execució de la urbanització en els corresponents polígons d’actuació urbanística o
sectors, així com els terminis màxims per a la construcció de l’edificació, tenint en compte
les característiques del planejament, les previsions del Pla d’ordenació i les del Programa
d’actuació urbanística municipal.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions per part dels particulars en els terminis assenyalats
per a l’execució dels àmbits d’actuació urbanística o sectors facultarà a l’Administració
actuant per adoptar alguna o algunes de les mesures previstes a la legislació urbanística
vigent.
Art. 25. Convenis urbanístics
1. Sense perjudici del que estableix la legislació vigent24, l’Ajuntament podrà subscriure
convenis urbanístics amb els propietaris individuals o associats a empreses urbanitzadores.
Qualsevol conveni urbanístic haurà de justificar la seva conveniència per a l’interès públic.
2. Els convenis urbanístics, un cop sotmesos a informació pública desprès de l’aprovació inicial
de la figura de planejament o instrument de gestió de la qual formen part, requeriran
l’aprovació pel Ple Municipal per tal de tenir plena validesa, i han de seguir la tramitació
establerta a la legislació vigent25. Això, sense perjudici de la tramitació i l’aprovació d’aquells
instruments de planejament i/o d’execució que es derivin dels extrems continguts en el propi
conveni.
3. El contingut dels convenis urbanístics serà incorporat a les figures de planejament o execució
en les que tinguin relació. Tanmateix, les obligacions que s’hagin pactat i que afectin a drets
reals sobre finques, causaran la corresponent anotació o inscripció en el Registre de la
Propietat.

24
25

articles 135 a 138 TrLUC
article 119 del TrLUC
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TÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 26. Règim urbanístic del sòl
El règim urbanístic del sòl, d’acord amb el que preveu la legislació vigent26, es defineix
mitjançant la classificació i qualificació del sòl.
Art. 27. Classificació urbanística del sòl
La classificació del sòl diferencia el règim jurídic d’aquest en urbà, no urbanitzable, i
urbanitzable, per tal d’establir les facultats de dret de la propietat, conforme amb les
determinacions definides en la legislació vigent27.
Art. 28. Qualificació urbanística del sòl
1. La qualificació urbanística del sòl té per objecte la definició de zones i sistemes, assignar
usos per a cada part del territori, intensitats i condicions de l’edificació, tot desenvolupant i
concretant els drets i els deures establerts pel Pla per mitjà de la classificació del sòl.
2. El Pla d’ordenació defineix l’ordenació física de forma detallada per mitjà de les qualificacions
urbanístiques del sòl urbà.
3. El Pla d’ordenació determina els sectors de desenvolupament del sòl urbanitzable delimitat
en plans parcials i els elements fonamentals de l’estructura urbana de cadascun d’ells i
estableix per mitjà de les qualificacions urbanístiques la regulació genèrica dels diferents
usos globals i dels seus nivells d’intensitat.
4. S’estarà subjecte a les limitacions que estableix la legislació vigent28.
Art. 29. Els sistemes urbanístics
Els sòls destinats a sistemes urbanístics corresponen als terrenys destinats a l’interès col·lectiu
que estructuren el territori i asseguren el desenvolupament i funcionament equilibrat dels
assentaments urbans.
Art. 30. Les zones
Les zones corresponen a les superfícies de sòl que es destinen, per l’ordenació, a tenir un
aprofitament privat i que són definides pels paràmetres que regulen les condicions de
parcel·lació, d’edificació i d’ús que s’exigeix de forma específica a cada zona.

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES URBANÍSTICS
Secció 1a. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 31. Sistemes
1. Els sistemes urbanístics són els elements d’interès general que configuren l’estructura
general del territori i determinen el desenvolupament urbà i que contribueixen a assolir els
objectius de planejament en matèria de comunicacions, espais lliures, serveis tècnics i
equipaments.
2. L’aprovació del Pla d’ordenació, dels polígons i projectes d’urbanització implicarà la declaració
d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i edificis corresponents,
als fins d’expropiació o imposició de servituds.
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article 24 i següents del TrLUC i els articles 7,8 i 9 de la LS/2008
capítol I i II, Títol II de la LS/2008
article 47 del TrLUC
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Art. 32. Desenvolupament dels sistemes urbanístics
1. El règim urbanístic dels sòls afectats per sistemes es concreta per la legislació vigent29.
2. En el sòl urbà l’obertura i eixamplament de vials sobre solars o edificis existents és
obligatòria i gratuïta quan es compensa pels aprofitaments diferencials previstos al
planejament.
3. En el sòl urbanitzable, els terrenys que a l’interior dels sectors de planejament parcial
corresponguin a sistemes, seran de cessió gratuïta i obligatòria. Quan es tracta de sistemes
generals també podran ser de cessió gratuïta i obligatòria al atorgar-li l’aprofitament mitjà
del sector, amb les limitacions imposades per la legislació vigent30.
4. Els sòls que el Pla d’ordenació adscriu per a sistemes generals, s’executaran per actuacions
aïllades mitjançant l’expropiació forçosa, llevat que estigui inclòs en un polígon, i se li
atribueixi aprofitament.
Art. 33. Titularitat i afectació del sòl
1. El sòl que el Pla qualifica com a sistemes queda vinculat a aquesta destinació.
2. Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública tot i que
podran ser de titularitat privada en els següents casos:
- Quan ho determini aquest Pla d’ordenació o planejament diferit que el desenvolupi.
- Quan el sistema en qüestió estigui en funcionament abans de l’aprovació inicial del Pla i la
seva titularitat i objectius siguin concordants amb les determinacions assenyalades per
aquest Pla.

Secció 2a. SISTEMA DE COMUNICACIONS. XARXA VIARIA (clau X)
Art. 34. Definició
El sistema vial comprèn les instal·lacions i els espais reservats per al traçat de la xarxa viària i
exclusivament dedicats a l’ús de serveis viaris i aparcament. També comprèn les franges de
protecció i de reserva fixades per les disposicions legislatives vigents.
Art. 35. El sistema viari
1. Aquest Pla d’ordenació estableix les categories de vies següents:
X1. Xarxa viària territorial: Autopista AP-7 i la carretera N-II.
X2. Xarxa viària local: C-63, C-35 i la GI-555.
X3. Xarxa viària urbana:
a) Bàsica: formada pels carrers estructurants assenyalats dins del sòl urbà i els indicats
en sòl urbanitzable. També inclou els camins agrícoles estructuradors del terme
municipal.
b) Secundària: comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels camins no principals en
sòl no urbanitzable. En el sòl urbanitzable es determinarà per mitjà de la redacció del
pla parcial corresponent.
c) Peatonal.
X4. Aparcaments formats pels terrenys expressament reservats per a aquesta finalitat.
X5. Xarxa de camins, segons l’article 139. Xarxa de camins rurals, d’aquestes NNUU.
X6. Protecció del viari: les franges de protecció de sistemes, en virtut de la servitud fixada
per la legislació vigent, són espais no edificables i es regiran, quant al domini i règim de
propietat, per la legislació corresponent.
Art. 36. Condicions d’ordenació i ús del sistema viari
1. El sòl destinat a sistema viari i les seves franges de protecció no són edificables ni amb
caràcter provisional.
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2. Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària, es podran completar mitjançant la
redacció dels plans especials o parcials, segons correspongui. Tot terreny adscrit al sistema
viari que en el seu desenvolupament no s’incorpori com a tal, retornarà a la qualificació
urbanística del seu entorn.
3. Per a la xarxa viària de carreteres, s’estableix l’àrea de protecció de sistemes en sòl no
urbanitzable que determina la línia d’edificació, grafiada als plànols d’ordenació, d’acord amb
el que disposa la legislació de carreteres.
4. Pel que fa als camins rurals, s’haurà de conservar la xarxa actual en la seva integritat.
5. A l’efecte del compliment de les disposicions anteriors, s’indiquen en el plànol d’estructura
del territori els camins rurals i pistes forestals que s’integren a la xarxa viària bàsica. També
es consideraran incorporats a la xarxa viària bàsica els camins determinats per a la
prevenció d’incendis forestals en el pla elaborat per l’Administració competent en la matèria.
6. Els sòls qualificats com a sistema viari seran de titularitat pública.
7. En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl i del sòl d’aquests espais. No obstant
això, al subsòl d’aquest sistema s’admetrà que s’hi situïn aparcaments i serveis tècnics
sempre que es garanteixi la correcta urbanització de la superfície.

Secció 3a. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (clau V)
Art. 37. Definició
1. El sistema d’espais lliures corresponen parcs i jardins urbans que tenen la funció d’espais de
lleure, de relació cívica, que es troben estratègicament situats en el territori.
2. El Pla estableix entre les categories següents:
V1. Places i jardins urbans: comprèn els espais lliures de domini públic de caràcter urbà de
petita dimensió, amb funcions de relació cívica.
V2. Parcs urbans: comprèn els espais lliures de domini públic de caràcter urbà amb
tractament enjardinat o mantenint els valors naturals d’origen.
V3. Verd de protecció: comprèn els espais lliures de domini públic que configuren franges o
àmbits de contacte entre el sistema urbà i parts del sistema viari i que, per damunt
d’ésser espais de transició, tenen característiques d’espais verds.
V4. Parcs forestals: comprèn els espais lliures de domini públic de gran dimensió, que se
centra en mantenir els valors naturals existents (boscos, rieres, etc) tot i realitzant
funcions lúdiques i d’esplai per a la població.
Art. 38. Usos permesos
1. A les àrees de parcs i jardins urbans només seran permesos els usos públics i col·lectius i
que respectin les condicions següents:
− No admetrà cap tipus d’edificació, excepte instal·lacions de joc, esbarjo i serveis, que no
ultrapassin el 5% de la superfície del parc. L’edificació s’integrarà a l’espai lliure i serà de
planta baixa separant-se dels límits de la zona verda un mínim de 3 m.
− Temporalment, s’hi admetrà la instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin els
espais enjardinats.
2. En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl i del sòl d’aquests espais. No obstant
això, al subsòl d’aquests sistemes s’admetrà que s’hi situïn aparcaments, en règim de
concessió, i serveis tècnics sempre que es garanteixi l’adequat enjardinament de la
superfície.
Art. 39. Condicions d’ordenació
1. Els parcs i jardins urbans de nova creació assenyalats en els plans parcials hauran de complir
amb caràcter preceptiu, per tal de garantir la seva qualitat i bondat per a l’ús, el percentatge
de concentració en una peça i les dimensions mínimes següents:
superfície no inferior a 1000 m2.
inscripció d’una circumferència de diàmetre 30 m.
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2. Els terrenys que es qualifiquin com a Espais Lliures en el desenvolupament del planejament
derivat amb una pendent igual o superior al 25% no podran computar-se com a sistema
mínim exigible.
3. El nivell d’urbanització dels Parcs (V2) serà el suficient per a poder-se realitzar activitats
d’esplai i lleure, i hauran d’incloure:
Senders degudament senyalitzats i il·luminats.
Àrees d’esbarjo i estada.
Mobiliari urbà.
Drenatge i adequació de la vegetació existent.

Secció 4a. SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (clau E)
Art. 40. Definició
1. Comprèn els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o comunitaris i a dotacions
d’interès públic o social i que s’assenyalen en el Pla amb aquesta qualificació diferenciant els
equipaments comunitaris públics (E).
2. Els sòls destinats a equipaments públics (E) comunitaris es classifiquen en els tipus
següents:
Ed. Docent: centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent
en aquesta matèria.
Es. Sanitari assistencial: hospitals, centres extrahospitalaris i residències d’avis.
Ec. Sociocultural: cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars d’avis, centres
d’esplai, centres religiosos.
Ea. Administratiu: administració pública, serveis de seguretat pública i serveis de
subministrament.
Ef. Cementiri.
Et. Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, d’esbarjo i serveis annexos.
Art. 41. Titularitat
1. El sòl previst per a nous equipaments serà de titularitat pública, si bé s’admet que la gestió
sigui confiada al sector privat.
2. Els sòls destinats a equipaments comunitaris podran ser de titularitat privada quan
l’equipament estigui en funcionament abans de l’aprovació inicial del Pla i els objectius siguin
concordants amb les determinacions assenyalades per aquest Pla.
3. Quan el desenvolupament de l’equipament es refereixi a la mateixa destinació que la fixada
en el Pla d’ordenació, la iniciativa privada podrà desenvolupar un equipament comunitari
sobre propietat privada, a
partir de la realització d’un pla especial que justifiqui la
innecessarietat de la reserva d’equipaments públics i l’assignació d’un ús.
4. Els equipaments públics podran gestionar-se per qualsevol de las formes previstes
legalment.
Art. 42. Condicions d’ordenació, d’edificació i ús.
1. L’edificació als àmbits d’equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge, a les condicions ambientals que caldrà respectar i a la integració
en el sector on s’emplacin, regint-se pels paràmetres urbanístics de la zona en què estiguin
inserits.
2. Els equipaments comunitaris que provenen de Plans Parcials i Plans Especials, l’edificabilitat
neta màxima serà la menor entre 1m2 sòl/m2 sostre o l’edificabilitat de l’entorn.
3. Es realitzaran plans especials urbanístics pels equipaments comunitaris que no tinguin ús
assignat, d’acord amb la legislació vigent31.
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4. L’ús religiós de nova implantació es podrà emplaçar, tal hi com preveu per la legislació
vigent32. en els equipaments comunitaris sense ús assignat amb el tràmit previst en el punt
anterior.
Secció 5a. SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC (clau Dh)
Art. 43. Definició
1. El sistema d’habitatge dotacions públic inclou el sòl urbà i urbanitzable que es destina a
construcció d’habitatge públic en règim de lloguer assequible destinat a col·lectius amb
necessitats especifiques i pocs recursos, per facilitar-ne l’accés dins del municipi de Sils
2. La qualificació de habitatge dotacions s’integra com a ús d’equipaments dins del concepte de
sistemes generals dins del Pla d’ordenació de Sils, amb el règim propi definit i en terrenys de
titularitat pública.
3. Els sòls qualificats com a sistema d’equipaments comunitaris (Clau E) podran ser
susceptibles de modificar-se com a sistema d’habitatge dotacions públic (Clau Dh) prèvia
tramitació d’un pla especial amb els següents objectius:
a. Justificació de la necessitat de la creació dels sistema d’Habitatge Dotacions Públic sense
perjudicar les reserves de sòl per destí d’equipaments comunitaris i amb la garantia que
no es produeixi desequilibri en la reserva d’equipaments de la població.
b. Quantificar la reserva de sòl per sistema HD ajustant-se al previst en la legislació vigent.
c. Determinar l’ús dominant per l’habitatge i usos complementaris admesos en planta baixa.
Art. 44. Condicions d'ordenació i d'ús
1. El sòl qualificat com sistema d’habitatge dotacional públic s’ajustarà al tipus d’ordenació,
intensitat edificatòria i condicions de l’edificació de l’entorn.
2. El Pla Especial definirà la volumetria de la implantació i integració amb l’entorn, la volumetria
de l’edificació, els accessos i aparcaments previstos, etc.
3. Els edificis d’habitatges públics han de complir les ordenances municipals així com donar
compliment al decret de mesures d’ecoeficiència en els edificis i tota la legislació vigent en
temes ambientals d’arquitectura sostenible i foment d’estalvi energètic.
4. Els habitatges es promouran en règim de lloguer i en las condicions que permeti acollir-se a
les mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge.
5. El desenvolupament i gestió dels habitatges públics obeirà a algun dels següents règims:
a. En els sòls de titularitat pública municipal, la construcció dels habitatges i la seva gestió
podrà realitzar-se per l’Ajuntament directament, amb conveni amb una altre
administració o bé amb participació de la iniciativa privada, mitjançant una concessió
administrativa.
b. L’Ajuntament podrà establir convenis amb altres administracions públiques, o entitats
dependents d’elles, per tal de desenvolupar en sòls de que siguin titulars, dotacions
d’habitatges públics.

Secció 6a. SISTEMES DE SERVEIS TÈCNICS (clau T)
Art. 45. Definició
1. Aquest Pla d’ordenació conté l’ordenació de les infrastructures dels serveis tècnics, sens
perjudici del que regula la legislació tècnica específica sobre la matèria.
2. Aquest sistema comprèn:
Ta. Sistema d’abastament d’aigües. L’origen de les captacions, les línies de conducció en
alta, els dipòsits reguladors i la xarxa fonamental de distribució.
Ts. Sistema de sanejament. Comprèn la xarxa de clavegueres principals i les estacions
depuradores.
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Te. Sistema de les instal·lacions de distribució i transformació d’energia, tan sigui elèctrica
com de gas, i les energies alternatives Comprèn les àrees destinades a estacions de
distribució i transformació de l’energia elèctrica, així com les xarxes de transport d’alta
tensió.
Tt. Centrals de telecomunicacions i comunicació en general.
Tr. Parcs mòbils de maquinària, i de tractaments de residus.
3. El sòl qualificat com serveis tècnics del tipus Ta i Ts, seran preferentment de titularitat
pública, amb excepció de concessions administratives. També es podran desenvolupar dins
de sòls de propietat privada amb la corresponent servitud pública. La resta de serveis tècnics
podran ésser de titularitat privada.
Art. 46. Condicions d’ús
1. Només s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei del qual es
tracti, amb les condicions de funcionament específiques, regulades a la legislació tècnica
sobre la matèria.
2. Les condicions d’edificació seran les que exigeixi la instal·lació corresponent, que caldrà
justificar en el projecte o planejament, per a l’obtenció de la llicència corresponent.
3. Els espais lliures d’edificacions o instal·lacions que constitueixen l’entorn d’aquests serveis
rebran el mateix tractament que els serveis i tindran la qualificació de sòl on s’ubiquin.
4. En sòl urbà i urbanitzable les xarxes telefòniques i elèctriques seran subterrànies.
5. La ubicació de les centrals i antenes de telefonia s’adequarà a l’ordenança municipal.

Secció 7a. SISTEMA HIDROLÒGIC (clau H)
Art. 47. Definició
1. Queden inclosos en aquest sistema totes les rieres i torrents que consten en els plànols
d’ordenació de la sèrie 2 “Regulació del sòl no urbanitzable” Sistema Hidrològic i Zones
Inundables” i que queden inventariades en aquesta secció de la normativa, article 49.
Inventari de rieres de Sils.
2. D’acord amb la legislació vigent33 es distingeixen tres franges diferenciades; la zona fluvial,
la zona de sistema hídric i la zona inundable per episodis extraordinaris:
La zona fluvial o lleres queda delimitada amb l’avinguda per el període de retorn de 10
anys i coincideix gràficament amb la clau H “Sistema Hidrològic del municipi”.
El Sistema Hídric coincideix amb l’avinguda per el període de 100 anys.
La zona inundable es correspon amb la delimitació de les avingudes per el període de
500 anys, majorment ocupant la superfície de l’Estany.
Art. 48. Abast del Sistema Hidrològic
1. El Sistema Hidrològic de Sils comprèn totes les rieres i torrents d’acord al següent Inventari,
amb el detall dels planejaments derivats que les afecten.
2. Totes les rieres i torrents que comprenen aquest sistema formen el “Domini hidràulic” que
d’acord a la legislació vigent34, pot ser públic o privat.
a) Domini públic hidràulic es denomina en general a les lleres de corrents d’aigua naturals
continues o discontinues.
b) Domini privat hidràulic es denomina quan ocasionalment baixa, des del seu origen, aigua
procedent de pluja dins el domini d’una finca privada.
3. Les riberes, són les franges laterals de les lleres públiques i els marges, són els terrenys
colindants a les lleres. Els marges estan subjectes a una zona de servitud de 5 metres,
longitudinalment, d’utilització pública i a una zona de policia de 100 metres,
longitudinalment, on es condicionen els usos i les activitats que si desenvolupen.
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4. La zona de servitud dins el context d’aquestes normes és definida pel compliment dels
següents objectius:
a) Servitud de pas per vigilància
b) Servitud de pas per salvament de persones i bens
5. S’inscriu dins la delimitació del sistema hidrològic de l’Àrea d’especial interès (Projecte LIFE),
grafiat en el plànol 2. Sòl no urbanitzable (veure article 142. Els connectors).

Art. 49. Inventari de rieres
INVENTARI DE RIERES DE SILS
ESTANY DE SILS (Sèquia de Sils)
SQ1
La Turderola
SQ2
Riera de Pins
El Rec Clar
RecSorrer
RS1
RIERA DE VALLCANERA
Torrent de la Font del Frare
Riera de la Belladona
Torrent
Rec del Jonquet
Torrent de Coma Xifra
Riera Forn del Vidre
Rec de la Barceloneta

Art. 50. Regulació en les zones afectades
1. Amb caràcter general es garantirà la conservació de la vegetació autòctona de ribera en els
torrents i rieres, així com les seves condicions per la seva regeneració i millora.
2. Es prohibeixen els moviments de terres, les desforestacions dels marges, les extraccions
d’àrids i la tala indiscriminada d’arbrat.
3. El Sistema Hidrològic no es podrà utilitzar com itinerari d’accés rodat.
4. El domini privat hidràulic no autoritza a actuar-hi ni construir-hi obres que modifiquin el curs
natural de les aigües.
5. Les zones de servitud es podran conrear plantacions d’espècies no arbòries sempre que
siguin compatibles amb els objectius de servitud. Són zones inedificables. Per raons
topogràfiques o hidrogràfiques en motiu de l’ús públic es podrà modificar la zona de servitud
mitjançant tràmit establert en la legislació sectorial.
6. Dins la zona de policia mesurada horitzontalment en 100 metres des de la llera no es
permeten:
a) Modificacions del relleu natural del terreny
b) Extracció d’àrids
c) Construccions de qualsevol tipus, definitives o provisionals.
d) Activitats i usos que suposin obstacle per la corrent de les avingudes o que deteriorin el
domini públic hidràulic
7. Les autoritzacions de les actuacions en els espais fluvials compresos en aquesta Secció de la
normativa, i regulats per la legislació vigent en matèria d’aigua35 són competència de
l’Agència Catalana de l’Aigua de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya.
8. Queda totalment prohibit abocar aigües residuals negres i/o qualsevol altre residu a la llera
dels cursos d’aigua naturals o artificials (rius, torrents, rials, sèquies...).
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9.

En relació als marges de les lleres públiques i a la zona de servitud, es donarà compliment a
allò que estableix la legislació vigent36 en matèria d’aigua. La plantació d’espècies arbòries
en la zona de servitud requerirà autorització de l’ACA.
10. En referència a les obres de pas i encreuament de conduccions o serveis sota lleres, caldrà
aplicar el document tècnic redactat per l’ACA “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al
disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”. Pel que fa als càlculs
hidrològics i hidràulics, aquests es determinaran seguint el document tècnic, aprovat per
l’ACA “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.
Art. 51. Condicions pel desenvolupament i gestió del planejament afectat pel Sistema
Hidrològic
Els sectors de planejament que inclouen rieres o zones de domini hidràulic estaran sotmesos a
les següents condicions:
1. Assumiran les mesures hidràuliques exigides per l’Agència Catalana de l’Aigua, de cara a
evitar riscos d’inundació, tan pel que fa a les cotes del terreny modificat, com les obres
hidràuliques i actuacions necessàries per condicionar les lleres i marges de la riera en el
seu pas per la zona urbanitzable.
2. Aquestes actuacions es garantiran incloent-les i quantificant-les en els projectes
d’urbanització del sector, esdevenint una càrrega addicional d’urbanització del sector.
3. El domini públic hidràulic no serà objecte de generar aprofitament en el desenvolupament
del sector, per tant es deduirà la superfície del sistema hidrològic de la superfície total del
sector.
4. El planejament haurà de fer compatible tot l’espai fluvial , la llera, servitud i zona de
policia, així com el límit de la zona inundable amb la proposta d’ordenació general, tot
proposant la utilització d’aquests espais i les actuacions d’encauçament
hidràulic
recomanades a l’Estudi d’Inundabilitat.
5. Les obres de pas i encreuament de serveis sota lleres, així com els càlculs hidràulics d’àrees
afectades per l’espai fluvial, que acompanyaran els projectes d’urbanització seguiran les
recomanacions tècniques normalitzades de l’ACA.

Secció 8a. SISTEMA FERROVIARI (clau F)
Art. 52. Definició
1. El sistema ferroviari el formen aquells terrenys ocupats o reservats per a les línies de
ferrocarril i les activitats directament o indirectament relacionades amb aquesta activitat com
són les estacions i baixadors, els serveis complementaris i els tallers de neteja i reparació.
S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau F.
2. El sòl qualificat de sistema ferroviari serà de titularitat pública.
Art. 53. Condicions d’ordenació i d’ús
L’ús dominant serà el de comunicacions ferroviàries. Només s’admet com a usos compatibles
l’ús d’aparcament i aquells que un Pla Especial pugui establir com a usos vinculats directament
amb la funció ferroviària.
1. Les condicions que regulen l’entorn de les vies fèrries es regiran pel que disposa la legislació
sectorial vigent sobre limitacions de la propietat i sobre l’entorn de les vies fèrries, com
també per a les corresponents disposicions urbanístiques o especials.
2. Les construccions, les edificacions, les instal·lacions, com també els usos que s’estableixen
dins el sistema ferroviari, estaran subjectes al règim de protecció establert a la legislació
sectorial vigent en la que es delimita una zona de domini públic, una zona de protecció i una
línia límit d’edificació que, respectivament i a partir de l’aresta d’explanació, tenen una
dimensió de vuit, setanta i cinquanta metres (8, 70 i 50 m) en Sòl Urbanitzable i No

36

articles 6 i 7 del RDL 849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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Urbanitzable, i de cinc, vuit i vint metres en Sòl Urbà consolidat (5, 8 i 20 m), d’acord amb el
que preveu la legislació vigent37.
3. Els Plans Parcials corresponents a sectors de Sòl Urbanitzable i els Plans de Millora Urbana,
previstos en aquestes Normes, regularan l’edificació i usos respectant les limitacions i el
règim de protecció citat a l’apartat anterior.

Secció 9a. SERVITUTS AERONÀUTIQUES
Art. 54. Afeccions sobre el territori
1. El terme municipal de Sils està principalment afectat per les següents servituds
aeronàutiques:
Superfície cònica
Superfície de pujada d’enlairament.
Superfície d’aproximació
Superfície de limitació d’alçades de localitzador de sistemes d’aterratge instrumental (
LO/ILS)
Superfície d’aproximació frustrada corresponent a la maniobra ILS RWY 20
Superfície d’aproximació VASIS,
Superfície d’aproximació frustrada corresponent a la maniobra NDB/VOR RWY 20.
2. En las zones de sòl no urbanitzable que puguin ser sobrepassades las Superficies
limitadores de servituds aeronàutiques, no es permetran noves construccions, instal·lacions,
modificacions del terreny i objectes fixes (pals, antenes, cartells, aerogeneradors, set.) o
augmentar l’alçada de les ja existents. Excepcionalment podran autoritzar-se construccions
que superin els límits establerts segons el que preveu la legislació vigent38.
3. L’execució de qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, cartells, aerogeneradors,
set.) i la instal·lació del mitjans necessaris per la seva construcció, requerirà resolució
favorable, segons normativa vigent. 39.

37

Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, i RD
2387/2004, de 30 de diciembre, Reglamento del Sector Ferroviario.
38
Article 7 del Decreto 584/72 obre Servitudes Aeronáuticas, modificat pel Decreto 1541/2003.
39
Articles 20 i 30 del Decreto 584/72 obre Servitudes Aeronáuticas, modificat pel Decreto 1541/2003.
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CAPÍTOL 3. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ
Secció 1a. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 55. Definició
El present Pla d’Ordenació delimita com a sòl urbà aquell que, tant pel grau de consolidació i
urbanització com pel grau de compliment de les obligacions establertes en la legislació
urbanística vigent, mereix aquesta classificació.
Art. 56. Ordenació del sòl urbà
1. La regulació detallada dels usos i condicions del sol urbà s’ha realitzat per zones que es
reflecteixen, en clau alfanumèrica, en els plànols d’ordenació a escala 1/1000.
2. El tipus d’ordenació de l’edificació es regula en el Títol III. Paràmetres d’ordenació i ús,
essent aquesta:
a. Edificació alineada al carrer.
b. Edificació aïllada.
3. Habitatges de protecció pública
a) La reserva de sòl destinat a habitatges de protecció publica definides pel Pla
d’ordenació, o en el sectors de planejament o polígons, mitjançant la qualificació de
terrenys destinats a aquest fi se li adjuntarà la clau (HPP) a la zona urbana que se li
defineixi: per exemple zona A3 (HPP).
b) Els terminis per la construcció dels habitatges de protecció pública seran com a màxim:
Inici de les obres: màxim 2 anys des de la data d’aprovació del projecte de
reparcel·lació, o document equivalent.
Finalització de les obres: màxim 3 anys a comptar des de l’atorgament de la llicència
d’obres.
Art. 57. Cessions gratuïtes en sòl urbà
Les cessions obligadores i gratuïtes en sòl urbà es defineixen segons la regulació definida en la
legislació vigent40.

Secció 2a. DEFINICIÓ DE LES ZONES EN SÒL URBÀ
Art. 58. Zones
Aquest Pla d’ordenació defineix, en sòl urbà, les zones següents:
Zona A1. Nucli antic
Zona A2. Eixampla antic
Zona A3. Eixampla urbà
Zona A4. Unifamiliar aïllat
Zona A5. Plurifamiliar aïllat
Zona A6. Indústria alineada
Zona A7. Industrial
Zona A8. Dotacions i serveis privats
Zona A9. Golf

40

articles 42 i 43 del TrLUC
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NUCLI ANTIC (clau A1)
Art. 59. Definició
1. Aquesta zona és formada pel teixit urbà originari de Sils en que les característiques
d’implantació urbanística i edificatòria es mantindran inalterables amb les condicionants
següents:
a. L’ordenació de l’edificació mantindrà i conservarà les característiques de l’edificació
existent.
b. En la intervenció en aquest conjunt urbà, tant obra nova com rehabilitació, es tindrà
cura en el tractament formal i dels materials i colors per tal de mantenir el caràcter
del nucli històric.
c. Es mantindran les condicions actuals de l’edificació quant a alineacions i volum de
l’edificació.
2. Tipus d’ordenació de l’edificació referit al carrer, subzona A1.1, o bé aïllada, subzona A1.2.
3. Es defineixen dues subzones:
- A1.1. Edificació alineada a vial
- A1.2. Masies
Art. 60. Aprofitament urbanístic
1. Parcel·la mínima: és l’actual, no es permeten divisions de la parcel·la actual.
2. Front mínim de parcel·la: l’actual.
3. Nombre màxim d’habitatges per parcel·la: el nombre màxim d’habitatges admissible en una
parcel·la serà el nombre enter resultat de dividir el total de la superfície construïda, segons
el previst en l’article 169. Superfície construïda, de la parcel·la pel mòdul de 100 m2 de
sostre.
Art. 61. Condicions de l’edificació
1. Posició de l’edificació dins de la parcel·la: es mantindrà l’emplaçament actual de l’edificació
dins la parcel·la.
2. Fondària edificable o ocupació de la parcel·la: es mantindrà l’actual fondària o ocupació de
l’edificació existent definida en els plànols d’ordenació.
3. Ocupació de l’espai lliure de parcel·la:
Subzona A1.1: S’admetrà l’edificació auxiliar no vinculada a l’edificació principal amb un
màxim del 5% de l’espai lliure de parcel·la (25 m2 màxim), amb 2,50 m d’alçada, no podent
excedir la seva coberta més de 0,60 cm de l’alçada de l’edificació auxiliar.
Subzona A1.2: S’admeten les edificacions existents annexes a l’habitatge en l’aprovació
d’aquest POUM essent exclusivament per usos compatibles.
4. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes: es mantindrà l’actual alçada i nombre de
plantes, així com les condicions volumètriques de l’edificació.
5. Regulació dels cossos sortints: es permeten cossos oberts amb un màxim de 0,40 m. En
carrers de menys de 6 m la volada màxima serà 0,20 cm.
6. Regulació dels elements sortints: els ràfecs tindran una volada màxima de 0,20 m.
Art. 62. Regulacions formals
1. Es prohibeixen materials no apropiats a les característiques constructives i formals existents
(pissarres, materials no adequats, etc.).
2. El color dels paraments de façana, i elements: els colors a utilitzar seran colors naturals
derivats dels ocres i terrossos, disposats amb gradients compositius, intercalant-se amb
colors blancs neutres o bé ocres clars.
3. Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió mínima de places
d’aparcament.
Art. 63. Usos permesos
1. Es consideren usos principals els usos d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar.
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2.

S’admeten com usos compatibles: Comerç, Oficines i serveis, Hoteler, Restauració, Indústria
de 1a C i 2a C, Serveis tècnics i mediambientals, Educatiu, Sanitari assistencial, Esportiu,
Cultural, i Associatiu.

EIXAMPLE ANTIC (clau A2)
Art. 64. Definició
1. Aquesta zona és formada pel primer creixement del teixit urbà fora del nucli antic formada
pel teixit urbà dens amb edificació alineada a vial, generalment en illes tancades.
2. Tipus d’ordenació de l’edificació referit al carrer.
3. Es defineixen dues subzones:
- A2.1. Casc urbà
- A2.2. Carrer Major
Art. 65. Aprofitament urbanístic
1. Front mínim de parcel·la: es fixa en 6 m.
2. Nombre màxim d’habitatges per parcel·la:
a) el nombre màxim d’habitatges admissible en una parcel·la serà el nombre enter resultat
de dividir el total de la superfície construïda, segons el previst en l’article 169. Superfície
construïda, de la parcel·la pel mòdul de 100 m2 de sostre.
b) La densitat d’habitatges no és aplicable en les promocions d’habitatges de protecció
pública o d’iniciativa pública de lloguer.
Art. 66. Condicions de l’edificació
1. Posició de la línia de façana a carrer: alineada al carrer.
2. Fondària edificable màxima: 14 m. Per la subzona A2.2 la fondària edificable màxima en
planta baixa serà de 18 m.
3. Ocupació pati d’illa: estaran lliures d’edificació.
4. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes:
.

n. Plantes

A2.1
A2.2

PB+2P (1)
PB+3P

ARM

9,80 m (1) (2)
13,00 m (3)

n. Plantes soterrani

2PS (4)
2PS (4)

.

(1) PB+1P/ ARM: 6.5m per las parcel·les amb front al vial lateral de la ctra. Gi-555.
(2) El punt més alt de l’edificació serà 12,00 m.
(3) El punt més alt de l’edificació serà 14,50 m.
(4) Per parcel·la amb un front mínim igual o superior a 10 m.

5.

6.
7.

8.
9.

Les plantes soterrani:
a. Les plantes soterrani podran excedir de la fondària permesa un màxim de 4 m de la
fondària màxima amb un màxim de 18 m, amb el compliment de l’article 172.
Planta soterrani.
b. Nombre de plantes soterrani: en parcel·les amb front inferior als 10 m únicament es
permetrà una planta soterrània, a partir d’un front de parcel·la igual o superior a 10
m es permetrà dues plantes soterrànies.
Edificacions auxiliars: es permeten amb un màxim del 5% de la superfície lliure d’edificació,
amb una alçada màxima de 3m, situades en el fons de la parcel·la.
Regulació dels cossos sortints:
a. No es permeten cossos sortints en carrers de menys de 5m.
b. Es permeten cossos oberts amb un vol d’1/12 de l’amplada del carrer amb un
màxim de 0.60 m.
Regulació dels elements sortints: els ràfecs tindran una volada màxima de 0,45 m.
Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió mínima de places
d’aparcament.
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Art. 67. Usos permesos
1. Es consideren usos principals els usos d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar.
2. S’admeten com usos compatibles: Comerç, Oficines i serveis, Hoteler, Restauració, Indústria
de 1a C i 2a C, Serveis tècnics i mediambientals, Aparcaments (s’admeten en parcel·les
amb façana mínima de més de 10 m), Educatiu, Sanitari assistencial, Esportiu, Cultural, i
Associatiu.

EIXAMPLE URBÀ (clau A3)
Art. 68. Definició
1. Aquesta zona comprèn el teixit urbà format per edificació unifamiliar i plurifamiliar entre
mitgeres, que en molts casos s’han executat en actuacions conjuntes, producte del
creixement dels darrers anys.
2. Tipus d’ordenació de l’edificació referit al carrer.
3. Es defineixen vuit subzones:
A3.1. Eixample, parcel·la 200 m2
A3.2. Eixample, parcel·la 150 m2
A3.3. Eixample, comercial
A3.4. Alineat a vial
A3.5. c/ Mossèn Martirià
A3.6. Habitatge en filera Vallcanera.
A3.7. Habitatge en filera Mallorquines est.
A3.8. Habitatge en filera Sector Sud
Art. 69. Aprofitament urbanístic
1. Valors de paràmetres referits a: parcel·la mínima i front de parcel·la.
.

A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
A3.8

Edif.neta

1,3m2/m2
(4)

1,25m2/m2

Parcel. mín.

200 / 250
150 / 200
200 / 250
200 / 250
PR
250 m2

m2
m2
m2
m2

Front mín. Parcel.
(1)
(1)
(1)
(1)

(5)

200 m2

6m
6m
6m
6m
6m
10 m
6m
6m

Fondària edificable

12,00 m
15,00 / 12,00 m (2)
100% / 15,00 m (2) (3)
15,00 m
14,00 m
(3)
12,00 m
12,00 m
(6)
.
15,00 m

Els paràmetres referits al planejament anterior i que recull aquest Pla d’ordenació venen expressats per les sigles
SP, planejament derivat, i PR, projecte de reparcel·lació.

(1) 1 façana / 2 façanes
(2) PB / altres plantes
(3) La subzona A3.3 definida pels carrers Major, 11 de setembre, Argimont i Lluís Barceló, tindrà
una fondària màxima de 15 m. Excepte el front al carrer Lluís Barceló l’edificació serà de PB+1P
amb 10 m de fondària. L’interior d’illa no es edificable.
(4) El sostre màxim per illes és el següent: illa(a): 2.280m2st; illa(b): 8.851,28m2st; illa(c):
1.611,36m2st; illa(d): 2.515,68m2st; illa(e): 1.760,16m2st.
(5) La subzona A3.7: la superfície mínima de la parcel·la serà la vinculada al front de parcel·la
mínima. S’admeten agrupacions d’habitatges en filera en parcel·la en règim de propietat
horitzontal.
(6) Haurà de fer-se un projecte unitari per front dels c/Riudarenes, c/11 de setembre, c/Massanet
de la Selva.
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Art. 70. Condicions de l’edificació
1. Posició de l’edificació respecta la línia de façana:
Posició a façana

A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
A3.8

0-3 m
3m
3m
0m
2/3/4m
3m
3m
3/2 m

(1)
(2)
(3)
(1)

(1)

.

(1) Segons plànol d’ordenació O3.
(2) Amb excepció de les parcel·les situades en els c/Roig i Gelpí, c/ Narcís Monturiol, c/ Josep
Trueta, entre l’Avda Jaume I i c/ Dr. Fleming, que es situarà alineada a vial.
(3) Amb excepció de las parcel·les en front de la carretera, que es situarà alineada a vial.

2.

Alçada reguladora màxima i nombre de plantes:
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
A3.8

n. Plantes

ARM

PB+2P (1)
PB+2P (1)
PB+2P (1) (3)
PB+2P
PB+1P
PB+2P (1)
PB+1P
PB+1P+A

9,50 m (2)
9,50 m (2)
9,50 m (2) (4)
9,50 m (2)
7,20 m
9,50 m (2)
6,75 m
10,00 m
.

(1) La darrera planta s’enretirarà 3 m de la l’alineació de la façana, amb excepció de (3).
(2) L’alçada màxima de l’edificació en el punt més alt de la coberta serà 10,50m.
(3) La subzona A3.3 situada entre la C-63 i el carrer Ausiàs March tindrà una alçada de PB+2P
des de la C-63.
(4) La subzona A3.3 amb front al carrer Lluís Barceló, entre la C-63 i c/Argimon, l’edificació serà
de PB+1P/ 6,75 m

3.

4.
5.

6.

Regulació dels cossos sortints:
a. Es permeten cossos oberts amb un vol màxim de 0.90 m.
b. En les edificacions situades en l’àmbit del PE Sector Sud
tancats i semioberts fins 0,45 m.
Edificacions auxiliars: es permeten amb un màxim del 10% de
d’edificació, amb una alçada màxima de 3m.
A la subzona A3.7, mallorquines Est, li correspon dos àmbits de
comunitari (clau A3.7*) per usos recreatius i esportius comunitaris
condicions d’ordenació:
ocupació màxima edificació: 5%
alçada total màxima de l’edificació: 3,75 m
separacions a llindars: 3m
cada àmbit es considera parcel·la única indivisible
Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió
d’aparcament.

es permeten cossos
la superfície lliure
sòl privat amb us
i amb les següents

mínima de places

Art. 71. Regulacions formals
1. Les tanques de les parcel·les amb vial i veïns estaran formades per una part massissa fins a
0,90 m essent la resta de la tanca, fins a una alçada de 1,80 m, calada o vegetal.
Art. 72. Usos permesos
1. Es consideren usos principals:
a. Habitatge unifamiliar.
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b.

2.

Zona A3.1: es permet habitatge plurifamiliar per parcel·les a partir dels 10 m de
façana.
El nombre màxim d’habitatges, per les parcel·les amb habitatges plurifamiliars, serà
el nombre enter resultat de dividir el total de la superfície construïda, segons el
previst en l’article 169. Superfície construïda, pel mòdul de 100 m2.
S’admeten com usos compatibles únicament en planta baixa:
a. Oficines i serveis, Indústria de 1aC, Educatiu, i Sanitari assistencial.
b. S’admet l’ús comercial en PB, en les zones A3.3

UNIFAMILIAR AILLAT (clau A4)
Art. 73. Definició
1. Aquesta zona comprèn el teixit urbà format per edificació aïllada, amb ús d’habitatge
unifamiliar.
2. Tipus d’ordenació de l’edificació: segons edificació aïllada.
3. Es defineixen nou subzones:
- A4.1. Edificació en parcel·la de 400 m2
- A4.2. Edificació en parcel·la de 600 m2
- A4.3. Edificació en parcel·la de 800 m2
- A4.4. Edificació en parcel·la de 400 m2, Mallorquines est.
- A4.5. Edificació en parcel·la de 800 m2, Mallorquines est.
- A4.6. Edificació en parcel·la de 400 m2, Vallcanera
- A4.7. Edificació en parcel·la de 500 m2, Vallcanera
- A4.8. Edificació en parcel·la de 900 m2, King Park
- A4.9. Edificació en parcel·la de 800 m2, Les Comes
Art. 74. Aprofitament urbanístic
1. Valors de paràmetres referits a: parcel·la mínima, front de parcel·la i edificabilitat neta
màxima.
Parcel·la mínima

A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A4.6
A4.7
A4.8
A4.9

400
600
800
400
800
400
500
900
800

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Front mín. Parcel.

14
18
18
14
16
15
18
20
18

m
m
m
m
m
m
m
m
m

Edil. Neta m2/m2

0,80
0,50
0,50
0,55
0,40
0.80
0.80
0.50
0.60

.

Art. 75. Condicions de l’edificació
1. Posició de l’edificació:
Front vial

A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A4.6
A4.7
A4.8
A4.9

5m
5m
5m
3m
5m
3m
3m
5m
6m

posterior /laterals

2
3
3
5
8
3
3
3
3

/
/
/
/
/
/
/
/
/

2
3
3
3
3
3
3
3
3

m
m
m
m
m
m
m
m
m.
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2.

Ocupació màxima:
A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A4.6
A4.7
A4.8
A4.9

Ocupació màx edif.

Edif. auxiliar

40%
25%
35%
35%
30%
40%
30%
20%
20%

5%
5%
10% (1)
5% (2)
5% (2)

.

(1) Podrà estar situada contigua a l’edificació principal
(2) Ocupació independent de l’edificació principal únicament per garatge.

3.

Alçada reguladora màxima i nombre de plantes:
A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A4.6
A4.7
A4.8
A4.9

ARM

n. Plantes

6,75m
6,50m
6,50 m
7,00 m
7,00 m
9,00m
8,00m
9,00m
10,00m

PB+1P
PB+1P
PB+1P
PB+1P
PB+1P
PB+1P
PB+2P (1)
PB+2P (1)
PB+2P (1)

(1) La segona planta ocuparà el 50% de la planta baixa.

4.

Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió mínima de places
d’aparcament.

Art. 76. Regulacions formals
1. Les tanques de les parcel·les amb vial i veïns estaran formades per una part massissa fins a
0,90 m essent la resta de la tanca, fins a una alçada de 1,80 m, calada o vegetal.
2. Els porxos i barbacoes s’integraran a l’edificació principal.
Art. 77. Usos permesos
1. Es consideren usos principals els usos d’habitatge unifamiliar
2. S’admeten com usos compatibles únicament en planta baixa de la subzona A4.6: un
establiment amb ús comercial amb un màxim de 200 m2 per parcel·la, Oficines i serveis,
Educatiu, Sanitari assistencial.

PLURIFAMILIAR AÏLLAT (clau A5)
Art. 78. Definició
1. Aquesta zona defineix les condicions d’implantació de l’edificació plurifamiliar aïllada.
2. Tipus d’ordenació de l’edificació: segons edificació aïllada.
3. Es defineixen sis subzones en funció de l’ocupació de la parcel·la i el sostre assignat.
Art. 79. Aprofitament urbanístic
1. Parcel·la mínima: és la parcel·la mínima resultant del projecte de reparcel·lació producte
dels planejaments derivats.
2. Nombre màxim d’habitatges per parcel·la:
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a.

b.

El nombre màxim d’habitatges admissible en una parcel·la serà el nombre enter resultat
de dividir el total de la superfície construïda, segons el previst en l’article 169. Superfície
construïda, de la parcel·la pel mòdul de 100 m2.
La densitat d’habitatges no és aplicable en las promocions d’habitatges de protecció
pública o d’iniciativa publica de lloguer.

Art. 80. Condicions de l’edificació
1. Posició de la línia de façana a carrer: segons gàlib definit en el plànol O3.
2. Ocupació màxima:
Ocupació màx edif.

A5.1
A5.2

(1)

A5.3
A5.4
A5.5
A5.6

(1)

(1)

(1)
segons fondària edif.

65% (4)

Sostre màxim

n. plantes

4.713,00 m2
7.089,00 m2 (2)
7.486,00 m2 (3)
7.448,00 m2
10.146,00 m2
10.200,00 m2 (1)
9.445,00 m2

PB+3P
PB+4P
PB+4P
PB+4P
PB+4P
PB+3P
PB+3P

.

(1) Segons plànol d’ordenació O3.
(2) Illa (a)
(3) Illa (b)
(4) Ocupació dins del gàlib definit plànol d’ordenació O3.

3.

Alçada reguladora màxima i nombre de plantes: els grafiats en el plànol d’ordenació O3.
n. Plantes

PB+2P
PB+3P
PB+4P
4.
5.
6.
7.

ARM

n. Plantes soterrani

9,80 m
13,50 m
13,50 m

2PS
2PS
2PS

.

Es farà un projecte arquitectònic per cada illa que podrà ser desenvolupat per fases.
Regulació dels cossos sortints: es permeten cossos oberts amb un màxim de 0,90 m.
Regulació dels elements sortints: els ràfecs tindran una volada màxima de 0,45 m.
Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió mínima de places
d’aparcament.

Art. 81. Regulacions formals
1. Les tanques de les parcel·les amb vial i veïns estaran formades per una part massissa fins a
0,90 m essent la resta de la tanca, fins a una alçada de 1,80 m, calada o vegetal.
Art. 82. Usos permesos
1. Es consideren usos principals els usos d’habitatge plurifamiliar.
2. S’admeten com usos compatibles: Comerç, Oficines i serveis, Hoteler, Restauració,
Educatiu, Sanitari assistencial, Esportiu, Cultural, i Associatiu.

INDUSTRIA ALINEADA (clau A6)
Art. 83. Definició
1. Aquesta zona està formada pel teixit industrial de petita indústria amb edificació entre
mitgeres.
2. Tipus d’ordenació es referirà al carrer.
3. Es defineixen dues subzones:
A6.1. Industria amb coexistència amb habitatge en que l’habitatge ha d’estar vinculat a
l’activitat industrial.
A6.2. Industria alineada sector Massabé
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Art. 84. Aprofitament urbanístic
1. Valors de paràmetres referits a: parcel·la mínima, front de parcel·la i Edificabilitat neta
màxima.
Parcel·la mínima
Front mín.Parcel.
Aprofit. n. activitats
.
A6.1
500 m2
8m
1,50m2/m2
1 act/parcel·la
A6.2
500 m2
12 m
(1)
1 act/400m2 .
(1) segons els paràmetres d’edificació

Art. 85. Condicions de l’edificació
1. Posició de l’edificació:
Front vial

A6.1
A6.2
2.
3.
4.

altres límits

5m
10m

2m
2m

.

Ocupació màxima zona A6.1: 70%
Fondària màxima zona A6.2: 30 m
Alçada reguladora màxima i nombre de plantes:
A6.1
A6.2

ARM

n. Plantes

10 m
10 m (1)

PB+2P
PB+altell (2)

.

(1) l’alçada màxima de la coberta serà 11,50 m
(2) l’altell serà com a màxim un 30% de la planta baixa

4.
5.

La planta baixa tindrà una alçada lliure mínima de 4 m.
Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió mínima de places
d’aparcament.

Art. 86. Regulacions formals
1. Les tanques de les parcel·les de la zona A6.1 estaran formades per una part massissa fins a
0,60 m essent la resta de la tanca vegetal fins a una alçada de 2,00 m, o calada fins 1,50m.
2. Les tanques de les parcel·les de la zona A6.2 estaran formades per una part massissa fins a
0,60 m essent la resta de la tanca vegetal fins a una alçada de 2,20 m.
Art. 87. Usos permesos
1. Es consideren usos principals els usos l’ Industrial 1aC i 2aC.
2. S’admeten com usos compatibles:
Comerç, Oficines i serveis, Hoteler, Restauració, Educatiu, Sanitari assistencial,
Esportiu, Cultural, i Associatiu.
Per la zona A6.1: s’admet com a ús compatible l’habitatge si aquest està vinculat a
l’activitat industrial.

INDUSTRIAL (clau A7)
Art. 88. Definició
1. Comprèn el sòl urbà industrial producte de sòls industrials consolidats i de planejaments
urbanístics anteriors.
2. Tipus d’ordenació: segons subzona.
3. Es defineixen tres subzones:
A7.1. Industrial Can Cuca
A7.2. Industrial Torres Papel i Paperera
A7.3. Industrial Massabé
A7.4. Industrial T-500
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Art. 89. Aprofitament urbanístic
1. Valors de paràmetres referits a: parcel·la mínima, front de parcel·la i Edificabilitat neta
màxima.
Parcel·la mínima
Front mín. Parcel.
Edif. Neta
Tipus
A7.1
2000 m2
20 m
1,20 m2/m2 entre mitgeres
A7.2
l’actual
l’actual
0,80 m2/m2
aïllada
A7.3
3000 m2
40 m
0,85 m2/m2
aïllada
A7.4
73000 m2
l’actual
0,62 m2/m2
aïllada
Art. 90. Condicions de l’edificació
1. Posició de l’edificació:
A7.1
A7.2
A7.3
A7.4

Front vial

altres límits

5 m (1)
10 m (2)
8m
10 m

2m
10 m (2)
4m
10 m

.

(1) amb excepció de les parcel·les amb front a la ctra C-63 entre el c/Industria i c/ Primer de
maig, que l’edificació estarà alineada a vial.
(2) Industria Torres Papel

2.

Ocupació màxima:
Ocupació màx edif

A7.1
A7.2
A7.3
A7.4

Edif. auxiliar

80%
80%
70%
60%

10%
10%
(1)
(1)

.

(1) es permeten edificacions auxiliars

3.

Alçada reguladora màxima i nombre de plantes:
ARM
A7.1
9m
A7.2
9m
A7.3
10 m (1)
A7.4
13 m
(1) per edificacions amb ús de magatzem es permet fins a 12 m.

4.

La zona A7.1 i 7.3:
Amb el compliment de les condicions de parcel·la mínima (superfície i front de vial) es
permetrà major numero d’activitats amb les següents condicions:
que totes les activitats tinguin accés directe des del vial.
El front de la parcel·la dividit pel numero d’activitats a de ser igual o major de 10 m.
5. Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió mínima de places
d’aparcament.
Art. 91. Regulacions formals
1. Les tanques de les parcel·les estaran formades per una part massissa fins a 0,60 m essent
la resta de la tanca, fins a una alçada de 2,00 m, vegetal.
3. S’ha de justificar las places d’aparcament i las zones de càrrega i descarrega dins de cada
parcel·la.
Art. 92. Usos permesos
1. Es consideren usos principals: Indústria fins la 4a Categoria.
2. S’admeten com usos compatibles: Comerç (es limitarà als productes fabricats per la
mateixa indústria), Oficines i serveis (propis de l’establiment industrial), Hoteler, Esportiu
(per l’ús del personal de l’empresa), recreatiu, i religiós.
3. Es considera ús incompatible: Habitatge
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DOTACIONS I SERVEIS PRIVATS (clau A8)
Art. 93. Definició
1. Comprèn els sòls que es destinen a usos i activitats col·lectives de titularitat privada.
2. Tipus d’ordenació: aïllada.
3. S'estableixen dues subzones:
A8.1. Dotacions i serveis privats en el casc urbà
A8.2. Dotacions i serveis privats a la xarxa viària.
A8.1. Dotacions i serveis en el casc urbà
Art. 94 Definició
1. Són les dotacions i serveis de titularitat privada situats al casc urbà en l’entorn del teixit
residencial: a/ Can Cabirol, b/carrer Països Catalans - Avda la Selva.
2. És necessària la redacció d’un Pla de millora urbana per ordenar l’edificació i els usos en las
parcel·les.
Art. 95. Aprofitament urbanístic
1. Les condicions de parcel·la, superfície i front a vial, seran les de la parcel·la actual,
considerant-se parcel·la indivisible.
2. L’edificabilitat neta parcel·la: 1,00 m2/m2
Art. 96. Condicions de l’edificació
1. Posició de l’edificació:
A vial

A8.1 a
A8.1b

5m
0m

2.

Ocupació màxima: 40%

3.

Alçada reguladora màxima i nombre de plantes:
ARM

A8.1
4.
5.

n. plantes

7m

PB+1P

La planta baixa tindrà una alçada lliure mínima de 3,5 m.
Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió mínima de places
d’aparcament.

A8.2. Dotacions i serveis privats al sistema viari
Art. 97. Definició
Són les dotacions i serveis de titularitat privada existents i de nova creació que donen servei a
la carretera.
Art. 98. Aprofitament urbanístic
1. Les condicions de parcel·la, superfície i front a vial, i condicions d’edificació vindran definits
pel planejament derivat.
2. L’edificabilitat màxima vindrà donada per les condicions definides en el planejament derivat.
Art. 99. Condicions de l’edificació
1. Posició de l’edificació:
A vial
A8.2
5m
2.

altres límits
10m

Ocupació màxima: 50%
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3.

Alçada reguladora màxima i nombre de plantes:
ARM
n. plantes
A8.2
10 m
PB+2P

4.
5.

La planta baixa tindrà una alçada lliure mínima de 3,50 m.
Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió mínima de places
d’aparcament.

Art. 100. Usos permesos
1. Es considera com a ús principal: Comerç, Oficines i serveis, Hoteler i Restauració.
2. S’admeten com usos compatibles: Educatiu, Sanitari assistencial, Esportiu, Cultural,
Associatiu, Recreatiu i estacions de Serveis. L’ús recreatiu i Estacions de Serveis només es
permet en la zona A8.2.
3. Són incompatibles els següents usos: Habitatge, Industrial.

GOLF (clau A9)
Art. 101. Definició
1. Comprèn els sòls privats resultants de l’ordenació del Golf de Caldes que es destinen a usos
residencials i de camp de golf.
2. Tipus d’ordenació aïllada.
3. S'estableixen dues subzones:
A9.1. Residencial Golf
A9.2. Camps de Golf
Art. 102. Aprofitament urbanístic
1. La zona A9.1 tindrà un sostre màxim de 8.400 m2 i un nombre màxim d’habitatges de 40ut.
2. La zona A9.2: es realitzaran les actuacions necessàries pel condicionament com a camp de
golf, d’acord amb el projecte general definit, mantenint tot l’arbrat d’interès compatible amb
el camp de golf.
Art. 103. Condicions de l’edificació
1. La parcel·la podrà desenvolupar-se en edificacions aïllades mitjançant:
a) Edificació per parcel·lació:
en projectes independents de parcel·la mínima 2000 m2 i es referirà a la totalitat
del sòl privat i determinarà els espais d’urbanització privada i parcel·lació.
Les edificacions podran executar-se per projectes independents amb els següents
paràmetres:
Edificabilitat màxima: 0.20 m2/m2
n. plantes /ARM: 8 m / PB+1P
Distancia mínima als límits: 5m
b) Edificació per projecte unitari del conjunt amb parcel·la mínima de 800 m2
- Es realitzarà un projecte unitari referit a la totalitat del sòl privat i determinarà els
espais d’urbanització privada i parcel·lació.
- El projecte unitari podrà executar-se per fases, amb la presentació prèvia del projecte
unitari.
- Les edificacions podran executar-se amb els següents paràmetres:
n. plantes /ARM: 8 m / PB+1P
Distancia mínima als límits: 5m
2. Previsió de places d’aparcament: segons l’article 234. Previsió mínima de places
d’aparcament.
Art. 104. Regulacions formals
Les tanques de les parcel·les seran únicament vegetals
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Art. 105. Usos permesos
Es consideren usos principals els usos d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar.
Es consideren incompatibles la resta d’usos.
PLANS DE MILLORA URBANA
Art. 106. Determinacions de les àrees de millora urbana
1. Comprèn les àrees subjectes a remodelació urbana en què s'ha delimitat Plans de Millora
Urbana (PMU).
2. Els PMU definits pel present Pla general són els següents:
Situació
PMU-1.
C/ de l’Estany
PMU-2.
Mallorquines nord
PMU-3.
Vilaró
PMU-4.
Capdevila
PMU-5.
Rolls Turing
PMU-6.
Mil·lenium
PMU-7.
Sant Isidre
PMU-8.
Avda. Costa Brava
3.

D’acord amb la legislació vigent els sòls inclosos en els àmbits de millora urbana estan
subjectes a la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic.41

Art. 107. Determinacions dels àmbits de millora urbana
1. Cada Pla de millora urbana es realitzarà segons les condicions definides per a cada una en
les fitxes següents pel que fa als seus objectius, condicionants d’ordenació i d’ús, figura de
planejament i sistema de gestió.

41

article 43 del TrLUC i art. 40.2 del RLUC
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PLA DE MILLORA URBANA:

C/ de l'Estany

PMU: 1

Localització:Sector urbà límit amb l'Estany
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PMU-1

SUPERFÍCIE
m²
%

ZONES

SISTEMES

PLÀNOL: 1/2000: 3E

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
%
m²

Residencial

7.678
7.678

55
55

Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure

6.282
3.490
0
0
2.792

45
25
0
0
20

3.490
0
0
2.792

25
0
0
20

3.490

25

2.792

20

13.960

100

6.282

45

6.282

45

TOTAL

Dades:
Edificabilitat bruta màxima:

0,35 m2/m2

Ús residencial
Ús no residencial

Densitat d'habitatges:

30 ha/Ha

Total habitatges

Ut. Lliure
Ut. HPP

0,35
0

m2/m2
m2/m2

42 hab.,
32 hab.,
10 hab.,

4.886 m2 st
0
m2 st
4.886 m2 st
3.909 m2 st
977 m2 st

Reserva per habitatges de p romoció pública: Sostre residen.
20
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit

1. Objectius:
Consolidar l'ordenació de la façana urbana a l'Estany de Sils i urbanitzar el vial de cornisa límit amb els paratges naturals com
un carrer de serveis, passeig i circulació restringida.
2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'àmbit del sector exclourà la totalitat de l'entorn de la Masia de Can Puig. L'edificació es resoldrà segons les directrius de les
zones A2, A3,i A4 , en tots els casos l'alçada màxima de l'edificació será de PB+2P.i usos unifamiliars tret d'els habitatges HPO

3. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 12% d'HPO de règim general i règim especial, i el 8 % d'HPO de preu concertat. El termini d'inici
dels habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui
condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.
4. Càrregues del sector:
Urbanització dels carrers fora del sector necessaris per assegurar la seva integració urbana, Urbanització dels espais lliures i de
la vialitat. Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
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PLA DE MILLORA URBANA:

Mallorquines Nord

PMU: 2

Localització: c/ Mallorquines
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat

PLÀNOL: 1/2000:3C

SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PMU-2
ZONES

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
%
m²

Residencial , dotacions i Serveis

14.927
14.927

45
45

Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure

18.245
11.610
0
0
6.603

55
35
0
0
20

11.556
0
0
6.603

35
0
0
20

11.556

35

6.603

20

TOTAL

33.172

100

18.159

55

18.159

55

SISTEMES

Dades:
Edificabilitat bruta màxima:

Densitat d'habitatges:

0,40 m2/m2

Ús residencial
Ús no residencial

30 ha/Ha

Total habitatges

Ut. Lliure
Ut. HPP

0,35
0,05

m2/m2
m2/m2

100 hab.,
68 hab.,
32 hab.,

11.610
1.659

m2 st
m2 st

11.610 m2 st
8.127 m2 st
3.483 m2 st

30
Reserva per habitatges de promoció pública: Sostre residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit

1. Objectius:
Consolidar la trama urbana a la part nord de Mallorquines, obtenir un espai lliure de dimensions important i completar la
urbanització del vial perimetral est fins a l'enllaç amb la carretera GI-555.
2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons directrius de les zones residencial A2, A3, A5 i A8 per les zones de dotacions privades i serveis.
L'alçada màxima de l'edificació és de PB+2 PP.
3. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 20% d'HPO de règim general i règim especial, i el 10 % d'HPO de preu concertat. El termini d'inici dels
habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui condició de solar
i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.
4. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais lliures i de la vialitat. Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
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PLA DE MILLORA URBANA:

Villaró

PMU: 3

Localització: Avda. N.S. de Montserrat
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat

PLÀNOL: 1/2000:3F

SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PMU-3
ZONES
Residencial, dotacions i Serveis
SISTEMES
Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure
TOTAL

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
m²
%

8.683
8.683

55
55

7.105
3.158
1.579

3.158
1.579
0
2.368

20
10
0
15

3.158

20

2.368

45
20
10
0
15

2.368

15

15.788

100

7.105

45

5.526

35

Dades:
Edificabilitat bruta màxima:

Densitat d'habitatges:

0,55 m2/m2

55 ha/Ha

Ús residencial
Ús no residencial
Total habitatges

Ut. Lliure
Ut. HPP

0,50
0,05
86
58
28

m2/m2
m2/m2

hab.,
hab.,
hab.,

7.894 m2 st
789 m2 st

32
Reserva per habitatges de promoció pública:
sostre residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges

7.894 m2 st
5.368 m2 st
2.526 m2 st

1. Objectius:
La transformació del sector industrial existent amb usos residencial amb l'obtenció d'espais lliures i equipaments.
2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons directrius de les zones residencials A2, A3, A5 i A8 per dotacions i serveis privats. L'alçada
màxima de l'edificació és de PB+2PP.
3. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 22% d'HPO de règim general i règim especial, i el 10 % d'HPO de preu concertat. El termini d'inici
dels habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui condició
de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.
4. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais lliures, de la vialitat del sector i dels enllaços amb la trama urbana. Cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic.
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
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PLA DE MILLORA URBANA:

Capdevila

PMU-4

Localització: C/ Mossèn Verdaguer - C/Jesús Costa
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PMU-4

PLÀNOL: 1/1000:

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUPERFÍCIE
m²
%

ZONES

SUP. URBANITZAR
m²
%

Residencial

2.454
2.454

60
60

Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure

1.636
818
0
0
818

40
20
0
0
20

818
0
0
818

20
0
0
20

818

20

818

20

TOTAL

4.090

100

1.636

40

1.636

40

SISTEMES

Dades:
Edificabilitat bruta màxima:

Densitat d'habitatges:

0,91 m2/m2

80 ha/Ha

Ús residencial
Ús no residencial

Total habitatges
Ut. Lliure
Ut. HPP

0,91
0,00
32
22
10

m2/m2
m2/m2
hab.,
hab.,
hab.,

3.722
0

m2 st
m2 st

3.722 m2 st
2.791 m2 st
930 m2 st

25
Reserva per habitatges de promoció pública: Sostre Residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni dels nombre d'habitatges de l'àmbit
1. Objectius:
Subdividir l'illa en dues parts amb l'obertura d'un espai públic entre el dos carrers.

2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons directrius gràfiques adjuntes i de les zones residencial A2.1. L'alçada màxima de l'edificació és de
PB+2PP.
3. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 17% d'HPO de règim general i règim especial, i el 8 % d'HPO de preu concertat. El termini d'inici
dels habitatges amb protecció no serà inferior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui
consideració de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.
4. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais públics. Cessió del 10 % de l'aprofitament urbanístic
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
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PLA DE MILLORA URBANA:

Rolls Turing

PMU: 5

Localització encreuament de la GI-555 amb la NII
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat

PLÀNOL: 1/2000:3F

SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PMU-5
ZONES
dotacions i serveis
SISTEMES
Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure
TOTAL

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
m²
%

44.107
44.107

60
60

29.405
14.702

14.702
0
7.351
7.351

20
0
10
10

14.702

20

7.351
7.351

40
20
0
10
10

7.351

10

73.512

100

29.405

40

22.054

30

Dades:
Edificabilitat bruta màxima:

0,30 m2/m2

Densitat d'habitatges:

0 ha/Ha

Ús residencial
Ús no residencial

Total habitatges
Ut. Lliure
Ut. HPP

0
0,30
0
0
0

m2/m2
m2/m2

0
22.054

hab.,
hab.,
hab.,

m2 st
m2 st

0 m2 st
0 m2 st
0 m2 st

0
Reserva per habitatges de promoció pública: Sostre Residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit
1. Objectius:
Ordenar els usos i les activitats a l'entorn de l'enllaç de la GI-555 amb la NII i reordenar les edificacions existents.

2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons directrius de les zones A8.2, les edificacions en volum disconforme s'ajustaran a les disposicions
transitòries del POUM.Es reduira al mínim indispensable l'àmbit d'ocupació de les edificacions.El Pla de Millora Urbana establirà les
condicions necessàries per garantir la salvaguarda dels valors ambientals que té l'àmbit.
3. Reserva d'habitatges de promoció pública:

4. Càrregues del sector:
Urbanitzar la vialitat, els accessos al sector i els aparcaments públics i privats necessaris per els usos concrets. Cessió del 10%
de l'aprofitament urbaístic
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
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PLA DE MILLORA URBANA:

Mil·lennium

PMU: 6

localització:Sector nord est car. GI-555
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PMU-6

PLÀNOL: 1/2000:3F

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUPERFÍCIE
m²
%

ZONES
dotacions i Serveis
SISTEMES
Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure
TOTAL

SUP. URBANITZAR
%
m²

16.170
16.170

50
50

16.170
4.851

50
15
0
10
20

4.851
0
3.234
6.468

15
0
10
20

4.851

15

6.468

20

100

14.553

45

11.319

35

3.234
6.468
32.340

Dades:
0,20 m2/m2

Edificabilitat bruta màxima:

Densitat d'habitatges:

Ús residencial
Ús no residencial

0 ha/Ha

Total habitatges

Ut. Lliure
Ut. HPP

0
0,20
0
0
0

m2/m2
m2/m2

hab.,
hab.,
hab.,

0
6.468

m2 st
m2 st

0 m2 st
0 m2 st
0 m2 st

0
Reserva per habitatges de promoció pública:
Sostre Residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit
1. Objectius:
Afavorir la transformació dels usos actuals i la integració a la trama urbana.

2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
a/ L'edificació es resoldrà segons la zona A8.2 dotacions i serveis.
b/ L'alçada màxima de l'edificació és de PB+2 PP/10m.
c/Usos permesos: els definits en l'article 99 de les NNUU, amb exepció d'establiments públics amb reservats annexos (segons la
definició de l'Annex 1 de D112/2010, de 31 d'agost)
d/ Les edificacions
privades s'emplaçaran a la part de ponent de la finca alliberant-se el resta a partir de l'alineació formada per la prolongació del
carrer Sant Isidra
3. Reserva d'habitatges de promoció pública:

4. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais lliures, de la vialitat i dels aparcaments necessaris pels usos concrets. Arranjament de la llera de la riera i
obres de protecció a les avingudes. Cessió del 10 % de l'aprofitament urbanístic
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
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PLA DE MILLORA URBANA:

Sant Isidre

PMU: 7

Localització: carrer Sant Isidre
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat

PLÀNOL: 1/2000:3F

SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PMU-7
ZONES

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
%
m²

Residencial

4.733
4.733

52
52

Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure

4.369
1.820
0
1.388
1.203

48
20
0
15
13

1.820
0
1.388
1.203

20
0
15
13

1.820

20

1.203

13

TOTAL

9.102

100

4.440

48

3.023

33

SISTEMES

Edificabilitat bruta màxima:

Dades:
0,40 m2/m2 Ús residencial
Ús no residencial

Densitat d'habitatges:

35 ha/Ha

Total habitatges
Ut. Lliure
Ut. HPP

0,40
0,00
31
20
11

m2/m2
m2/m2

hab.,
hab.,
hab.,

3.641
0

m2 st
m2 st

3.641 m2 st
2.549 m2 st
1.092 m2 st

30
Reserva per habitatges de promoció pública: Sostre Residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit

1. Objectius:
Completar la trama urbana del nucli antic de Mallorquines i millorar la seva accessibilitat. Obtenció d'espais lliures,
equipaments i nous aparcaments.
2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons directrius de les zones residencials A2, A3, A5 amb alçada màxima de PB+2PP. Es mantindrà
el camí existent de connexió entre el carrer Mallorquines i Mallorquines Est, amb una amplada mínima de 4 metres.
3. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 21% d'HPO de règim general i règim especial, i el 9 % d'HPO de preu concertat. El termini d'inici
dels habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui
condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.
4. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais lliures, de la vialitat del sector i dels enllaços amb la trama urbana. Cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
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PLA DE MILLORA URBANA:

Avd. Costa Brava

PMU: 8

Localització: Entrada a Sils per la C 63 Sud
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat

PLÀNOL: 1/2000:3F

SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PMU-8
ZONES

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
m²
%

8.393
8.393

45
45

Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure

10.258
3.730
0
933
5.595

55
20
0
5
30

3.730
0
933
5.595

20
0
5
30

3.730

20

5.595

30

TOTAL

18.650

100

10.258

55

9.325

50

Residencial
SISTEMES

Edificabilitat bruta màxima:

Dades:
0,35 m2/m2 Ús residencial
Ús no residencial

Densitat d'habitatges:

30 ha/Ha

Total habitatges
Ut. Lliure
Ut. HPP

0,35
0,00
56
37
19

m2/m2
m2/m2

hab.,
hab.,
hab.,

6.528
0

m2 st
m2 st

6.528 m2 st
4.569 m2 st
1.958 m2 st

30
Reserva per habitatges de promoció pública: Sostre Residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit
1. Objectius:
Ordenar l'extrem Sud de la població i millorar l'accessibilitat viària i per a vianants.
2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons directrius de les zones residencials A2, A3,
usos unifamiliars tret d'els habitatges HPO

L'alçada màxima de l'edificació és de PB+2PP.

3. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 20% d'HPO de règim general i règim especial, i el 10 % d'HPO de preu concertat. El termini
d'inici dels habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui
condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.
4. Càrregues del sector:
Urbanització dels carrers fora del sector necessaris per assegurar la seva integració urbana, Urbanització dels espais lliures,
de la vialitat, de l'encreuament amb la C 63 i l'ampliació de les voreres del pont sobre el ferrocarril.
Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
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POLIGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Art. 108. Definició
1. Comprèn les àrees subjectes a remodelació urbana en què s'ha delimitat polígons d'actuació
urbanística, el desenvolupament de les quals es realitzarà per mitjà de projectes
d’urbanització, de compensació o reparcel·lació.
2. Els polígons d'actuació urbanística definits pel present Pla general són els següents:
Situació
PAU-1.
Sector Central
PAU-2.
Av. Montserrat
PAU-3.
C/Avda Barceloneta

Art. 109. Determinacions dels polígons d’actuació
1. Cada polígon d’actuació urbanística es realitzarà segons les condicions definides per a cada
una en les fitxes següents pel que fa als seus objectius, condicionants d’ordenació i d’ús,
figura de planejament i sistema de gestió.
2. S’admetran alternatives a l’ordenació volumètrica de l’edificació definida en els PAU amb el
tràmit previst en la legislació vigent.42

42

article 252 del RLUC
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

Sector Central

PAU: 1

Localització:C/ Prudenci Beltrana - C/Pep Ventura
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat

PLÀNOL: 1/2000:3F

SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PAU-1
ZONES
Residencial
SISTEMES
Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure
TOTAL

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
m²
%

10.876
10.876

67
67

5.357
4.708
0
0
649

33
29
0
0
4

4.708
0
0
649

29
0
0
4

4.708

29

649

4

16.233

100

5.357

33

5.357

33

Dades:
Edificabilitat bruta màxima:

Densitat d'habitatges:

1,38 m2/m2

137 ha/Ha

Ús residencial
Ús no residencial

Total habitatges
Ut. Lliure
Ut. HPP

1,38
0

m2/m2
m2/m2

222
184
38

hab.,
hab.,
hab.,

22.402
0

m2 st
m2 st

22.402 m2 st
18.593 m2 st
3.808 m2 st

17
Reserva per habitatges de promoció pública: Sostre Residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit

1. Objectius:
Ordenar l'edificació i completar la xarxa urbana en el sector sud-est del centre urbà. Desmantellament subcentral elèctrica.
2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons directrius gràfiques adjuntes i de les zones A2.1 i A2.2. L'alçada màxima de l'edificació és de PB+3PP.

3. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 11% d'HPO de règim general i règim especial, i el 6% d'HPO de preu concertat. El termini d'inici dels
habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui condició de solar i a
3 anys per la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.
4. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais lliures i de la vialitat. Modificació i trasllat centre de transformació. Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic

5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
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POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

Avda. Montserrat

PAU: 2

localització:Avda. N.S. de Montserrat
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat

PLÀNOL: 1/2000:3F

SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PAU-2
ZONES

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
%
m²

Residencial

3.225
3.225

40
40

Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure

4.838
2.096
0
0
2.741

60
26
0
0
34

2.096
0
0
2.741

26
0
0
34

2.096

26

2.741

34

TOTAL

8.063

100

4.838

60

4.838

60

SISTEMES

Edificabilitat bruta màxima:

Dades:
0,60 m2/m2 Ús residencial
Ús no residencial

Densitat d'habitatges:

60 ha/Ha

Total habitatges
Ut. Lliure
Ut. HPP

0,60
0,00
48
33
15

m2/m2
m2/m2
hab.,
hab.,
hab.,

4.838 m2 st
0
m2 st
4.838 m2 st
3.386 m2 st
1.451 m2 st

30
Reserva per habitatges de promoció pública: Sostre Residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni dels nombre d'habitatges de l'àmbit
1. Objectius:
Ordenar l'edificació i completar la xarxa urbana en el sector a l'entorn de l'estació .

2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons directrius gràfiques adjuntes i de les zones A2.1. L'alçada màxima de l'edificació és de
PB+2PP.
3. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 20% d'HPO de règim general i règim especial, i el 10% d'HPO de preu concertat. El termini d'inici
dels habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui
condició de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.

4. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais lliures i de la vialitat del sector. Cessió del 10 % de l'aprofitament urbanístic
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

POUM SILS. Text Refós
DOCUMENT 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Títol II: Règim urbanístic del sòl - 49

POUM SILS. Text Refós
DOCUMENT 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Títol II: Règim urbanístic del sòl - 50

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

Avda. Barceloneta

PAU: 3

Localització: Avda. Barceloneta
Classificació de sòl: sòl urbà no consolidat

PLÀNOL: 1/2000:3F

SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PAU-3
ZONES

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
m²
%

4.306
4.306

52
52

Xarxa viària
Habitatge dotacional
Equipaments comunitaris
Espai lliure

3.975
1.491
0
2.484
0

48
18
0
30
0

1.491
0
2.484
0

18
0
30
0

1.491

18

0

0

TOTAL

8.281

100

3.975

48

1.491

18

Residencial
SISTEMES

Edificabilitat bruta màxima:

Dades:
0,40 m2/m2 Ús residencial
Ús no residencial

Densitat d'habitatges:

35 ha/Ha

Total habitatges
Ut. Lliure
Ut. HPP

0,40
0,00
28
17
11

m2/m2
m2/m2

hab.,
hab.,
hab.,

3.312
0

m2 st
m2 st

3.312 m2 st
2.153 m2 st
1.159 m2 st
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Reserva per habitatges de promoció pública: Sostre Residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit.
1. Objectius:
La urbanització del vial perimetral per permetre la connexió entre Avda. Barceloneta i Mallorquines Nord.

2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons directrius gràfiques adjuntes i de les zones A2.1 Eixample antic, alçada màxima PB+2PP i zona
A4.4 Unifamiliar aïllat amb un màxim de 10 habitatges de 174m2 de sostre màxim i alçada de PB+1P.
3. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 22% d'HPO de règim general i règim especial, i el 13% d`HPO de preu concertat. El termini d'inici
dels habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui
condició de solar, i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.
4. Càrregues del sector:
Urbanització de la vialitat. Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic
5. Condicions de gestió:
El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

POUM SILS. Text Refós
DOCUMENT 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Títol II: Règim urbanístic del sòl - 51

POUM SILS. Text Refós
DOCUMENT 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Títol II: Règim urbanístic del sòl - 52

CAPÍTOL 4. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBANITZABLE
Secció 1a. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 110. Definició
1. El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils defineix el sòl urbanitzable quantificat com a
necessari per l’adequat creixement de la població i de l’activitat econòmica dins del marc de
creixement urbanístic sostenible definit per aquest Pla.
2. El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils classifica les dues categories de sòl
urbanitzable: delimitat i no delimitat.
Art. 111. Sòl urbanitzable delimitat
1. El Pla d’ordenació qualifica com a sòl urbanitzable delimitat els sectors objecte
d’urbanització dins del període de vigència del programa d’actuació.
2. El Pla general determina en el sòl urbanitzable delimitat:
a) La delimitació dels sectors per al desenvolupament del sòl urbanitzable delimitat en
plans parcials urbanístics, amb definició dels sectors i el període d’execució.
b) Els sistemes generals i aquells locals per a xarxa viària, equipaments comunitaris i parcs
urbans.
c) Densitat màxima admesa en habitatge per hectàrea en funció de les previsions
d’equipament i de la idoneïtat de cada lloc.
d) Assignació d’usos globals admesos i intensitat d’ús.
e) Aprofitament de cada sector.
f) Definició dels paràmetres fonamentals de l’edificació.
g) Condicions de gestió i execució.
Art. 112. Sòl urbanitzable no delimitat
1. El Pla general determina en el sòl urbanitzable no delimitat:
a) Les magnituds, màximes o mínimes, de les actuacions urbanístiques que hi son
permeses, en funció dels diferents usos.
b) Les intensitats màximes dels usos urbanístics.
c) Les connexions amb les infrastructures exteriors
d) Els nivells de percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta.
2. Els plans parcials urbanístics de delimitació han de contenir la justificació especifica de
l’adequació de la promoció al que estableix la legislació vigent43.
3. Els plans parcials urbanístics que es refereixen a àmbits no delimitats es promouen i
tramiten com plans parcials urbanístics.
Art. 113. Cessions gratuïtes en sòl urbanitzable delimitat
Les cessions obligatòries i gratuïtes seran, en extensió, les que s’indiquen als plànols d’aquest
Pla, pel pla parcial i, en tot cas, com a mínimes aquelles que acompleixin les quanties fixades
per a cada tipus de sector i per a les destinacions següents en aquestes normes urbanístiques.
a) El sòl destinat a carrers i estacionaments públics.
b) El sòl destinat a jardins públics i espais esportius, recreatius i d’esbarjo.
c) El sòl destinat a centres públics per impartir l’educació general bàsica i per a altres
serveis públics
que el pla parcial determini.
d) El sòl que en sostre edificable materialitzi un 10% de l’aprofitament del sector.

43

article 58.8 del TrlUC
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Art. 114. Índex d'edificabilitat bruta
És el coeficient que fixa la superfície màxima de sostre edificable en relació a la superfície d'un
sector de desenvolupament. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metre
quadrat de sòl (m2st/m2sòl).
Art. 115. Índex d'edificabilitat complementari brut
És el coeficient d'edificabilitat bruta que determina el sostre màxim edificable destinat
exclusivament als usos compatibles que s'assenyalen per a cada zona. Aquest coeficient mai
podrà augmentar el nombre màxim d'habitatges que resultin per aplicació dels coeficients de
densitat d'habitatges per zona. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metre
quadrat de sòl (m2st/m2sòl).
Art. 116. Sostre màxim de sector
És la superfície màxima de sostre potencialment edificable en un sector. S'expressa en metres
quadrats de sostre edificable (m2). L'edificabilitat de cadascun dels elements que formen part
d'un edifici (plantes soterranis, cossos sortints, sota coberta, etc.) es comptabilitzarà segons el
que s'assenyala a cada un dels paràmetres i condicions diferents de cada zona.
Art. 117. Densitat màxima d’habitatges
1. És el coeficient que fixa el nombre d'habitatges d'un sector en relació a tota la superfície
(hab/Ha)
2. Els plans parcials urbanístics, per al desenvolupament de les previsions en sòl urbanitzable
delimitat, respectaran les determinacions establertes per a cada zona respecte a l’ús
d’habitatge quant a nombre màxim o densitat màxima d’habitatges del sector.
Art. 118. Aprofitament mitjà
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent44, un cop ponderat pels usos i intensitats,
el valor versemblant de cada sector, es determina el 10% d’aprofitament mitjà de cada sector.
Art. 119. Habitatge de protecció pública
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent45 s’ha de fer una reserva per la
construcció d’habitatges de protecció pública del sòl corresponent, com a mínim, al 30% del
sostre que es qualifiqui per us residencial de nova implantació del qual el 20% s’ha de destinar
a habitatges amb protecció oficial de regim general i de regim especial, i un 10% a habitatges
de protecció oficial de preu concertat i concertat català.
Els terminis per la construcció dels habitatges protegits seran com a màxim:
- Inici de les obres: màxim 2 anys des de la data d’aprovació del projecte de
reparcel·lació, o document equivalent.
- Finalització de les obres: màxim 3 anys a comptar des de l’atorgament de la llicencia
d’obres.
Art. 120. Obres en sòl urbanitzable
No es podran realitzar obres aïllades d’urbanització en sòl urbanitzable, llevat que es tracti
d’executar els sistemes generals o algun de llurs elements. Per a la urbanització del sòl
urbanitzable delimitat i no delimitat són indispensables els plans parcial urbanístics, la
delimitació de polígons i el projecte d’urbanització. Les actuacions d’urbanització aïllades del
procés de planejament constituiran infracció urbanística greu.

44
45

article 45.1a del TrlUC
article 57.3 del TrLUC
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Secció 2a. SECTORS I DESENVOLUPAMENT EN SÒLS URBANITZABLES
Art. 121. Sectors en sòl urbanitzable

•

Urbanitzable delimitat

Sector
B1- C/de l’Església
B2- Oest Centre Urbà
B3- Industrial Oest
B4- Massabé

Ús
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial

.

Art. 122. Obres d’urbanització i condicions ambientals
1. Els projectes que s’han de redactar per realitzar les obres d’urbanització, inclouran les
especificacions precises per dotar els sectors de les infrastructures necessàries per al seu
correcte desenvolupament, atenent a les tecnologies del moment. I es preveuran els serveis
següents:
− Pavimentació de vials, inclosos vials per a vianants i voreres,
− Enjardinament de les zones verdes,
− Xarxa de sanejament d’aigües residuals i pluvials,
− Xarxa d’aigua potable, incloent la instal·lació d’hidrants d’incendi.
− Xarxa subterrània de subministrament d’energia elèctrica,
− Xarxa de subministrament de gas natural,
− Xarxa subterrània de telecomunicacions,
− Enllumenat públic,
− Recollida selectiva de residus: previsió dels espais adequats per a la recollida de
residus.
2. Les xarxes preveuran la connexió de cadascun dels serveis urbans fins a les parcel·les
previstes. Tanmateix el projecte inclourà els treballs necessaris per connectar els serveis
urbans projectats a les xarxes generals del municipi i la millora o l’ampliació d’aquestes
xarxes generals si es comprova que són insuficients per a el increment de la demanda
ocasionada pel nou sòl urbà.
3. El planejament derivat, haurà d’incorporar pel que fa a la protecció del medi ambient, les
regulacions següents:
a) Ecoeficiència
Donar compliment al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i al Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
b) Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua.
Obligatorietat d’adopció en els projectes de les noves edificacions de sistemes
estalviadors d’aigua (control de la pressió de l’aigua d’entrada, mecanismes de reducció
de cabal o de descàrrega en aixetes i aparells sanitaris i de rec; captació d’aigua de pluja
caiguda sobre les cobertes dels edificis per emmagatzematge i reutilització); reutilització
d’aigües grises, etc.
Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al reg de les
zones verdes.
Utilització en la jardineria de les zones verdes espècies vegetals adaptades a les
condicions climàtiques de la zona (xerojardineria), aplicació de sistemes de microreg i
sistemes de reg automatitzat que optimitzin el consum d’aigua.
En els plans parcials destinats totalment o parcial a usos industrials, no admetre nous
usos que utilitzin l’aigua com a element destacat del procés productiu o de
transformació. Les noves activitats estan subjectes a les determinacions de la Llei
3/1988 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i de
l’Administració competent (Agència Catalana de l’Aigua).
Adoptar mesures per minimitzar la superfície impermeabilitzada, utilitzant sempre que
sigui possible paviments permeables per tal de minimitzar la incidència en el cicle de
l’aigua.
c) Mesures per la prevenció d’incendis
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d)

e)

f)

g)

h)

L’ordenació i urbanització dels nous sectors han de regir-se per la legislació vigent46, en
prevenció d’incendis i hauran d’incloure la instal·lació d’hidrants en llurs xarxes
d’abastament d’aigua.
Mesures en la gestió dels residus
Previsió en els nous habitatges i equipaments d’espais i instal·lacions adequats que
facilitin la recollida selectiva dels residus (, per exemple en la cuina dels habitatges, en el
que poder realitzar les fraccions següents: envasos lleugers, matèria orgànica, vidre,
paper - cartró i rebuig. ) (és podria eliminar).
Previsió, en la xarxa viària urbana els espais reservats suficients i adequats per a la
col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les
operacions de recollida i transport de residus municipals, segons criteri i gestió municipal
i Agència Catalana de Residus.
Contaminació acústica
Adaptar els nous sectors a les zones de sensibilitat acústica definides en el mapa de
capacitat acústica de Sils, a l’Ordenança de sorolls i vibracions municipal i a les normes
per a les noves construccions en zones de soroll, d’acord amb la legislació vigent47.
Contaminació lumínica
Complir amb les disposicions per a cada tipus de zona respecte al tipus de làmpades,
sistemes de regulació de flux, manteniment d’instal·lacions d’enllumenat, regulació
estacional i horària, enllumenats exteriors, limitació de la llum intrusa, i altres
determinacions de la Llei 6/2001 i del Decret 82/2005 que la desenvolupa, i segons el
mapa Mapa de protecció de la contaminació lluminosa de Sils, així com altra normativa al
respecte
Espais verds
Integrar paisatgísticament l’espai verd amb l’entorn que l’envolta, minimitzar els espais
impermeables, utilitzar espècies locals per a l’enjardinament, respectar la vegetació
natural existent.
Aquells elements del sistema d’espais lliures que mantinguin una coberta de vegetació
autòctona s’ordenaran de manera que es preservi aquesta coberta. L’ordenació procurarà
també la conservació, quan existeixi, de l’estructura tradicional de paisatge rural en
aquests espais.
Disposició dels espais vers al llarg de la via principal per tal d’amortir l’impacte visual.
Paisatge Les noves superfícies resultants dels moviments de terres i adequació
morfològica de les obres d’urbanització adoptar talussos de pendent 2H:1V (o 3H:2V) i
restaurar la seva superfície mitjançant l’aportació de terra vegetal i hidrosembra
d’espècies herbàcies.

Art. 123. Franja exterior de protecció amb terrenys forestals
1. Tots els sectors de nova creació hauran de definir, i mantenir, una franja de 25 m exterior
al sòl urbanitzable amb contacte amb terrenys forestals.
2. Aquesta franja, i el seu sistema de gestió, es definirà conjuntament amb el planejament
parcial.
Art. 124. Determinacions dels sectors
Cada sector es realitzarà amb les condicions definides per a cada un en els articles següents pel
que fa als objectius, condicionaments d’ordenació i d’ús i sistema de gestió.

46

Decret 64/1995), de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i al Decret 176/2009, de 10 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei.

47

POUM SILS. Text Refós
DOCUMENT 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Títol II: Règim urbanístic del sòl - 56

SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT:

Carrer de l'Església

B-1
PLÀNOL: 1/2000:3F

Localització: Sector discontinu entre els dos marges de la via del ferrocarril al sud /oest del centre urbà.

Classificació de sòl: sòl urbanitzable delimitat
SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PPU-B1
ZONES
SISTEMES

SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
%
m²

Residencial

29.008
29.008

40
40

Xarxa viari i altres sistemes
Equipaments comunitaris
Espai lliure

43.512
23.206
5.802
14.504

60
32
8
20

23.206
5.802
14.504

32
8
20

23.206

32

14.504

20

TOTAL

72.520

100

43.512

60

37.710

52

Edificabilitat bruta màxima:

Dades:
0,35 m2/m2 Ús residencial
Ús no residencial

Densitat d'habitatges:

25 ha/Ha

Total habitatges
Ut. Lliure
30
Ut. HPP

0,30
0,05

m2/m2
m2/m2

181 hab.,
118 hab.,
63 hab.,

21.756
3.626

m2 st
m2 st

21.756 m2 st
15.229 m2 st
6.527 m2 st

Reserva per habitatges de promoció pública:
Sostre residen
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit

1. Objectius:
Consolidar el creixement en el sector sud oest del centre urbà i la urbanització del vial perimetral amb la construcció de un nou
pont sobre la via del ferrocarril. Millorar els accessos viaris, per a vianants i de bicicletes entre el casc urbà i els nous
creixements residencials, també als equipaments públics a l'altre costat de la via. La creació d'habitatges de protecció oficial
pròxims al centre urbà.
2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
Els terrenys situats al sud de la línia del ferrocarril tindran les condicions d'espais lliures públics i les qualificacions congruents
amb la seva contigüitat amb la zona humida protegida de l'Estany de Sils.
L'edificació es resoldrà segons la zona residencial A2, A3 , A4 i A5. L'alçada màxima de la edificació és de PB+2PP
3. Condicions ambientals
Amb independència de les condicions ambientals que preveu l'article 121.3, aquest sector haurà de donar compliment a:
a/ Reajustar els límits del sector, de manera que s'adaptin als límits de les propietats, marges o camins existents. Les actuacions
que s’incloguin dins de la delimitació de les zones potencialment inundables hauran de ser coherents amb els Criteris
d’intervenció dels espais fluvials, redactats per l’ACA. Evitaran les modificacions i l'excessiva intervenció sobre la morfometria de
la llera dels sistemes fluvials, afavorirà intervencions que potenciïn la pròpia regeneració natural, minimitzant un excessiu
intervencionisme.
b/ Respectar la vegetació arbrada existent i reservar sòl destinat a espai lliure de mínim 15 metres d'amplada entre el vial
perimetral i la zona agrícola.
c/ En les actuacions d’integració paisatgística i creació de zona verda, s’afavorirà la vegetació de ribera pròpia de les rieres, com
el freixe (Fraxinus angustifolia), l’àlber (Populus alba), el saüc (Sambucus nigra) i altres espècies autòctones com l’alzina
(Quercus ilex)
4. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl pel 18% d'HPO de règim general i règim especial, i el 12% d'HPO de preu concertat. El termini d'inici
dels habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui condició
de solar i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.

5. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais lliures, de la vialitat i dels enllaços amb la trama urbana. Construcció d'un nou pont sobre la via del
ferrocarril. Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic
6. Condicions de gestió:
El sector es desenvoluparà per mitjà d'un Pla Parcial Urbanístic. El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
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SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT:

Oest Centre Urbà

B-2

Localització: Oest de la carretera de Santa Coloma
Classificació de sòl: sòl urbanitzable delimitat
SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PPU-B2
ZONES
SISTEMES

PLÀNOL: 1/2000:3F
SUP. CESSIÓ
m²
%

Residencial

90.158
90.158

40
40

Xarxa viaria i altres sistemes
Habitatges dotacionals
Equipaments comunitaris
Espai lliure

135.237
60.857
6.762
33.809
33.809

60
27
3
15
15

TOTAL

225.395

100

Edificabilitat bruta màxima:

60.857

27

60.857

27

33.809
33.809

15
15

33.809

15

128.475

57

94.666

42

Dades:
0,35 m2/m2 Ús residencial
Ús no residencial

Densitat d'habitatges:

25 ha/Ha

SUP. URBANITZAR
m²
%

Total habitatges
Ut. Lliure
35
Ut. HPP

0,30
0,05

m2/m2
m2/m2

563 hab.,
336 hab.,
227 hab.,

67.619
11.270

m2 st
m2 st

67.619 m2 st
43.952 m2 st
23.667 m2 st

Reserva per habitatges de promoció pública:
Sostre residen.:
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre ni del nombre d'habitatges de l'àmbit

1. Objectius:
Consolidar el creixement en el sector Oest del centre urbà amb la urbanització del vial perimetral i el nou accés al centre urbà des
de la carretera GI -555. La creació d'una important zona d'equipaments i la millora de la comunicació viària entre els diferents
barris afavorint els recorreguts per a vianants i bicicletes .

2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
a/ L'edificació es resoldrà segons la zona A2, A3 i A5.i A8. L'alçada màxima de l'edificació és de PB+2PP. Previ el
desenvolupament del sector, serà necessari definir, amb un Pla Especial, el traçat del nou vial d'accés al centre des de la GI555.
b/ Es realitzarà un Pla especial de vialitat previ a l'execució del sector conjuntament amb el sector B2. Oest centre urbà, i el
sector B4. Industrial oest, per tal de garantir una correcta proposta viària entre els dos àmbits de planejament i el reste de
l'estructura urbana.
3. Condicions ambientals
Amb independència de les condicions ambientals que preveu l'article 121.3, aquest sector haurà de donar compliment a:
a/ Reajustar el límit del sector, de manera que s'adaptin als límits de les propietats, marges o camins existents. Es reservarà unes
peces d'espais lliures entre els vials limítrofs amb les zones agrícoles de plantació de vegetació arbustiva i arbòria d'una amplada
mínima de 15 metres com l'espai de transició entre el sector residencial i les zones agrícoles.

4. Reserva d'habitatges de promoció pública:
Es farà la reserva de sòl per 25% d'HPO de règim general i règim especial, i 10% d'HPO de preu concertat. Termini d'inici dels
habitatges amb protecció no serà superior a 2 anys per l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui condició de
solar i a 3 anys per la seva finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.

5. Càrregues del Sector:
Urbanització dels espais lliures, de la vialitat del sector i dels enllaços amb la trama urbana. Cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic

6. Condicions de gestió:
El sector es desenvoluparà per mitjà d'un Pla Parcial Urbanístic. El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
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SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT:

Industrial Oest

B-3

Localització: Front de la carretera GI555
Classificació de sòl: sòl urbanitzable delimitat
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PPU-B3
ZONES
SISTEMES

PLÀNOL: 1/2000:3E
SUP. CESSIÓ
m²
%

SUPERFÍCIE
m²
%

SUP. URBANITZAR
m²
%

Industrial

54.572
54.572

60
60

Xarxa viaria i altres sistemes
Equipaments comunitaris
Espai lliure

36.381
20.919
6.367
9.095

40
23
7
10

20.919
6.367
9.095

23
7
10

20.919

23

9.095

10

TOTAL

90.953

100

36.381

40

30.014

33

Dades:
Edificabilitat bruta màxima:

Densitat d'habitatges:

0,35 m2/m2

0 ha/Ha

Ús residencial
Ús no residencial

Total habitatges
Ut. Lliure
0
Ut. HPP

Reserva per habitatges de promoció pública:
Sostre residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre

0
0,35

0
m2/m2
m2 st
m2/m2 31.834 m2 st

0 hab.,
0 hab.,
0 hab.,

0

m2 st

0 m2 st
0 m2 st

1. Objectius:
Ordenació del nou sòl industrial amb continuïtat amb l'existent i la urbanització del nou vial d'accés al centre de la població des de
la carretera GI 555.
2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
a/ L'edificació es resoldrà segons la zona A7 industrial. Previ el desenvolupament del sector, serà necessari definir, amb un Pla
Especial el traçat del nou vial d'accés al centre des de la GI555.
b/ Es realitzarà un Pla especial de vialitat previ a l'execució del sector conjuntament amb el PMU-4. Mallorquines oest, el sector
B2. Oest centre urbà, i el sector B4. Industrial oest, per tal de garantir una correcta proposta viària entre els tres àmbits de
planejament.
3. Condicions ambientals:
Amb independència de les condicions ambientals que preveu l'article 121.3, aquest sector haurà de donar compliment a:
El Pla Parcial Urbanístic haurà d'adoptar el nivell de protecció, establert per la masia de Can Gorg, pel Catàleg de béns a protegir
del POUM. Garantir l'accessibilitat i la connectivitat al veïnat de Massabé alternativa als camins actuals. Adoptar, en el disseny
arquitectònic, criteris d'integració de les edificacions a l'entorn. Afavorir mesures d'estalvi energètic i d'estalvi i recuperació de les
aigües residuals. Caldrà arbrar tot el perímetre del sector, amb especial cura el que doni front a camins i carreteres. També
s'arbraran els aparcaments a l'aire lliure amb varietats vegetals històriques adaptades al clima i al lloc.
4. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais lliures, de la vialitat i aparcaments del sector. Urbanització dels enllaços amb la GI-555. Costos
d'expropiació o permuta i urbanització del vial fora del sector. Cessió del 10% de l'aprofitament mig.
5. Condicions de gestió:
El sector es desenvoluparà per mitjà d'un Pla Parcial Urbanístic. El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació.

POUM SILS. Text Refós
DOCUMENT 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Títol II: Règim urbanístic del sòl - 59

SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT:

Massabé

B4

Localització: Paratge de Massabé
Classificació de sòl: sòl urbanitzable delimitat
SUPERFÍCIE
m²
%

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT PPU-B4
ZONES
SISTEMES

PLÀNOL: 1/2000:3E
SUP. CESSIÓ
m²
%

SUP. URBANITZAR
m²
%

Industrial

144.896,96
144.896,96

57,46
57,46

Xarxa viari i altres sistemes
Equipaments comunitaris
Espai lliure

107.255,04
48.125,43
12.610,25
46.519,36

42,54
19,09
5,00
18,45

48.125,43
12.610,25
46.519,36

19,09
5,00
18,45

48.125,43
46.519,36

18,45

TOTAL

252.152

100

107.255

42,54

94.645

37,53

Edificabilitat bruta màxima:

Dades:
0,50 m2/m2 Ús residencial
Ús no residencial

Densitat d'habitatges:

0,00 ha/Ha

0
0,50

Total habitatges
Ut. Lliure
0
Ut. HPP

Reserva per habitatges de promoció pública:
Sostre residen.
El sòl de domini públic hidràulic i els camins públics no computen a efectes del càlcul del sostre

m2/m2
m2/m2

0 hab.,
0 hab.,
0 hab.,

19,09

0
m2 st
126.076 m2 st
0
0
0

m2 st
m2 st
m2 st

1. Objectius:
Es recull els paràmetres del Pla Parcial Urbanístic Massabé aprovat per la CTUG el 20 Abril del 2007.
2. Condicions de l'ordenació, edificació i ús:
L'edificació es resoldrà segons la zona A6.2 indústria alineada i A7.3 Industrial.
3. Condicions ambientals:
Amb independència de les condicions ambientals que preveu l'article 121.3, aquest sector haurà de donar compliment a:
El desenvolupament del sector ha d'incorporar totes les adaptacions derivades dels informes sectorials emesos per la Generalitat, i en
concret les consideracions ambientals establertes pel Departament de Medi Ambient i Habitatge en relació a la connectivitat ecològica
entre el Puig Sardina i l'Estany de Sils, i a la no afectació a l'àmbit del PEIN de l'estany i la riera de Santa Coloma. Així com també les
mesures preventives i correctores de l'estudi d'impacte ambiental i de la corresponent Declaració d'Impacte Ambiental.
4. Càrregues del sector:
Urbanització dels espais lliures, de la vialitat i aparcaments del sector. Urbanització dels enllaços amb la GI-555. Cessió del 10% de
l'aprofitament urbanístic.
5. Condicions de gestió:
El sector es desenvoluparà per mitjà del Pla Parcial Urbanístic aprovat definitivament. El sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en
la modalitat de compensació bàsica.
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CAPÍTOL 5. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL NO URBANITZABLE
Secció 1a. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 125. Definició
1. El sòl no urbanitzable comprèn aquelles àrees del territori municipal caracteritzades, pel seu
interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic on no són permesos processos d'urbanització
de caràcter urbà, per tal de potenciar la continuïtat i millora de les condicions naturals
d'aquests sòls, els seus valors mediambientals i la seva funció d'espais oberts a l'entorn de
la ciutat.
2. Aquesta normes urbanístiques incorporen les nomes relatives al sistema d’espais oberts
definits en las Normes d’ordenació territorial i Directrius del paisatge del Pla Territorial
parcial de las comarques gironines (PTCG) pel que fa als espais oberts de protecció especial
pel seu interès natural i agrari, i espais oberts de protecció preventiva.
3. El sòl classificat com a no urbanitzable constitueix una unitat rural que es delimita en els
plànols d'ordenació de la sèrie 1 (escala 1:5.000) com a integrant de l'estructura general i
orgànica del territori.
4. L'ús global d'aquesta classe de sòl és el rural.
Art. 126. Criteris i objectius per l’ordenació en Sòl no urbanitzable
Els objectius que aquest Pla d’Ordenació pretén a través de la regulació del sòl no urbanitzable
són els següents:
a) Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen
especials qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social, econòmic i/o
cultural.
b) Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes
orogràficament o subjectes a uns graus de risc no acceptable, d’acord allò que estableix
la normativa urbanística.
c) Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la
biodiversitat i la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les
zones humides.
d) Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon estat de
conservació les zones humides.
e) Dotar de sentit morfològic i territorial les delimitacions dels espais integrants del
sistema d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les
peces no urbanitzades.
f) Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d’urbanització i
edificació.
g) Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de
las àrees necessàries per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic
en el futur.
h) Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts.
i) Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
j) Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions
que es poden admetre en el sòl no urbanitzable.
Art. 127. Desenvolupament del Pla en Sòl no urbanitzable
1. Les determinacions sobre el sòl no urbanitzable contingudes en aquest Pla són d’aplicació
directe. No obstant, es podran delimitar i tramitar Plans Especials pel seu desenvolupament
amb els següents objectius:
a) La millora del medi rural.
b) La preservació i la regeneració de conreus i espais forestals.
c) L’ordenació i gestió del sòl agrícola
d) La protecció i la regeneració del paisatge i dels béns naturals i culturals.
e) La rehabilitació de conjunts, masies i entorns naturals per la reconversió d’usos.
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f) La promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal.
g) La protecció i la millora de la vialitat rural.
h) L’activitat educativa i formativa en relació al medi natural.
i) D’altres finalitats anàlogues.
2. Els Plans Especials no podran alterar les determinacions del Pla d’Ordenació, llevat de
regular més detalladament les condicions d’edificació i d’ús.
3. Els Plans Especials de qualsevol tipus, d’àmbit
municipal o supramunicipal, que
persegueixin objectius diferents dels anteriorment enunciats i que incideixin en el territori
qualificat com a sòl no urbanitzable, hauran de justificar expressament l'observació de les
determinacions d'aquest POUM i del PTCG.

Secció 2a. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Art. 128. Règim jurídic. Delimitació i ordenació del SNU
1. El sòl no urbanitzable delimitat en aquest POUM, li serà d’aplicació al marge de les
determinacions generals d’aquestes normes, tota la legislació sectorial en matèria de règim
d’especial protecció de la legislació urbanística vigent48, així com totes aquelles
determinacions establertes en planejaments de rang superior49 i per les Administracions en
matèries específiques.
2. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la
preservació d’aquests sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima
integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, d’acord amb la
legislació urbanística vigent50.
3. El sòl no urbanitzable que es delimita en aquest Pla es regularà per les determinacions que
es descriuen en aquest capítol, així com per les regles específiques de cada zona i sistema
definides en aquesta normativa.
4. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la
preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració
ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, d’acord amb la legislació
vigent51.
5. L’ordenació del sòl no urbanitzable s’estableix en base a la delimitació de zones i sistemes.
Les determinacions de zonificació queden definides en la secció 6ª d’aquest capítol, mentre
que la definició de sistemes i desenvolupament es defineix en el capítol 5 del Títol II.

Secció 3a. CONDICIONANTS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
Art. 129. Avaluació d'impacte ambiental
1. Per totes aquelles actuacions en el territori que comportin impacte ambiental negatiu,
impliquin riscos pel medi ambient o d’altres perjudicis anàlegs, i quan es determini en la
legislació vigent, és necessari efectuar una Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA) segons la
legislació urbanística vigent52 que acompanyarà al pla o projecte corresponent.
2. Els projectes que s’han de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte ambiental són els continguts als
annexes de les normes esmentades i, si s’escau, a la normativa del Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge de l’Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma i els Turons de Maçanet. La normativa
d’avaluació d’impacte ambiental no resulta d’aplicació a la resta de projectes no continguts als esmentats
annexes o que no afectin directa o indirectament els valors d’espais inclosos a la xarxa ecològica europea
Natura 2000.

48

TrLUC i RLUC
Pla Territorial parcial de las comarques gironines
50
article 47.7 del TrLUC
51
article 47.7 del TrLUC
52
el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació
d’impacte ambiental de projectes; el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el PEIN i el
Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.
49
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Art. 130. Protecció dels sòls i moviments de terra
1. Queden prohibides les activitats susceptibles de provocar o accelerar la pèrdua de sòls, els
processos erosius o augmentar la inestabilitat del substrat rocós.
2. Els moviments de terres, les obres de condicionament de camins existents o d'obertura de
nous i en general totes aquelles activitats susceptibles d'originar talussos, han de
contemplar mesures per a la protecció del sòl, la minimització de l'erosió i l'estabilitat dels
marges i talussos, coherents amb la naturalesa geològica del substrat, així com la separació
i posterior restauració de les capes superficials del sòl. Aquests treballs estaran sotmesos al
tràmit de llicència municipal.
3. Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar feixes, desmunts o terraplens
de més de dos metres (2 m) d’alçada. En cas de ser escollera, la cara vista de les pedres no
podrà superar la dimensió d’un metre quadrat (1m2), tanmateix, la dimensió de les pedres
podrà ser superior sempre i quan es cobreixi amb vegetació. En cas de no utilitzar escollera
o mur de pedra seca, sempre serà obligatori revegetar la superfície que separa les
esplanades conreades.
4. Els talussos de desmunt i de terraplè no han de ser verticals, han de tenir un pendent com a
màxim de 33 º (3H:2V).
5. Qualsevol replenat en sòl agrícola, requerirà un projecte tècnic on consti la seva justificació
agrícola, els materials que hi cal aportar (terres vegetals), la seva estratificació,
permeabilitat i condicionament de la capa de sòl i desguàs de les aigües.
6. Queda totalment prohibit el terraplenat amb materials de rebaixos, d’enderrocs i residus de
la construcció.
7. Quan el moviment de terres sigui per la millora de finques rústiques amb aportacions de terres alienes a
la mateixa finca procedents d’obres de construcció amb una aportació igual o superior a 10.000 m3, i no
estiguin emparades per la llicència o autorització d’una altra activitat, la sol·licitud s’ajustarà al que
disposa la legislació vigent53.
Art. 131. Ordenació de les aigües
1. Les edificacions disseminades al sòl no urbanitzable caldrà que assegurin l’eliminació de les
aigües residuals mitjançant sistemes de depuració adequats:
a) Connexió a la xarxa de clavegueram, quan sigui possible per l’existència d’un col·lector
territorial proper.
b) Depuració mitjançant sistemes biològics, preferentment de filtres verds.
c) Quan no sigui possible la depuració biològica, es farà la depuració mitjançant un
sistema de dipòsits decantadors amb les característiques tècniques necessàries per
assegurar un afluent que compleixi les condicions establertes per la legislació vigent en
matèria d’aigües residuals.
2. Les activitats classificades com a potencialment contaminants que incideixin en tot el
territori d’aquest Pla requeriran, per a la seva instal·lació, ampliació, modificació o trasllat,
l’aprovació per part de l’administració competent dels tractaments previs a l’abocament
necessaris per a descarregar els seus afluents amb els nivells de qualitat marcats per la
legislació vigent.
3. Totes les activitats ubicades al terme municipal, qualsevol quines siguin les seves
característiques, han de tenir resolt el sistema d’abocament d’aigües residuals de tal
manera que eviti la contaminació al medi. Sense prèvia autorització de permís d’abocament,
l’Ajuntament no autoritzarà l’obertura, ampliació modificació o trasllat de cap establiment.
Art. 132. Residus
Es prohibeix l’abandonament de residus, el seu dipòsit o emmagatzematge i qualsevol altre
actuació sense la corresponent autorització en el sòl no urbanitzable.
Els residus es classifiquen en termes generals d’acord als següents grups:

53
Decret 396/2006, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística
per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la
construcció.
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1.

Residus agraris i ramaders
a) Les explotacions ramaderes han de complir els requisits establerts per la legislació
vigent, que assegurin una gestió adequada, en funció del tipus d’explotació, dels
excrements sòlids i líquids, dels animals morts, de les aigües residuals, dels afluents de
fums i gasos així com d’altres residus.
b) Es prohibeix l’aplicació de purins al sòl fora dels conreus que l’admeten com a fertilitzant
i en cap cas a les parcel·les afectades per Sistema hidrològic.
2. Productes agroquímics
a) Es prohibeix l’abandonament d’envasos de productes agroquímics i la neteja de cubes
aplicadores de fertilitzants i fitosanitaris en cursos d’aigua, naturals o artificials.
3. Residus de la construcció
a) La sol·licitud de llicència municipal que incideixi sobre qualsevol punt del terme
municipal, per a l’enderrocament, l’excavació i la construcció de noves obres ha d’anar
acompanyada d’un document que avaluï els volums i les característiques dels residus
que s’originaran en les operacions d’enderroc, excavació o construcció, les operacions de
destriament o recollida selectiva projectades pels residus que es generin i les
instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran.
b) L’obtenció de la llicència municipal per a l’enderrocament de construccions estarà
condicionada al compliment de les determinacions de la legislació vigent en matèria
reguladora dels enderrocs i altres residus de construcció.
c) La gestió dels residus generats, s’haurà de dur a terme d’acord amb les determinacions
de la normativa sectorial aplicable i segons l’ordenança municipal.
Art. 133. Protecció de la biodiversitat
1. Manteniment dels marges del conreu
a) Per la seva importància com a refugis de biodiversitat, es mantindrà sempre que sigui
possible, la vegetació natural que hi apareix espontàniament als marges dels conreus i
les parets que separen les diferents parcel·les agràries.
b) Els arbres autòctons dels marges de camins i conreus caldrà justificar la impossibilitat
tècnica de mantenir-los.
c) En cas de necessitat de controlar els creixement de la vegetació de marges es podrà
eliminar selectivament mitjançant desbroçament manual o sega. En qualsevol cas
s’haurà de complir la legislació vigent de mesures de prevenció dels incendis forestals.
2. Protecció de l’arbrat i vegetació
a) Els espais d'arbrat, les àrees de vegetació i d'altres semblants existents a la zona de
valor agrari hauran de conservar l'ordenació actual.
b) Es permetran les operacions de creació, millora i conservació de les capes de vegetació i
arbrat.
c) Es prohibeix la plantació d'espècies que puguin alterar l'equilibri ecològic o l'entitat de la
vegetació autòctona.
3. Activitats cinegètiques
a) Només s'admeten els usos i les activitats cinegètiques en les àrees privades de caça
declarades com a tal pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.
4. Control de la introducció d’espècies invasores
a) La introducció d'espècies foranes únicament s'admet amb motius de lluita biològica i
d'acord amb la legislació vigent.
5. Protecció de la flora i fauna autòctones i els hàbitats naturals
a) No s'admeten les actuacions que puguin comportar la desaparició o degradació
significativa dels diferents hàbitats catalogats com a prioritaris o d’especial interès, tal
com es determina en la legislació autonòmica i europea en la matèria.
b) Les actuacions de restauració i revegetació que es portin a terme dins del terme
municipal s'han d'efectuar principalment i sempre que sigui possible amb varietats
locals de les espècies autòctones pròpies.
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6.

Activitats de recol·lecció
a) Les activitats de recol·lecció de la flora (o dels seus fruits, flors, arrels, etc.) i la fauna
silvestres, no poden suposar la degradació dels valors naturals i de la coberta vegetal i
edàfica.
b) Les activitats de recol·lecció amb finalitat comercial han de ser autoritzades pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb l'informe preceptiu de l'òrgan gestor.
7. Permeabilitat biològica de les infrastructures i els tancaments
a) La implantació de noves infrastructures lineals al territori (carreteres, ferrocarrils, etc),
o la reforma de les ja existents, que suposin l’aparició d’una barrera física caldrà que
tingui en compte mesures correctores per assegurar la seva permeabilitat biològica.
b) Les tanques que d’acord a la regulació de cada zona siguin permeses, hauran de ser
permeables al pas de fauna terrestre. Aquesta condició comporta que com a mínim, per
cada 25 metres lineals de tanca hi haurà una obertura al nivell del terra de 25 cm
d’alçada i 0,5 m2 de secció.
Art. 134. Protecció del paisatge
1. Normes generals
a) Els objectius i criteris de protecció, gestió i ordenació del paisatge a nivell municipal,
vindran definits segons el Catàleg de Paisatge de Catalunya, que la Llei 8/2005, de 8 de
juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge defineix com a eina, i per les Directrius
del Paisatge contingudes en les Normes d’ordenació territorial i Directrius del paisatge
del PTCG.
b) A mesura que s’elaborin els instruments previstos a la legislació sobre el paisatge,
s’adoptaran en l’àmbit del Pla les directrius que es derivin dels objectius de qualitat
continguts en els catàlegs. Les directrius s’incorporaran al Pla amb efectes normatius
mitjançant la corresponent modificació. Mentre aquesta incorporació no es produeixi,
s’aplicaran les regulacions que s’estableixen en aquest títol, les quals mantindran la
vigència sense perjudici de les modificacions que es poguessin derivar de l’esmentada
incorporació.
c) Qualsevol activitat o implantació d'usos s'ha de realitzar de manera que es minimitzi el
seu impacte negatiu sobre el paisatge.
d) S’ha d’evitar la localització de qualsevol edifici o instal·lació en els punts culminants o
entorns propers dels turons i carenes.
2. Serveis de línies aèries o soterrades de transport d’energia i/o matèria
a) Els creuaments en el sòl no urbanitzable per noves línies aèries o soterrades de
transport de matèria o energia (línies elèctriques d’alta tensió, oleoductes, gasoductes,
línies telefòniques, etc.), es canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb les existents,
preveient corredors al llarg de les grans infrastructures de comunicació o pels terrenys
que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística del territori, sempre el més
allunyades possible dels espais protegits i evitant el pas per carenes, cingles i punts
culminants.
b) El traçat de les noves línies d’alta tensió, l’adequació o els trasllat de les existents
requerirà la formulació de Pla Especial urbanístic en el que es determini la seva
necessitat, les alternatives de traçat amb menys impacte i les mesures correctores per
minimitzar-los.
c) Els projectes tècnics per a l’estesa de noves línies elèctriques, a més haurà de complir
l’articulat general d'aquest Pla referent a infraestructures i prevenció d’incendis. En
l'execució del projecte s'ha d'evitar al màxim l'obertura de camins. En qualsevol cas,
s'han de preveure mesures de control de l'erosió i de prevenció del risc d’incendi i s'ha
de presentar un projecte de restauració del conjunt d’àrees afectades.
d) En els cas de les línies aèries de transport elèctric de mitja i d’alta tensió es col·locaran
proteccions en les torres i els cables per evitar accidents a l’ornitofauna.
3. Instal·lacions de comunicacions
a) La ubicació d’antenes, torres de telecomunicacions i similars ha de ser preferentment
aquella on hi hagi instal·lacions similars preexistents.
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b) Per a l’atorgament de llicències d’instal·lació d’aquestes instal·lacions 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 i les mesures a adoptar.
4. Elements de delimitació de conreus i propietats.
a) Les tanques són considerats elements que alteren la continuïtat biològica del territori i si
no s’integren adequadament al paisatge, produeixin impacte.
b) L’Ajuntament vetllarà per a la retirada de les tanques existents en el sòl no
urbanitzable, que no estiguin d’acord a aquesta normativa, en especial aquelles que
dificulten les tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals i la lliure circulació de la
fauna.
c) Per tot allò relacionat amb la definició de tancament, disseny i dimensionat s’estarà al
que s’estableixi a l’article 133.7b. Protecció de la diversitat i l’article 137.4. Estructura
de la propietat.
5. Senyalització i publicitat
a) No es permet la col·locació de cartells o elements publicitaris en el sòl no urbanitzable, i
evitar així, la distorsió de la visió del paisatge natural i la silueta del perfil muntanyós
(carenes, turons...).
b) S'admet la instal·lació a la xarxa viària dels senyals de caràcter informatiu, indicador o
pedagògic que es considerin necessaris per al correcte desenvolupament de les
activitats admeses. S’exclou d'aquest supòsit qualsevol senyal o cartell de caràcter
publicitari.
c) Els senyals han de ser conformes als criteris de disseny i localització establerts pels
serveis municipals competents.
6. Estudis d’integració paisatgística
a) Les actuacions en el sòl no urbanitzable, amb una presència visual rellevant en el
paisatge, incorporaran en la seva tramitació de llicència un estudi d’integració
paisatgística segons la legislació urbanística vigent54.
b) L’estudi paisatgístic comprendrà com a mínim seccions 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, apantallaments
visuals, etc...
Art. 135. Protecció de la qualitat acústica i del medi nocturn
1. A més del compliment de les condicions de protecció mediambiental establertes en els
articles anteriors, caldrà a més que es compleixin totes aquelles determinacions establertes
en les corresponents ordenances reguladores o legislació sectorial relativa a :
a) La contaminació lumínica
La regulació de la protecció del medi envers la contaminació lluminosa estarà subjecte a la
legislació vigent55 i a les seves categories de protecció, segons el mapa de la protecció
envers la contaminació lluminosa a Catalunya. I, en funció del lloc on està ubicada la
instal·lació d’il·luminació, les seves característiques han de complir amb els requeriments
tècnics determinats per la normativa ambiental (taules de valors d’il·luminació).
b) Contaminació acústica
El planejament derivat que s’aprovi en desenvolupament del present Pla i, en el seu cas, les
llicències d’obres i activitats que s’atorguin, compliran les determinacions derivades de les
zones de sensibilitat acústica definides en el mapa de capacitat acústica del municipi i les
normes per a les noves construccions en zones de soroll, d’acord amb la legislació vigent56.

54
article 19 i següents del DL 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració
paisatgística.
55
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a protecció del medi nocturn, i
al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei
56
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i al Decret 176/2009, de 10
d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei.
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A aquests efectes, es complirà l’ordenança municipal sobre el control de la contaminació
acústica i les determinacions que la complementin o, en el seu defecte, el citat mapa de
capacitat acústica del municipi, proposat per la Direcció General de Qualitat Ambiental del
DMAH i, en particular, els valors límits d’immissió establerts en la legislació vigent57.

Secció 4a. ELEMENTS BÀSICS DEL TERRITORI
Art. 136. Definició
1. Es defineixen en aquest Pla com elements bàsics del territori aquelles components de
referència per a que les actuacions permeses en el sòl no urbanitzable com instal·lacions,
construccions, així com tots els usos adequats per aquesta classe de sòl, garanteixin una
bona integració al medi natural i ajudin a reduir-ne l’impacte.
2. Els elements bàsics del territori es regulen d’una manera genèrica en aquesta secció de les
normes, sense perjudici de les determinacions específiques que s’estableixi per a cada zona
i sistema.
3. Es defineixen com elements bàsics del territori els següents:
a) Estructura de la propietat
b) Edificacions i elements naturals d’interès
c) Xarxa de camins
d) La xarxa hidrològica i l’espai natural Estany de Sils
e) Les masses forestals
f) Conreus i espais oberts
g) Connectors
Art. 137. Estructura de la propietat
Els propietaris de sòl no urbanitzable tenen el dret d'us de gaudi de llurs propietats, d'acord
amb la naturalesa rústica dels terrenys.
Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en el sòl no urbanitzable
L'estructura i geometria de divisió de les finques agrícoles i forestals, així com el tractament de
límits en sòl no urbanitzable es regiran pels següents paràmetres:
1. Finca mínima
La finca mínima segons la legislació sectorial permesa en el sòl no urbanitzable és aquella que
s’ajusta a les Unitats mínimes de conreu o a la Unitat mínima de Producció Forestal, establertes
a l’annex del Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre Unitats Mínimes de conreu, i al Decret
35/1990 de 23 de gener sobre Unitats Mínimes forestals. Són les següents:
a) Unitat mínima de conreu en terreny de secà; 4,5 Hectàrees
b) Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu; 1,25 Hectàrea
c) Unitat mínima de producció forestal; 25 Hectàrees
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, és l’organisme competent en l’autorització
de segregacions de finques rustiques per sota la unitat mínima de conreu.
2. Aquest Pla respecta aquelles finques amb superfície inferior a les unitats mínimes inscrites
en el registre de la propietat amb anterioritat a la vigència dels Decrets 169/1983 de 12
d’abril i 35/1990 de 23 de gener sobre Unitats Mínimes de conreu i producció forestal, o
aquelles que es pugui acreditar documentalment la seva preexistència.
Les finques que no compleixen la superfície mínima als efectes d'aquest article, seran
inedificables.
3. Segregacions i divisions
Les divisions i/o segregacions, així com les agrupacions de finques en sòl no urbanitzable
estan subjectes a prèvia llicència municipal. Es considera infracció urbanística greu, el
fraccionament del sòl que vulneri les determinacions d'aquest Pla.
Queden prohibides les divisions i/o segregacions de finques en sòl no urbanitzable en els
següents casos:

57
ANNEX A del Decret 176/2009, de 10 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
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4.

a) Quan la segregació doni lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima establerta a
l'apartat 1 d'aquest article. No obstant, podran autoritzar-se segregacions inferiors a la
superfície mínima establerta quan aquestes s’agrupin a finques colindants i la superfície
resultant de l’agrupació, així com la resta de finca matriu de la qual s’hagi realitzat la
segregació, siguin iguals o superiors a la unitat mínima d'aplicació. En aquest cas
s’haurà de fer constar expressament en la inscripció registral l’agrupació amb la finca a
la qual s’agreguen.
b) En el cas de segregació de finques forestals, l’apartat 2.a) només resulta admissible si
les finques a les quals s’agrupa tenen la condició de forestals d’acord amb la legislació
vigent58.
c) Quan la finca estigui vinculada a una edificació i aquella es consideri indivisible en
aplicació de la normativa que regeixi la pròpia edificació.
d) Quan no tinguin accessibilitat per carretera, camins rurals, pistes forestals o qualsevol
altre element de la xarxa viària de comunicacions. Tampoc s'admetran les segregacions
de finques quan l’únic accés es produeixi per un rial, torrent, riera o qualsevol altre
element del sistema hidrològic.
e) Tota operació que tingui las mateixes finalitats de segregació o divisió de finques sense
que aquestes es produeixin, però que s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una finca
determinada, incorporant el dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
f) La constitució d’associacions o societats en las quals la qualitat de ser-ne membre o de
tenir participacions o accions incorpori el dret d’utilització exclusiva a què es refereix
l’apartat e) d’aquest article.
Tanques
a) No s’admet el tancament de finques ni conreus en sòl no urbanitzable.
b) No obstant, excepcionalment es podran per temes de protecció i seguretat, delimitar
amb tanques penetrables, espais d’entorn a les edificacions del sòl no urbanitzable,
destinades a cases de pagès, edificacions agropecuàries, equipaments públics, elements
funcionals, pous, basses o altres instal·lacions que així ho requereixin.
c) En els casos previstos en l’apartat b, les tanques s’ajustaran al màxim (25 metres), als
espais d’entorn de les edificacions a protegir, i protegiran els pous amb un diàmetre de
2 metres, abastant una alçada màxima de 2 metres. Seran penetrables a la fauna i a
l’escorrentia de l’aigua, havent de donar compliment al dimensionat de l’obertura
d’acord a l’article 133.7.b. Protecció de la biodiversitat.
d) Les tanques es separaran un mínim de deu metres (10 m) de l’eix dels camins
integrants de la xarxa viària bàsica o de les servituds públiques en finques a peu de
carretera o de la xarxa fluvial i de vuit metres (8 m) pels camins integrants de la xarxa
viària secundària.

Art. 138. Edificacions i elements naturals d’interès
1. Disposicions generals
a) Els propietaris de finques en sòl no urbanitzable, han d’assumir en general, les tasques
de manteniment necessàries per evitar la degradació del territori.
b) Les finques vinculades a edificacions d'interès pel seu valor arquitectònic, històric,
paisatgístic o social, es veuran llurs propietaris obligats a mantenir en estat de salubritat
e higiene les edificacions, així com de desenvolupar i autoritzar els usos permesos
d’acord al Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
c) Els elements naturals, vegetals i paisatgístics, com arbredes, fonts, motes, camins,
pistes, o qualsevol altre element natural que estigui situat en el sòl no urbanitzable que
contribueixi a la biodiversitat ambiental, serà perceptible de protecció, mitjançant el
planejament especial del Catàleg del patrimoni natural.
2. Manteniment, seguretat i salubritat d’elements singulars
a) Els propietaris dels terrenys en sòl no urbanitzable, mantindran l’arbrat i les àrees de
vegetació en bon estat

58

articles 2 i 3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
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b)

L’ajuntament vetllarà i ordenarà quan sigui necessari, l'execució de les neteges i obres
necessàries per tal de mantenir en bones condicions elements susceptibles de protecció.
c) Els propietaris de sòl no urbanitzable vetllaran per la neteja de la seva propietat,
conservant-la neta d’abocaments en condicions de neteja, seguretat i salubritat. I
mantenint el sotabosc i totes aquelles actuacions que vagin encaminades a minorar la
degradació i el risc d’incendi.
3. Catàleg de Masies i Cases rurals
a) Aquest pla d'ordenació identifica en el document del POUM numero 5. Catàleg de
masies i cases rurals i en els plànol d'ordenació sèrie 02 “Regulació del sòl no
urbanitzable”, a escala 1/5000, les edificacions incloses en el Catàleg de Masies i Cases
rurals,
construccions en el sòl no urbanitzable, les quals podran ser motiu de
reconstrucció i rehabilitació, d’acord al procediment establert a la legislació urbanística
vigent59.
b) Les edificacions d’aquest Catàleg, que mereixen una especial protecció des del punt de
vista patrimonial, seran susceptibles de ser catalogades i especialment protegides pel
pla especial del Catàleg del Patrimoni Històrico-Arquitectònic, pendent de
desenvolupament que en determinarà el nivell de protecció i les directrius per la
intervenció.
4. Elements naturals
a) Aquest Pla identifica els elements naturals des del punt de vista de territori, que
mereixen una especial atenció per les seves propietats i valors ambientals i naturals, de
connectors, de configuració de paisatge i de contribució a la biodiversitat, que han de
prevaler i protegir-se.
b) Per determinar el grau de protecció d'aquests element naturals, així com autoritzar les
actuacions permeses pel condicionament, restauració i manteniment dels elements és
necessària l'aprovació d'un Pla especial del catàleg del patrimoni natural.
c) En termes generals la tala d’arbres motivada per realització d’obres, estarà sotmesa a la
indicació en plànol de la localització, nom de l’espècie i les mesures per la seva
reposició. En qualsevol cas serà necessària la justificació de la tala de l’element vegetal.
Es prohibeix la tala o rompuda de qualsevol element natural inclòs en el Catàleg del
patrimoni natural .
d) Altrament, la tala o rompuda de la vegetació arbòria, restarà sotmesa a l’autorització o
comunicació, segons s’escaigui, de l’Administració forestal, en els termes establerts en
la legislació forestal vigent60.
Art. 139. Xarxa de camins rurals
1. S’estableixen les següents categories de camins:
a) Camins integrants de la xarxa viària bàsica: Són els camins agrícoles estructuradors del
terme municipal. Tenen aquesta condició els que així figuren en el plànol de la sèrie 2
escala 1/5000 del sòl no urbanitzable, amb la clau Subzona X5. També hi figuren en el
Catàleg de bens del patrimoni natural d’aquestes normes, així com tots aquells que de
forma expressa ho acordi el Ple de l’Ajuntament, ja siguin existents o de nova obertura.
També formen part de la xarxa viària bàsica els camins determinats per a la prevenció
d’incendis forestals en el pla elaborat en relació a aquests.
b) Camins integrants de la xarxa viària secundària: Són els camins no principals en sòl no
urbanitzable. Tots aquells que no estiguin expressament declarats com a integrants de
la xarxa viària bàsica, s’entendran inclosos en la xarxa viària secundària.
2.

59
60

Usos :
a) Són usos ordinaris dels camins rurals, els de circulació de persones, ramats, animals de
càrrega, vehicles de turisme, i qualsevol vehicle de transport destinat a l’ús normal de
les finques que tenen accés pels camins i vies rurals.

article 50 del TrLUC
Llei 6/1998, forestal de Catalunya
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b)

3.

4.

5.

6.
7.

Tots els altres usos s’entendran excepcionals, i més en concret els de maquinària de
construcció, curses i proves esportives, maquinària destinada a prospeccions i
instal·lacions mineres, circulació de materials qualificats com perillosos, molestos o
insalubres, i circulació de vehicles especials amb càrregues de productes forestals.
Zones de servitud de camins:
a) Pels camins integrants de la xarxa viària bàsica: 10 metres
b) Pels camins integrants de la xarxa viària secundària: 8 metres.
c) La zona de servitud serà a cada banda del camí, i s’amidarà respecte l’eix del mateix.
d) En la zona de servitud no es permet realitzar cap edificació, a excepció de les tanques
en sòl no urbanitzable imprescindibles que estaran situades d’acord a l’article 137.4.
Estructura de la propietat.
e) Excepcionalment, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització d’obres o instal·lacions en
la zona de servitud quan hi hagi interès públic, que en qualsevol cas aniran soterrades.
L’amplada màxima dels camins rurals de nova creació serà en general de quatre metres
(4m), amb una pendent màxima del 10%. Els camins rurals hauran de tenir la base en bon
estat i estar convenientment senyalitzats.
No es poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat
si no ho preveu expressament aquest Pla, el Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge de l’Estany de Sils, els Plans de gestió forestals, el Pla especial d’ordenació de
camins i el Pla de prevenció d’incendis (PPI). ). Queden exclosos d’aquesta prohibició els
camins temporals necessaris per l’explotació forestal que han de ser autoritzats pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge a excepció d’aquells vials inclosos en un pla
tècnic de gestió i millora forestal ja aprovat pel Departament o si l’obertura del vial és
promoguda i aprovada pel propi Departament.
En general, no es permetran obres de pavimentació o recobriment de la xarxa de camins.
Es permetrà prèvia llicència municipal, la modificació justificada del traçat de camins,
variació del perfil longitudinal o transversal, sempre que no suposi una alteració topogràfica
fora dels paràmetres establerts per aquestes normes, una interrupció o degradació
significativa de la xarxa hidrogràfica o del curs normal de les aigües, ni la desaparició o la
degradació de les comunitats de ribera.

Art. 140. Les masses forestals. Definició
1. El sòl forestal i les masses forestals es consideren elements naturals que cal protegir.
2. L’objectiu principal d’aquest Pla en relació aquestes masses forestals, és preservar-les i
protegir un patrimoni natural considerat de gran interès per a la conservació de la diversitat
biològica i dels sistemes naturals. Així com, custodiar les funcions ecològiques que duen a
terme.
3. Protegir les àrees definides com a àrees d’interès especial del municipi, per tal de preservar
aquests hàbitats i els elements naturals que les constitueixen, com a patrimoni natural de
Sils.
4. Els aprofitaments forestals s’han de dur a terme d’acord amb la Llei forestal de Catalunya i
les disposicions concordants.
5. En les àrees forestals, s’admetrà l’explotació forestal si aquesta es desenvolupa amb criteris
de gestió sostenible dels terrenys forestals i compleix el que requereix la legislació sectorial
vigent. Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessari comunicació
prèvia, prèvia presentació del corresponent Pla tècnic de gestió i millora forestal o plans
simples de gestió forestal, sense perjudici de les competències dels organismes
corresponents.
En les àrees forestals, s’admetrà l’explotació forestal si aquesta es desenvolupa amb criteris de gestió
forestal sostenible, és a dir, segons els principis de persistència, conservació i millora de les masses
forestals d’acord l que estableix la legislació sectorial vigent i l’Administració Forestal.
Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessari comunicació prèvia, sense perjudici
de les competències de l’Administració Forestal. La tallada d’arbres vinculada a la gestió forestal resta
sotmesa a la intervenció administrativa de l’Administració Forestal mitjançant el règim d’autorització o de
comunicació, segons que es tracti d’espècies de creixement lent o d’espècies de creixement ràpid. les
competències dels organismes corresponents.
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7.

8.

Les plantacions forestals que es desenvolupin de forma adjacent amb els torrents i rieres,
en cap cas poden suposar la substitució, eliminació o degradació de les comunitats
autòctones de ribera.
D’acord amb la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, les capçades
dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser
esteses a ran de sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d’una franja de 20 m d’amplada a
banda i banda dels camins.
La regulació de les masses forestals es regirà per les condicions de la zona corresponent,
zona C1.

Art. 141. Els conreus i espais oberts. Definició
1. Aquest Pla d’Ordenació estableix com a prioritària la protecció i consolidació dels sòls on s’hi
desenvolupa l’activitat agrícola i de les zones tradicionalment i potencialment d’ús agrícola,
així com entorns de masies i altres espais oberts, que cal preservar de qualsevol procés
d'urbanització i assegurar el desenvolupament i millora de les explotacions .
2. Els camps de conreu i els espais oberts en mosaic amb les masses forestals, es consideren
d’estratègica importància pel manteniment de la biodiversitat ambiental del conjunt del
municipi i del territori del seu entorn, així com per la contribució a la riquesa territorial
procedent de l’agroindústria i agroterciarització.
3. Els conreus i els espais oberts es regulen per les condicions que s’estableixen en aquestes
normes per la zonificació C2.
Art. 142. Els connectors
1. Aquest Pla d’Ordenació estableix com a objectiu ambiental garantir les connectivitats
ecològiques i paisatgístiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat i la salut
dels ecosistemes.
2. D’acord amb l’apartat anterior, el Pla procurarà garantir la connectivitat entre els espais del
PEIN, evitar i minimitzar l’aïllament dels espais naturals i mantenir la permeabilitat
ecològica del territori:
a) Es proposa donar una especial protecció a l’àmbit d’unes 18 hectàrees, inclòs en l’espai
natural, i que formen part del Projecte Life “Restauració i gestió de l’estany de Sils”,
impulsat per l’Ajuntament de Sils, juntament amb la Fundació Natura. Aquest àmbit es
localitza en la superfície central de l’antic estany de Sils, quedant inscrit dins el sistema
hidrològic. L’objectiu del projecte és la recuperació de la llacuna original i la recuperació
dels prats de dall. El prat de dall, és un dels elements més significatius del paisatge
botànic de l’estany de Sils.
b) Potenciar la connectivitat paisatgística de les àrees urbanes amb l’entorn natural i rural,
establir una xarxa d’espais lliures urbans que relacioni i integri l’àmbit urbà amb l’entorn
agrícola i l’espai Estany de Sils i els espais d’interès natural i paisatgístic del municipi .
c) Minimitzar l’efecte barrera sobre la fauna, degut a les infraestructures de
comunicacions.
Secció 5a. CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS EN EL SÒL NO URBANITZABLE
Art. 143. Nucli de població
1. Es prohibeix en tot el sòl no urbanitzable, qualsevol construcció que estigui fora de les
determinacions d'aquesta normativa que pugui donar lloc a la constitució de nucli de
població.
2. Es defineix nucli de població, qualsevol assentament urbà generador de requeriments o
necessitats assistencials i de serveis urbans, en l’àmbit del sòl no urbanitzable.
Art. 144. Llicències en sòl no urbanitzable
1. La sol·licitud per les autoritzacions de les intervencions en el sòl no urbanitzable aniran
acompanyades d’un projecte tècnic amb memòria descriptiva de la justificació de l’actuació,
la situació de la finca, informació fotogràfica de l’estat actual, el detall de l’actuació a escala
i el pressupost de la intervenció.
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Qualsevol modificació del perfil natural del terreny, com per exemple formació de
plataformes, condicionament de marges de camins, etc, precisarà dels plànols topogràfics
de l’estat actual i el modificat, així com els perfils comparatius, tots ells signats per tècnic
competent. També caldrà la justificació agrícola.
Les intervencions per la tala d’arbres i plantacions de conreus es grafiaran sobre plànol
topogràfic a escala, indicant les espècies vegetals afectades i el tipus de conreu.
En el cas de que la normativa ho requereixi, serà preceptiu la presentació del projecte
d’impacte ambiental.

Art. 145. Condicions generals de les construccions i instal·lacions
1. Les intervencions en el sòl no urbanitzable hauran de garantir el respecte a les condicions
naturals i paisatgístiques de l'entorn i complir totes les determinacions relatives a condicions
d’implantació i limitació en l’edificació i ús del sòl que comporten els elements bàsics del
territori definits en la secció 4ª d'aquestes normes.
2. En tot allò del sòl no urbanitzable, en que la normativa d'aquest Pla no sigui prou clara i/o
explícita, s’estarà al que disposi la legislació urbanística vigent61.
3. En sòl no urbanitzable es podran autoritzar construccions d’habitatges rurals nous d'acord
amb la legislació vigent62, vinculats físicament i fiscalment a una activitat agrícola o forestal.
En qualsevol cas estaran sotmeses a les determinacions dels articles específics posteriors i
els de la zona on s’ubiquen.
4. En el sòl no urbanitzable es podran realitzar construccions destinades a explotacions
agrícoles i/o forestals que estiguin en relació amb la naturalesa i destí de la finca. En
qualsevol cas estaran sotmeses a les determinacions dels articles específics posteriors i els
de la zona.
5. Totes les noves edificacions principals i activitats de nova implantació, hauran de justificar
l’accés directe a la finca per algun dels elements de la xarxa viària rodada o xarxa de
camins rurals existent, així com la disposició dels serveis de tractament d'aigües residuals
no contaminants, tipus de captació d'aigua amb justificant de potabilització i sistema de
subministrament d'electricitat. No s'autoritzarà cap llicència que no contempli la garantia
d'aquests serveis i dels accessos.
6. Aquells espais que per a les seves característiques, aquest Pla qualifica d'especial protecció,
per valors culturals, naturals, agrícoles, forestals o paisatgístics, no podran albergar
instal·lacions que impliquin transformació del seu destí o naturalesa o que lesionin el valor
específic que es protegeix.
7. Les edificacions de nova planta, ampliacions i reformes d'edificacions existents, respondran
a les tipologies existents afins a la seva utilització, o en tot cas, es faran interpretacions
adequades amb la utilització de materials de construcció i colors adequats a l'entorn que
s'integrin harmònicament en el paisatge immediat. Les ampliacions d’edificacions que
estiguin incloses en el Catàleg de masies i cases rurals, es regularan per la pròpia
normativa del Catàleg.
8. En sòl no urbanitzable no es permès la instal·lació de cartelleres publicitàries o de caràcter
similar. Exclusivament es podran col·locar cartells de senyalització per alertar de les
infraestructures de comunicació, cartells necessaris per la seguretat dels usuaris,
senyalització d’itineraris i pistes forestals per a excursionistes i senyals informatives
d’elements naturals i geogràfiques dels llocs, i d’acord amb l’articulat de protecció del
paisatge d’aquestes normes.
Art. 146. Condicions generals de les edificacions destinades a usos agrícoles, pecuaris
o forestals
1. Inclou totes les edificacions i/o instal·lacions de caràcter permanent necessàries pel
desenvolupament de l’activitat agrícola, pecuària i forestal, com és el cas de habitatge
familiar vinculat a l’activitat, magatzems agrícoles, construccions auxiliars, construccions
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lleugeres pel conreu protegit o hivernacles, instal·lacions de caràcter familiar destinades a
l’elaboració artesanal de productes derivats de la pròpia explotació, basses de rec i pous de
captació d’aigua i les construccions i instal·lacions pecuàries.
2. Les noves construccions s’hauran de localitzar en terrenys amb pendent inferior al 20% i
fora de la zona de servitud dels camins rurals. Les separacions mínimes de les construccions
són 10 metres a límits de camins, 6 metres entre elles i a la resta de partions de finca i a
rieres i torrents respectaran les afectacions del Sistema Hidrològic descrites en la secció 6ª
d’aquestes normes.
3. S’admeten les construccions pròpies de les activitats agrícoles, pecuaris i forestals d’acord
amb les determinacions fixades en cada zona.
L’autorització de la llicencia urbanística de les instal·lacions o construccions d’ús agrícola,
pecuari o forestal es sotmetrà al procediment establert en la legislació vigent63 en cas de
superar el llindars següents:
ocupació màxima: 500m2
Sostre: 1000m2
Alçada: 10 m
4. Les condicions generals per edificacions de nova construcció són:
a) Els acabats de paraments vistos tindran tractament de façana amb sistema tradicional
d’arrebossat i pintat. No es permeten naus de xapa i altres materials que puguin
malmetre el paisatge.
b) En la tramitació de l’expedient d’activitat s’haurà d’especificar el sistema de tractament i
de depuració de les aigües residuals i el seu destí final, així com justificar el compliment
de totes les altres determinacions de la legislació sectorial vigent.
Art. 147. Condicions generals de les edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o
interès social
1. Podran autoritzar-se edificacions i instal·lacions d’interès públic segons el previst en la
legislació vigent64 segons el procediment previst en la legislació vigent65 sempre i quan
compleixin a més les disposicions generals per al sòl no urbanitzable, les específiques de
cada zona i les que es defineixen a continuació.
2. En l’expedient per l’autorització de construccions d’aquest tipus en sòl no urbanitzable,
caldrà justificar de forma expressa i motivada les raons fonamentals que porten a situar la
instal·lació en el medi rural i en l’indret concret on es proposa la seva situació.
3. Per a les edificacions i les instal·lacions que en aplicació d’allò establert en la legislació
urbanística vigent66 es declarin d’interès públic, s’hauran de redactar projectes per l’actuació
o bé la redacció de Plans especials que contemplin, com a mínim, els següents aspectes:
a) Justificar explícitament la inexistència de riscs per a les zones confrontants pel que fa
als valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics, així com per la connectivitat del
territori.
b) Definir les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures
corresponents per tal d’assegurar l’aminorament de l’impacte i de la permeabilitat del
sòl i la integració ambiental i paisatgística de les instal·lacions.
c) Especificar l’ocupació màxima de l’edificació segons el tipus d’instal·lació i la distància
mínima als límits de finca i als camins rurals que en cap cas podrà ser inferior a 20 m.
d) Ordenar i definir els accessos necessaris i instal·lacions complementàries que l’edificació
i l’activitat proposada requereixi, així com les infraestructures i serveis necessaris per a
la instal·lació i desenvolupament de l’activitat proposada.
e) En la Memòria del Pla especial caldrà justificar l’interès públic de les actuacions que es
proposin, la coherència de la sol·licitud amb l’àmbit on es situïn i amb les
determinacions d’aquest Pla d’ordenació per la zona que es tracti, la justificació de la
impossibilitat de la seva implantació en el sòl urbà i comprendrà un estudi econòmic-
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f)

g)
h)

financer acreditatiu de les possibilitats reals d’execució i gestió de l’edificació i
instal·lació proposada.
S’exigirà si és necessari, l’adequació d’una infraestructura per a extinció d’incendis i
d’altres mesures preventives o correctores en relació a l’entorn i en qualsevol cas es
deixarà la reserva de la franja exterior de protecció d’incendis forestals, d’acord com
estableix la normativa sectorial.
Caldrà incorporar un estudi d’avaluació de l’impacte de la proposta en el medi on es
situï.
El projecte o Pla especial caldrà que delimiti la garantia de restitució del sòl afectat per
l’actuació, en el supòsit d’aturada de l’activitat.

Art. 148. Condicions generals de les edificacions i instal·lacions vinculades a obres
públiques
1. D’acord amb l’establert en la legislació urbanística vigent67 es podran autoritzar en el sòl no
urbanitzable les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment i
servei de les obres públiques.
2. En la sol·licitud de llicència de les edificacions i instal·lacions vinculades a l’execució de les
obres públiques caldrà justificar la necessitat de les construccions o instal·lacions que es
projectin, així com indicar les zones afectades i les mesures correctores previstes
encaminades a preservar les condicions naturals, l’equilibri ecològic i els valors paisatgístics.
3. No seran autoritzables les instal·lacions que afectin greument algun dels valors del sòl no
urbanitzable que aquestes normes pretenen mantenir i conservar.
4. S’exigirà si és necessari, l’adequació d’una infraestructura per a extinció d’incendis i d’altres
mesures preventives o correctores en relació a l’entorn i en qualsevol cas es deixarà la
reserva de la franja exterior de protecció d’incendis forestals, d’acord com estableix la
normativa sectorial.

Secció 6a. ZONIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Art. 149. Divisió del sòl en zones
1. El Pla estableix, pel que fa a la qualificació del sòl no urbanitzable, la divisió en zones
susceptibles d’aprofitament privat. Les zones es divideixen en subzones, atenent a la
regulació dels paràmetres específics dels diferents usos dominants i/o compatibles.
2. La qualificació urbanística del sòl en zones té per objectiu assignar a cada part del territori
usos i, en el seu cas, intensitats i condicions d’edificació tot desenvolupant els drets i deures
genèrics establerts pel Pla, dins de cada classificació de sòl.
3. La regulació de cada zona definida en aquestes normes quedarà subjecta a les
determinacions de caràcter general de la Secció 1a, 2a, 3a, 4a i 5a del capítol V, a més de
les específiques de cada zona.
4. La regulació de cada zona està subjecte a la regulació prevista en el PTPCG pel que fa als
sistemes d’espais oberts en funció de les diferents àrees de sòl que defineix: sòl de
protecció especial , sòl de protecció territorial i sol de protecció preventiva, i que es regula
per les “Normes d’ordenació territorial. Directrius del paisatge” del PTPCG68, i que en aquest
Pla es garfien en el plànol 2. Regulació del sòl no urbanitzable.
Art. 150. Identificació de les zones
1. El Pla estableix per al sòl no urbanitzable la zonificació, que s’identifica amb la denominació
i clau següents:
–
Zona forestal. Clau C1
–
Zona agrícola i d’espais oberts. Clau C2
–
Zona de valor ecològic de l’Estany de Sils i entorn. Clau C3.
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–

Zona de protecció dels cursos d’aigua i de la vegetació de ribera. Clau C4

Art. 151. Zona forestal. Clau C1
Aquest Pla delimita en sòl no urbanitzable la Zona Forestal identificada en el plànol de la sèrie 2
Regulació del sòl no urbanitzable , escala 1:5000 , amb la clau C1
1. Definició i objectius
a) Masses boscoses amb presència de comunitats o espècies d’interès ecològic. Predomini
d’alzinars litorals, alzinars amb roures i sureres i també pinedes i comunitats arbustives.
b) Aquest conjunt d’àrees distribuïdes per tot l’àmbit del Pla, ocupades per comunitats
vegetals forestals no riberenques d’espècies arbòries o arbustives, son ambients claus
per a la connexió ecològica i paisatgística entre les zones forestals agrícoles i entre els
espais naturals i no només del municipi sinó entre els espais PEIN.
c) Objectius:
1. Mantenir l’actual ús forestal i ramader de forma compatible amb la conservació dels
sistemes naturals.
2. La conservació i la restauració dels ecosistemes forestals, i el manteniment del seu
caràcter protector en relació al risc d’erosió.
3. Garantir la preservació i potenciació de les rouredes humides.
4. Evitar la introducció d’espècies arbòries al·lòctones en forma de grans plantacions
que substitueixin els boscos autòctons.
5. Preservació i potenciació de la important qualitat paisatgística d’aquesta zona .
6. S’estimularan els plans de gestió encaminats a reduir el risc d’incendis forestals i a
millorar la qualitat biològica d’aquests boscos
2. Condicions de parcel·lació
a) La unitat mínima de producció forestal d’acord a la legislació sectorial69 per la qual
s’estableix la Unitat mínima forestal és de 25 hectàrees.
3. Pel que fa a les segregacions, divisions i agrupacions de finques, compliran les
determinacions de l’article 137.4. Estructura de la propietat.
4. Condicions de l’edificació i construccions
a) Les condicions generals són les establertes en l’article 146. Condicions generals de les
edificacions destinades a usos agrícoles, pecuaris o forestals d’aquestes normes.
b) El sostre (m2) màxim es concretarà en cada cas segons la necessitat del projecte
presentat, i en parcel·les de superfície mínima, o superior, a 25ha.
5. Condicions d’ús.
a) Usos dominants: explotació de l’activitat forestal, habitatge familiar.
b) Usos compatibles: els establerts en les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals
d’aquest POUM, activitats educatives a l’aire lliure i totes aquelles especificades en
detall del quadre de regulació d’usos en sòl no urbanitzable.
c) Usos incompatibles: habitatge plurifamiliar (amb l’excepció de les excepcions previstes
en l’art. 6.1 de les NNUU de Catàleg de Masies i Cases rurals), i tots el no previstos en
la legislació vigent70.
6. Directrius per a la gestió:
a) No s’admet la introducció d’espècies arbòries al·lòctones com l’eucaliptus o el pi insigni.
b) Com a norma general s’afavorirà explícitament el desenvolupament de les espècies
típiques dels boscos de climàcics del terme i en concret els roures (Quercus caducifolis),
sureres (Q. Suber), alzines (Q. ilex) i espècies forestals de ribera autòctones.
c) En les àrees forestals, s’admetrà l’explotació forestal si aquesta es desenvolupa amb
criteris de gestió sostenible dels terrenys forestals i compleix el que requereix la
legislació sectorial vigent.
7. Restricció d’actuacions i usos:
Els terrenys inscrits en la zona forestal, clau C1, que estiguin en contacte amb els marges
del Sistema Hidrològic, és a dir afectats per la zona de servitud de 5 metres o la zona de
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policia de 100 metres, pel que fa a les actuacions i els usos permesos, es veuran restringits
essent d’aplicació l’establert a l’article 48 i 50 d’aquesta normativa.
Art. 152. Zona agrícola i d’espais oberts. Clau C2
Aquest Pla delimita en sòl no urbanitzable la Zona agrícola i d’espais oberts identificada en el
plànol de la sèrie 2 Regulació del sòl no urbanitzable , escala 1:5000 , amb la clau C2
1. Definició i objectius
a) Inclou els conreus existents i terrenys amb potencial de desenvolupament agrícola.
Configuren espais oberts en mosaic amb els espais agroforestals i entorns de masies.
Són d’estratègica importància per la contribució a mantenir i incrementar la
biodiversitat ambiental del conjunt del municipi i del territori de l’entorn.
b) Objectius.
1. El desenvolupament de les activitats agràries actuals i aquells altres usos relacionats
amb les mateixes que siguin compatibles amb els objectius establerts en el Pla.
2. El manteniment d'espais oberts (sense coberta forestal) a fi de garantir la presència
d’hàbitats que contribueixen a incrementar la biodiversitat de l’àrea.
3. Regular els usos permesos per tal de garantir la conservació del paisatge tradicional
del terme municipal, evitant l’homogeneïtzació dels conreus i la pèrdua del
característic paisatge en mosaic.
4. El manteniment de zones que, en relació amb la prevenció i extinció d’incendis
forestals, generen una certa discontinuïtat en la massa forestal.
2. Condicions de parcel·lació
a) La unitat mínima de conreu d’acord a la legislació sectorial71 per la qual s’estableix la
Unitat mínima de conreu és:
1. Unitat mínima en terreny de secà, 4,5 hectàrees.
2. Unitat mínima en terreny de regadiu, 1,25 hectàrea.
b) Pel que fa a les segregacions, divisions i agrupacions de finques, compliran les
determinacions de l’article 138. Edificacions i elements naturals d’interès, d’aquesta
normativa.
3. Condicions de l’edificació i construccions
a) Les condicions generals són les establertes en l’article 146. Condicions generals de les
edificacions destinades a usos agrícoles, pecuaris o forestals, d’aquestes normes.
b) El sostre (m2) màxim es concretarà en cada cas segons la necessitat del projecte
presentat, i en parcel·les de superfície mínima, o superior, a 3ha.
4. Condicions d’ús.
a) Usos dominants: explotació de l’activitat agrícola, conreu protegit, explotació de
l’activitat pecuària per la cria, engreix i reproducció d’animals, i habitatge familiar.
b) Usos compatibles: Activitat forestal, els establerts en el Catàleg de masies i cases rurals
d’aquest POUM, transformació de productes agropecuaris i artesanals, la venda de
productes naturals i agropecuaris transformats, activitats educatives a l’aire lliure.
c) Usos incompatibles: habitatge plurifamiliar (amb l’excepció de les excepcions previstes
en l’art. 6.1 de les NNUU de Catàleg de Masies i Cases rurals), i tots el no previstos en
la legislació vigent72.
5. Restricció d’actuacions i usos:
Els terrenys inscrits en la zona agrícola i d’espais oberts, clau C2, que estiguin en contacte
amb els marges del Sistema Hidrològic, és a dir afectats per la zona de servitud de 5 metres
o la zona de policia de 100 metres, pel que fa a les actuacions i els usos permesos, es
veuran restringits essent d’aplicació lo establert a l’article 48 i 50 d’aquesta normativa.
6. “Karting Club” (ctra. N-II, km 699,5): L’ús actual es l’esportiu amb una superfície de 14,46
Ha i 2.026 m2 de sostre. Per assignació d’altres usos, dins els permesos en la zona C1,
s’haurà de redactar un Pla especial urbanístic, amb un marge d’ampliació del 10% del sostre
existent.
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D169/1983, del 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu.
Art. 47 del RLUC
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7.

“Residencia Gent Gran de Sils” (Can Figueres, Gi-555): L’ús actual es sanitari-assistencial
(residencia d’avis) amb una superfície de 1,89 Ha i 550 m2 de sostre. Per assignació
d’altres usos, dins els permesos en la zona C1, s’haurà de redactar un Pla especial
urbanístic, amb un marge d’ampliació del 10% del sostre existent.

Art. 153. Zona de valor ecològic de l’Estany de Sils i entorn. Clau C3
1. Aquest Pla delimita en sòl no urbanitzable la Zona de valor ecològic de l’Estany de Sils i
entorn identificada en el plànol de la sèrie 2, Regulació del sòl no urbanitzable amb la clau
C3.
2. Definició i objectius de la zona C3
a) Inclou terrenys compresos dins l’àmbit del Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge de l'Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma i els Turons de Maçanet
regulats per la normativa del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de
l’Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma i els Turons de Maçanet (PEPMNP),
actualment vigent, i que s’inclou com ANNEX a les NNUU d’aquest POUM.
b) El Pla especial qualifica l’àmbit amb les següents zones:
1. Zona 1, de protecció dels cursos d’aigua i de la vegetació de ribera
2. Zona 2, agrícola i forestal de protecció
3. Zona 3, agrícola i forestal
4. Zona 4, forestal
5. Subzona 4a
c) La regulació de la zona C3, es regirà per la mateixa normativa que la del Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge de l’Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma i
els Turons de Maçanet, de la qual aquest Pla ha fet un recull del més representatiu.
3. Condicions de parcel·lació
Per a les condicions de parcel·lació de la zona C3, s’estarà a lo establert en la normativa del
Pla especial.
4. Condicions de l’edificació i construccions
Per a les condicions d’edificació i construccions de la zona C3, s’estarà a lo establert en la
normativa del Pla especial.
5. Condicions d’ús.
a) Per a les condicions d’ús de la zona C3, s’estarà a lo establert en la normativa del Pla
especial, si més no, es fa un resum dels usos més significatius.
1. Usos compatibles: usos i aprofitaments agrícoles, forestals i ramaders que no
precisin de la construcció de noves instal·lacions d'estabulació. Aquests usos agraris
inclouen les modalitats de turisme rural (com ara la Residència-Casa de Pagès),
que s'adeqüin a les condicions d'edificació establertes en aquest Pla. També
s'admet la reutilització de les edificacions existents en el moment de l'aprovació del
Pla especial per a altres activitats de tipus terciari, artesanal o petita indústria,
complementàries a l'activitat agrària o forestal de la finca on es localitzen.
2. Altres usos compatibles: activitats didàctiques i científiques relacionades amb el
medi natural. Activitats de lleure que es desenvolupin exclusivament a la xarxa de
camins o itineraris i les àrees d'ús públic, activitats cinegètiques
3. Usos incompatibles: D’acord amb la normativa del Pla especial no s’admeten en
aquesta zona els usos i les activitats no previstos expressament en l’apartat
anterior.
6. Altres condicionants
L’atorgament de llicències sobre qualsevol tipus d’intervenció dins l’àmbit del Pla especial
(PEPMNP) o àrea que l’afecti és competència de l’Ajuntament, previ informe preceptiu de
l’òrgan gestor del Parc (Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, en conveni amb altres administracions i entitats).
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Art. 154. Zona de protecció dels cursos d’aigua i de la vegetació de ribera. Clau C4
Aquest POUM delimita en sòl no urbanitzable la Zona de protecció dels cursos d’aigua i de la
vegetació de ribera identificada en el plànol de la sèrie 2 Regulació del sòl no urbanitzable,
escala 1:5000, amb la clau C4.
1. Definició i objectius
a) Comprèn tots els cursos fluvials situats dins l’àmbit del Pla: rius, rieres, sèquies,
torrents, recs i barrancs. Inclou també les àrees adjacents ocupades per vegetació de
ribera.
b) La seva delimitació sobre el terreny ha de ser establerta en el marc del Pla especial
d’ordenació dels cursos d’aigua que preveu el present Pla, segons els criteris de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que ha de determinar les àrees inundables i establir
l'àmbit de les forests protectores i d'utilitat pública de ribera. Transitòriament, als
efectes d’aquest POUM, la delimitació d'aquesta zona és l’establerta en els plànols
d'ordenació.
c) L’objectiu és conservar els ecosistemes fluvials, la vegetació de ribera i la seva fauna
característica i establir les directrius de gestió del domini públic hidràulic corresponents.
Garantir que les activitats de manteniment de la xarxa de drenatge a l'espai Estany de
Sils siguin compatibles amb la conservació dels sistemes naturals protegits.
d) El Pla Especial d’Ordenació dels cursos d’aigua haurà de tenir en compte els criteris
d’Aquesta Agència publicats a “Criteris d’intervenció en espais fluvials” i a “La gestió i
recuperació de la vegetació de ribera” i ser compatible amb les determinacions i
objectius de la PEF de la conca de La Tordera i del Pla de Gestió del Districte de la Conca
Fluvial de Catalunya.
2. Activitats admeses
a) Activitats silvícoles (conreu de pollancres i plàtans). Aquestes han de garantir la
persistència i la conservació de les comunitats forestals autòctones de ribera. En
qualsevol cas, aquestes activitats requereixen l’autorització prèvia del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i l’informe vinculant de l’ACA. Per al desenvolupament
de l’activitat silvícola serà necessari llicència municipal, condicionada a la presentació
d’un pla de gestió que tingui per objecte la conservació i la recuperació de les espècies
autòctones de ribera com a transició amb les explotacions forestals de ribera,
composades per espècies híbrides i de ràpid creixement.
b) Activitats didàctiques i científiques relacionades amb el medi natural d’aquests espais
que no comportin la degradació del sistema natural.
c) En general, totes les activitats relacionades amb la gestió dels cursos d’aigua i de la
vegetació de ribera destinades a la restauració i conservació dels sistemes naturals
d’aquest àmbit.
d) Es podran mantenir els conreus actuals, sempre i quan no suposin la pèrdua de la
vegetació autòctona de ribera existent.
3. Directrius per a la gestió
a) No es permet la destrucció dels boscos de ribera i, en particular la tala o arrencada de
qualsevol de les espècies vegetals que es consideren protegides dins l’àmbit d’aquest
pla (Catàleg d’elements naturals).
b) No es permet la introducció de fauna al·lòctona ni la captura, llevat de finalitats
científiques, de l’espinós (Gasterosteus aculeatus) i el Rat-Buf (Arvicola sapinus).
c) S’admeten les obres i moviments de terra destinats a la recuperació d’una morfologia
apta per al règim hidrològic i per a la recuperació de la vegetació de ribera. També
s’admeten les actuacions destinades a mantenir la capacitat hidràulica de les lleres per
garantir la seguretat dels bens i de les persones respectant, sempre que sigui possible,
la vegetació de ribera existent.
d) S’admeten les obres relacionades amb el creuament d’infraestructures (xarxa viària,
conduccions...).
e) Pel que fa a la neteja de les lleres:
1. S’autoritzaran totes aquelles actuacions encaminades a garantir la funcionalitat del
sistema de desguàs, previ informe favorables de l’Agència Catalana de L’Aigua.
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2.

3.
4.

S’ha de vetllar perquè les activitats de manteniment produeixin els menors danys
possibles a la vegetació natural i, si es creu oportú, adoptar mesures de restauració
o minimització de l’impacte.
Es prohibeix l’ús d’herbicides per a l’eliminació de la vegetació.
Les restes obtingudes de les neteges i el manteniment (restes vegetals o
sediments), han de ser retirades i eliminades o gestionades convenientment.

Secció 7a. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS EN SÒL NO URBANITZABLE

Art. 155. Quadre de regulació dels usos en sòl no urbanitzable per zones
QUADRE DE LA REGULACIÓ D'USOS I
ACTIVITATS DEL SÒL NO URBANITZABLE
ÚS AGRÍCOLA /FORESTAL/PECUARI Activitat agrícola

ÚS AGROTERCIARI
ÚS HOTELER / ÚS RESTAURACIÓ

Agrícola
ZONA C2

Espai natural Cursos aigua
ZONA C3
ZONA C4

COND (1)

DOM

COND (6)

Activitats cinegètiques

INC

INC

COND (6)

INC

Activitats forestals

DOM

COM

COND (6)

DOM

Conreu protegit
Explotació ramadera (cria,
engreix, reproducció)
Habitatge familiar

INC

DOM

INC

INC

INC

DOM

COND (6)

INC

DOM (4)

DOM (5)

COND (6)

INC

Venda de plantes i planter

COND (3)

COND (3)

INC

INC

COND (4)

COND (4)

COND (4)

INC

COND (2)

COND (2)

COND (6)

INC

COND (2)

COND (2)

COND (6)

INC

COND (2)

COND (2)

COND (6)

INC

COND (2)

COND (2)

COND (6)

INC
INC

Transformació artesanal i
comercialització de productes
Hotel
Restaurant

ÚS HABITATGE

Forestal
ZONA C1

Habitatge familiar

DOM

Habitatge bifamilar/plurifamiliar
ÚS RECREATIU

Activitats recreatives

ÚS TURISME RURAL
ÚS EXTRACTIU

Activitats extractives

ÚS DE LLEURE

Activitats de lleure, esportives,
culturals i pedagògiques

DOM (dominant)
-

COND (condicionat)

COM (8)

INC

COND (6)

COND (2)

COND (2)

COND (6)

INC

COM (7)

COM (7)

COND (6)

INC

COM

COM

COND (6)

COM (9)

COM (compatible)

INC (incompatible)

La resta d’usos no definits en aquest article són incompatibles

(1)

Ús condicionat a prèvia rompuda forestal.

(2)

Ús condicionat a les determinacions normatives del Catàleg de masies i cases rurals.

(3)

Ús condicionat a una superfície màxima de venda en edificació coberta de 100 m2.

(4)

Ús condicionat a la vinculació amb l’explotació agroforestal.

(5)

Ús condicionat a la vinculació familiar de l’explotació.

(6)

Ús condicionat a la normativa especifica del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de
l’Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma i els Turons de Maçanet

(7)

Ús condicionat a l’Avaluació de l’Impacte ambiental.

(8)

Ús condicionat a l'aprovació d'un estudi d'integració paisatgística.

(9)

Ús condicionat a que no comporti noves construccions i instal·lacions.
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TÍTOL III. REGULACIÓ DELS PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I D’ÚS

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS QUE REGULEN L’EDIFICACIÓ
Art. 156. Regulació de l’edificació
L’aplicació detallada d’edificació en sòl urbà 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.
Art. 157. Tipus d’ordenació de l’edificació
El tipus d’ordenació de l’edificació de les zones establertes en aquest Pla general són les
següents:
1. 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 l’alçada reguladora
màxima, que ve referida a la rasant del carrer, i per la fondària edificable.
2. 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 mínima a les llindes.

CAPÍTOL 2. NORMES APLICABLES A TOT TIPUS D’ORDENACIÓ
•

Definició de paràmetres que fixen l’aprofitament urbanístic

Art. 158. Conceptes
Aquest capítol conté la regulació de les constants i paràmetres que configuren, amb caràcter
general, el tipus d’ordenació aplicable a cada zona.
Art. 159. Índex d’edificabilitat bruta o zonal
1. Índex que fixa la superfície màxima de sostre edificable d’un sector en relació a la seva
superfície, inclosos els sistemes a cedir. Aquest índex es defineix en m² de sostre per m² de
sòl.
Art. 160. Índex d’edificabilitat neta
1. Índex que fixa la superfície màxima de sostre edificable en relació amb la superfície de sòl
d’una parcel·la. Aquest índex es defineix en m² de sostre per m² de sòl.
2. S'entén per edificabilitat màxima de parcel·la el sostre màxim que pot assolir una parcel·la
resultat de multiplicar la seva superfície pel seu coeficient d'edificabilitat neta o de parcel·la:
a) En les zones en les que l'edificabilitat es calcula a partir de la fondària i el nombre de
plantes edificables, aquesta és l'única que es pot fer servir a efectes de compensació de
volum, no comptabilitzant la possible edificabilitat permesa en el pati d'illa (edificacions
auxiliars permeses en cada zona), ni l'edificabilitat de la planta sotacoberta per aquest
Pla.
b) En aquelles parcel·les en les que l'edificabilitat màxima s'estableixi a partir d'un
determinat coeficient d'edificabilitat, en el còmput de l'edificabilitat, es tindran en
compte les superfícies de totes les plantes per sobre de la planta soterrani, incloent els
patis de llum i de la planta sotacoberta que en resulti segons la definició de l’article 174.
Espai sotacoberta.
3. En les parcel·les en pendent, l'edificabilitat màxima a assolir no superarà mai la que
resultaria d'edificar en terreny horitzontal.
Art. 161. Coeficient de volum edificable net o de parcel·la
És el coeficient que relaciona el volum edificable d'una parcel·la amb la seva superfície. Es dóna
en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m3/m2).
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Art. 162. Coeficient d'edificabilitat complementari brut
És el coeficient d'edificabilitat net que determina el sostre edificable destinat exclusivament als
usos compatibles que s'assenyalen per a cada zona. El coeficient complementari mai podrà
augmentar el nombre d'habitatges que resultin per aplicació dels coeficients de densitat
d'habitatges net. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl
(m2st/m2s).
Art. 163. Densitat màxima d'habitatges
1. Coeficient que fixa el nombre màxim d’habitatges d’una parcel·la en relació a la seva
superfície, o bé referida a la superfície construïda de l’edificació segons l’article 169.
Superfície construïda.
2. La densitat màxima d’habitatges en el planejament derivat, que desenvolupi aquest Pla,
estarà subjecta al que es defineix en cada zona. Per les edificacions plurifamiliars el nombre
d’habitatges mai serà superior al resultat de dividir el total de la superfície construïda per 90
m2.
3. La densitat d’habitatges no es aplicable en les promocions d’habitatge de protecció publica
de lloguer.

•

Definició de paràmetres referits al sòl edificable

Art. 164. Parcel·la
1. Es considera parcel·la la porció de sòl urbà, edificable o no, que constitueixi una unitat
registral.
2. Per poder accedir al dret d’edificar és imprescindible complir les condicions que s’estableixen
en aquesta normativa sobre forma, superfície o situació de les parcel·les.
3. Les parcel·les que no compleixin les condicions mínimes de parcel·la (superfície i façana) no
són edificables. La parcel·la mínima definida en cada zona serà indivisible, motiu que caldrà
fer constar al registre de la propietat en el moment de la inscripció de la finca.
4. Les parcel·les anteriors a l’aprovació de las Normes Subsidiàries de l’any 1985, que no
compleixin els requisits mínims seran edificables segons els paràmetres de la zona. A
aquests efectes caldrà acreditar-ho per mitjà del registre de la finca.
5. Les parcel·les, la superfície de les quals sigui inferior al doble de la superfície mínima, són
indivisibles, excepte si la segregació es fa per tal d’agrupar-se amb parcel·les confrontants.
6. Només s’admet la parcel·lació d’una finca on existeixin construccions quan del resultat de la
parcel·lació no en resulti cap part de l’edificació en situació urbanística de volum
disconforme.
Art. 165. Front mínim de parcel·la
1. És la dimensió mínima de línies de façana pertanyent a una mateixa parcel·la, exigible per a
unes correctes condicions de l'edificació quant a accessos, nombre d'habitatges, usos
comercials, condicions higièniques, etc.
2. Quan la parcel·la doni enfront de dos vials contigus, tot formant cantonada o xamfrà, serà
suficient que un qualsevol dels seus fronts compleixi aquesta condició.
3. En els casos de parcel·les amb façanes inferiors a la mínima existents amb anterioritat a
l'aprovació definitiva d'aquest Pla, seran també edificables.
Art. 166. Solar
És aquella parcel·la que, per reunir les condicions d’urbanització establertes en aquestes
normes, és apta per a ser edificable d’immediat.
Art. 167. Verd Privat
1. L'espai lliure d'edificació d'una parcel·la que ha d'enjardinar-se és un mínim d'un 50% de la
seva superfície.
2. No admet cap tipus d'edificació, a excepció del premés en cada zona.
POUM SILS. Text Refós
DOC. 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Títol III: Regulació dels paràmetres comuns d’ordenació i ús - 81

Art. 168. Adaptació topogràfica
1. A efectes de les adaptacions topogràfiques s'entén com a terreny natural el terreny inicial no
transformat, amb pendent sensiblement uniforme.
2. En els casos on el terreny presenti transformacions prèvies i/o acumulacions o excavacions
locals de la pròpia parcel·la o del viari, s'entén com a terreny natural la superfície definida
per a les cotes existents als vèrtex del polígon que delimita la parcel·la en les tipologies
d'edificació aïllada, i el pla inclinat definit per les rasants dels carrers oposats en la tipologia
d'alineació a vial.
3. Les plataformes d'anivellació de terrenys possibles en les zones edificables amb la tipologia
aïllada, destinada a usos residencial o terciari, s'ajustaran a les següents limitacions:
a) En general, el màxim desnivell entre el terreny transformat i el que pugui entendre's com
a natural serà d'1,25 m per sobre i per sota d'aquell respecte a aquest. Aquests límits
màxims de variació topogràfica s'aplicaran exclusivament dins de la zona definida com
edificable, de manera que només seran acumulables en l’espai ocupat per l’edifici.
b) Excepcionalment i únicament en els límits de la parcel·la amb els vials, podran admetre's
adaptacions topogràfiques de com a màxim 3 m per sobre de la cota en el límit quan en
aquesta zona es materialitzin els moviments de terres previs que ocasionaran la
urbanització dels carrers.
c) Les terrasses que es creïn per tal d'enjardinar l'espai lliure d'edificació d'una parcel·la,
complirà amb la condició addicional de que no superin alçades de 1,25 m, aplicada en la
cota natural del terreny, amb plataformes de 10% de pendent màxim, separades un
màxim de 2,5 metres. Si no pot complir-se aquesta condició, s'haurà de mantenir el
terreny sense terrasses.
d) En els límits de parcel·la amb veïns, aquests moviments de terres no podran sobrepassar
+0.75 m el nivell natural del terreny. Els pendents o talussos que en surtin d’unir les
plataformes de terreny modificat amb els límits de parcel·la seran les mínimes possibles
que abastin la superfície de l’espai no edificable.
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Art. 169. Superfície construïda
1. La superfície construïda és la superfície inclosa dins de l’envolvent màxima de l’edificació
resultant de l’aplicació dels paràmetres de l’edificació de cadascuna de les plantes de l’edifici
amb alçada útil superior a 1,90 m, amb les següents condicions:
a) S’inclou dins de la superfície construïda els celoberts iguals o inferiors al doble de la
superfície mínima establerta, i quan aquests no estiguin oberts a l’espai públic.
b) La superfície dels cossos oberts es comptabilitzaran al 50%.
c) No es comptabilitzarà les superfícies de pas públic sota porxos.
2. En les edificacions existents la superfície s’entén com superfície construïda la compresa entre
els tancaments exteriors, incloent-hi els patis i celoberts i excloent els cossos sortints i la
superfície de planta baixa fora del cos principal.
Art. 170. Volum màxim edificable
1. En les zones d’ordenació per alineació de vial es defineix com el volum edificable resultant de
l’aplicació dels paràmetres d’edificació.
2. En les zones d’edificació aïllada es defineix com el volum màxim de l’edificació amb relació a
la superfície de sòl de la parcel·la.
Art. 171. Planta baixa
1. La planta baixa és el pis baix de l’edificació a nivell de sòl, dins dels límits que permeten
aquestes normes en cada zona.
2. L’alçada mínima de la planta baixa, inclòs el sostre, respecte a la cota de referència de
l’alçada reguladora, serà:
a) Per qualsevol tipus d’ordenació, si la planta baixa esta alineada a carrer: 3,35 m
b) Per edificació aïllada no alinea da vial: 3,05 m.
Art. 172. Planta soterrani
1. La planta soterrani és la situada per sota de la que té condició de la planta baixa, en tots els
tipus d’ordenació, tinguin o no obertures.
2. Els soterranis no podran tenir l’ús d’habitatge, ni residencial.
3. L’alçada mínima lliure de les plantes soterrani serà de 2,20 m.
Art. 173. Planta pis
1. Constitueixen les plantes pis les situades per sobre de la que té condició de la planta baixa.
2. L’alçada mínima de les plantes pis, inclòs forjat, és de 3,05 m, en què l’alçada lliure
construïda tindrà un mínim de 2,70 m. L’alçada mínima habitable és de 2,50 m.
Art. 174. Espai sotacoberta
1. És aquella situada entre el darrer forjat teòricament possible de l’edifici i la coberta inclinada
que conté usos residencials o d’habitatge.
2. El sotacoberta resultant serà habitable sempre que estigui vinculat a un habitatge mínim
situat a la planta immediatament inferior.
3. Aquest habitatge mínim que ha de complir l’habitatge quan aquest es compon, com a mínim,
per una sala, cuina, una habitació d’un mínim de 10 m2, i una cambra higiènica.
Art. 175. Coberta
1. És el pla terminal de l’edifici que protegeix la construcció de la pluja, ja sigui amb un terrat o
amb una teulada, i que se situa immediatament per sobre del pla horitzontal dels elements
resistents del darrer forjat.
2. Per als edificis acabats amb teulada inclinada, l’arrencada de la coberta estarà com a màxim
0,40 m per damunt de l’últim forjat (0,70 m en el carrer Major i Avda Costa Brava), el
pendent de la qual no podrà ser superior al 30%, i en l’ordenació segons alineació de vial,
serà a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana. El punt d’arrencada de la coberta no
superarà l’alçada reguladora
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3. Per als edificis acabats en terrassa, es considera 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 alçada màxima de 0,45 m.
4. Per damunt del pla de la coberta tan sols podran sobresortir les xemeneies i claraboies i les
antenes. Els elements tècnics de l’ascensor, la caixa d’escala comunitària i instal·lacions
d’aire condicionat hauran d’estar compresos dins l’envolvent màxima definida per les línies a
45% a partir dels punts d’arrencada de la coberta.
5. En ordenació per alineació de vial el punt màxim de la coberta estarà com a màxim a 2,80 m
del pla de l'últim forjat.
6. No es permeten teulades amb pissarra ni amb materials brillants.
Art. 176. Composició de la façana
1. Aquest articulat afecta la definició estètica del pla vertical de la façana o façanes de les
edificacions i regula la posició, proporció i dimensions dels forats així com els materials i
colors que es poden utilitzar. Tanmateix i en caràcter general, afecta a la imatge externa del
volum arquitectònic de les edificacions.
2. De forma general s'estableix que totes les edificacions s'integraran en el conjunt de l'entorn i
compliran les normes estètiques aplicables al paisatge urbà coherent amb el poble de Sils.
3. De forma particular, les construccions en llocs immediats o que formen part d'un grup
d'edificis de caràcter artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional hauran d'harmonitzar
amb aquest, o quan sense existir conjunt d'edificis, n'hi hagués algun de gran importància o
qualitat de caràcter individual. Aquestes condicions particulars, es fan extensives als llocs o
espais urbans de singular significació per ser espais oberts o de gran perspectiva definidora
de la imatge urbana més rellevant de Sils.
4. L'incompliment de les condicions generals i particulars dels apartats anteriors, seran
considerats motiu suficient per denegar aquelles llicències que clarament contradiguin
aquestes condicions.
5. Els elements tècnics que afectin a la façana sol·licitaran la llicència corresponent i
s'integraran en el conjunt de l'edifici.
Art. 177. Cossos sortints
1. Els cossos sortints oberts, que sobresurtin de la línia de façana o de l’alineació de l’espai
lliure interior d’illa o de l’alineació de l’edifici seran paral·lels a la línia que defineix l’alineació.
2. Els cossos sortints oberts computaran al 50% a efectes del càlcul de la superfície de sostre
edificable. El seu vol computarà, en el tipus d’edificació aïllada, a efectes de les separacions
als límits de parcel·la i de l’ocupació.
3. En qualsevol tipus d’ordenació es prohibeixen els cossos sortints en planta baixa.
4. En les edificacions alineades a vial, els cossos volats se situaran a una alçada mínima de
3,35 m en tots els punts, mesurats des de la vorera.
5. Resten prohibits els cossos sortints tancats o mig tancats.
Art. 178. Elements sortints
1. Els elements sortints, com els sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, marquesines, parasols i
d’altres de similars, es limitaran, quant a vol, a tot el que s’ha disposat per als cossos
sortints amb les particularitats aplicables segons el tipus d’ordenació.
2. Els ràfecs podran volar del pla de façana fins un màxim de 0,45 m per als carrers de menys
de 15 m i fins un màxim de 0,90 m per carrers a partir de 15 m.
3. No s’admeten elements sortints en planta baixa.
Art. 179. Reserva de l’aigua de pluja.
1. En aquelles noves edificacions i construccions (tan de caràcter públic com privat), incloses
les sotmeses a rehabilitació, reforma integral i canvi d’ús, que incloguin el manteniment
d’espais pavimentats i ajardinats, l’aigua de pluja s’ha de captar mitjançant una instal·lació
que garanteixi el seu emmagatzematge i consegüent ús en les millors condicions
fitosanitàries sense tractament químic. En concret, es recolliran les aigües pluvials de
teulades, terrasses i terrats.
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2. Disseny i dimensionat de les instal·lacions
El sistema de captació d’aigua de pluja ha de constar de:
- les canalitzacions exteriors (canals) de reconducció de l’aigua de pluja,
- un sistema de decantació o filtratge d’impureses, i
- dipòsit d’emmagatzematge.
3. La capacitat del dipòsit d’emmagatzematge de l’aigua de pluja es calcularà en base a la
superfície de la parcel·la no ocupada per l’edificació a raó de 100 litres/m2 dia, per cada 100
m2 a regar, i per una reserva de 35 dies. Aquest dipòsit mai serà inferior a 10 m3 d’aigua.
4. Aquesta reserva d’aigua es farà :
a) Edificació alineada a vial: sempre que l’espai lliure de parcel·la sigui superior a 80 m2
b) Edificació aïllada: en tots els casos.
Art. 180. Aparells de climatització, col·lectors d’energia i elements tècnics
1. Aparells de climatització:
a) Quan els aparells de climatització es situïn en la coberta aquest hauran de situar-se dins
del gàlib permès, segons l’article 175. Coberta, utilitzant trams de coberta plana o
espais no visibles des de l’exterior.
b) Quan els aparells de climatització es situïn en la façana aquest hauran d’estar integrats
en la façana i no podran sobresortir d’aquesta, no seran visibles i hauran d’estar coberts
per mitja de reixats i similars.
2. Plaques fotovoltaiques i captadors solars tèrmics:
a) Quan les plaques es situïn en la coberta inclinada es col·locaran formant part d’aquesta,
no poden sobresortir més de 20 cm d’aquesta.
b) Les plaques i captadors quan es col·loquin en cobertes planes es situaran dins del gàlib
permès, segons l’article 175. Coberta, no visibles des de l’exterior de l’edifici.
3. La resta d’elements tècnics com filtres d’aire, conductes de ventilació o fums, antenes de
telecomunicacions, maquinaria de l’ascensor i al seu accés, es situaran dins d’un gàlib
format per una pendent de 45º des del punt de trobada del pla exterior la façana amb el pla
superior de l’últim forjat.
Art. 181. Ventilació i il·luminació
1. En tot habitatge, la sala i l’habitació principal rebran il·luminació i ventilació per les façanes.
La resta de dormitoris ho podran fer a través de celoberts. Les peces auxiliars interiors, com
cuines, escales, safareigs, caldrà que rebin ventilació i il·luminació, si més no, mitjançant
patis de ventilació.
2. La ventilació per mitjans tècnics, sense utilització de celoberts ni patis de ventilació,
s’admetrà per cuines, cambres higièniques, rebost, safareig, etc, sempre que aquest es facin
per mitjà de xemeneies verticals que assegurin les condicions higièniques.
3. El que es disposa en aquest article i en els articles següents sobre celoberts i patis de
ventilació és aplicable, també, a les obres d’ampliació per l’addició de plantes noves.
Art. 182. Patis de ventilació
1. És l’espai no edificat situat dins del volum d’edificació i destinat a obtenir il·luminació i
ventilació per a peces principals de l'habitatge.
2. Els patis poden ser interiors o mixtos. Són interiors els patis que no s’obren a espais lliures o
a vials, i són mixtos els oberts a aquests espais.
3. Els patis estaran acabats amb materials de façana.
4. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels patis interiors depèn de la seva alçada. La
dimensió del pati de ventilació ha de ser la que permeti inscriure al seu interior un quadrat
de costat 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 estrangulaments de menys de dos metres (2 m) i
que les seves superfícies mínimes obeeixin a la taula número 1.
5. Els patis mixtos, que són els oberts per alguna o algunes de les seves cares a espais lliures o
vials, hauran de respectar les distàncies mínimes entre paraments fixades pel quadrat
inscrivible al que fa referència el paràgraf anterior d’aquest article. Els paraments dels patis
mixtos s’han de considerar com a façanes a tots els efectes.
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6. El celobert serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dues o més finques
contigües. Serà indispensable, als efectes d’aquestes normes, que l’esmentada
mancomunitat de pati s’estableixi per 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.
7. A més del que disposa aquest article sobre patis interiors, s’han de tenir en compte, a més,
les regles següents:
a) La llum mínima entre murs del celobert no podran reduir-se amb sortints o altres
elements o serveis, com són els safareigs.
b) L’alçada del celobert, per determinar-ne la superfície, s’han d’amidar en nombre de
plantes des de la més baixa que el necessiti servida pel pati de ventilació fins a la més
elevada.
c) El paviment del celobert ha d’estar, com a màxim, a 0,60 m per damunt del nivell de sòl
de la dependència a il·luminar o ventilar.
d) Els patis de ventilació podran cobrir-se amb claraboies, sempre que es deixi un espai
perifèric lliure sense tancaments de cap classe, entre les parets del celobert i la claraboia,
amb una superfície de ventilació mínima de la seva superfície en planta.
Taula número 1. Dimensions i superfícies mínimes obligatòries dels patis de ventilació
Alçada del celobert
(nombre de plantes pis)

1
2
3

Superfície mínima
(m²)

9
10
12

Art. 183. Patis
1. Són espais no edificats, d’igual significació que els patis de ventilació, però destinats a
il·luminar o ventilar escales o dependències diferents a les peces principals dels habitatges,
com cuines, escales, safareig o banys.
2. Els patis de ventilació poden ser interiors o mixtos, com els patis de ventilació.
3. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels patis de ventilació depèn de l’alçada. La
dimensió del pati ha de ser la que permeti inscriure-hi un cercle de diàmetre igual a un setè
de l’alçada total del pati, amb un mínim de dos metres (2 m) que no produeixi en cap punt
de la planta estrangulacions de menys de dos metres (2 m) i amb una superfície mínima
segons la taula número 2.
Taula número 2. Dimensions i superfícies mínimes obligatòries dels patis

4.

Alçada del pati
(nombre de plantes pis)

Superfície mínima
(m²)

1
2
3

5
5
7

Regiran quant als patis de ventilació les regles de l’article 182, Patis de ventilació.

CAPÍTOL 3. NORMES APLICABLES A L’EDIFICACIÓ, SEGONS L’ALINEACIÓ DE VIAL
Art. 184. Definició
1. L’edificació segons l’alineació de vial és l’edificació que coincideix amb el carrer o vial,
excepte en els casos en què es permet la seva reculada, i es regularà en funció dels
paràmetres que es defineixen seguidament.
2. Les alineacions de les diferents zones venen grafiades en el plànol d’ordenació n. 3.
Zonificació del sòl urbà.
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Art. 185. Planta baixa
La planta baixa és el pis baix de l’edificació a nivell de sòl, dins dels límits que es permet en
aquestes normes.
1. La planta baixa és aquella planta que té el paviment situat a una alçada tal, que en cap punt
té una diferència de cota respecte de la rasant del vial al que dóna front l’edifici, de més de
0’60 m per damunt o per sota.

2. Quan a conseqüència del pendent del vial fos impossible d’acomplir les condicions del punt
anterior es dividirà la planta baixa en els trams esglaonats que calgui, per ajustar-se a la
condició anterior.

3. En les parcel·les amb front a dos vials que facin cantonada, s’aplicarà la norma precedent per
la façana corresponent al vial de més amplada i s’estendrà fins a una fondària determinada
per la prolongació de la línia de la fondària edificable màxima establerta per aquell front. Si
els dos vials tinguessin la mateixa amplada, s’aplicarà aquesta norma a partir d’aquell que li
correspongui una alçada reguladora superior i, a igualtat d’aquestes, a la façana on se situï
l’accés de l’edifici.

4. En els casos de parcel·les que donin front a dos vials oposats, la cota de planta baixa
s’aplicarà independentment per a cada façana. Aquesta cota s’aplicarà fins a una fondària
edificable determinada pel lloc geomètric dels punts equidistants d’ambdues alineacions.
5. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons semisoterrani o
entresol.
6. L’edificació auxiliar permesa no podrà sobrepassar en límit amb el veí una alçada màxima de
3 m, essent la coberta no transitable.
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Art. 186. Planta soterrani
1. La planta soterrani és la que està situada, per sota la definida com a planta baixa.
2. Les plantes soterrani no podran ocupar l’espai lliure interior de l’illa. Per tal poder fer
aparcament en la planta soterrani aquesta podrà sobrepassar la fondària edificable establerta
amb un màxim de 18 m des d’alineació de vial.
3. En aquest últim cas per garantir l’enjardinament dels interiors d’illa els patis de parcel·la
hauran de complir les següents condicions:
a) El sostre de l’aparcament fins a 15 m de fondària podrà estar pavimentat.
b) A partir dels 15 m el sostre de la planta soterraria haurà de permetre l’enjardinament i
arbrat del pati en almenys un 60% de la superfície d’aquest.
Art. 187. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes
1. L’alçada reguladora màxima de l’edificació i el nombre de plantes és l’establerta en les
normes de cada zona, i que queda grafiada en els plànols d’ordenació a escala 1/1000.
2. L’alçada reguladora s’amidarà verticalment en el pla exterior de la façana, fins a la
intersecció amb el pla superior dels elements resistents.
3. Per damunt de l’alçada reguladora màxima només es permetran:
a) La coberta definitiva de l'edifici, que no ultrapassarà el volum definit per un pla inclinat de
pendent igual o inferior al 30%, la generatriu del qual sigui una línia horitzontal paral·lela
a façana, situada a una distància màxima de 0,45 m d’aquesta, i a una cota no superior a
l’alçada reguladora màxima.
b) Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana, amb
una alçada total màxima de 0,60 m. Les baranes de façana i dels patis interiors amb un
màxim d’1 m.
c) Els elements tècnics de les instal·lacions: maquinària ascensors, caixa d’escala,
claraboies, etc.
d) Els elements de captació d’energia solar que tot i sobrepassant els plans màxims de la
teulada siguin disposats amb una concepció integrada de la coberta. Aquest aspecte
haurà d’ésser degudament justificat com a part especifica del projecte i sotmès a
conformitat i llicència municipal.
Art. 188. Regles sobre la determinació del punt d’aplicació de l’alçada reguladora
màxima
1. La determinació del punt d’aplicació per mesurar de l’alçada màxima d’un edifici estarà en
funció de la rasant del vial al que dóna front:
a) Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana presenta una diferència de nivells entre
l’extrem de la façana de cota més alta i el punt de cota més baixa, menor o igual a 1,20
m, l’alçada reguladora màxima s’amidarà des del centre de la façana, a partir de la
rasant de la voravia en aquest punt.

b) Si la diferència de nivells entre les rasants
extremes de la façana és superior a 1,20 m,
la façana es dividirà en els trams necessaris perquè en cada tram, aquesta diferència no
superi 1,20 m. L’alçada reguladora s’aplicarà independentment per a cadascun d’aquests
trams, d’acord amb les del paràgraf anterior.
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2. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà:
a) Si l'alçada fos la mateixa per cada front de vial, s'aplicaran les condicions del punt 1
operant amb el conjunt de les façanes desenvolupades com si fossin una de sola.
b) Si les alçades reguladores fossin diferents, es dividirà la façana en els trams necessaris
per tal que en cada tram l’alçada reguladora sigui la mateixa. En cada tram s’aplicaran les
regles anteriors de forma independent.
3. Edificis amb façana a dues o més vies que no formin cantonada:
a) Si l’edificació en cada front està separada per l’espai lliure interior d’illa es regularà la
seva alçada com si es tractés d'edificis independents.
b) Si no hi ha separació per l’espai lliure interior d’illa, l’alçada s’aplicarà per cada front
d’edificació fins a una fondària edificable igual a la meitat de la parcel·la.
Art. 189. Amplada de vial
L’amplada de vial és la que resulta de la real afectació a ús públic. Quan es tracta de parcel·les
confrontades a vials de nova obertura, l’amplada de vial serà la que en virtut del pla i del
projecte d’urbanització s’afecti realment a l’ús públic i, a aquest efecte, se cedeixi i urbanitzi.
Només els vials efectivament urbanitzats, o aquells per als quals s’asseguri la urbanització
simultània a l’edificació, serviran per a la definició dels paràmetres reguladors de l’edificació.
Art. 190. Mitgeres
1. És el mur lateral de les edificacions, des dels fonaments fins la coberta, que limita entre dues
finques o edificacions.
2. Quan a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat edificable o d’altres causes
puguin sortir mitgeres al descobert, pròpies i veïnes, s’hauran d’acabar amb materials de
façana.
3. Quan la mitgera entre dos solars contigus no sigui normal a la línia de façana, només es
podran edificar els solars en què les mitgeres amb la normal de la façana al punt
d’intersecció sigui inferior a 25º. En cas que aquest angle sigui major hauran de regularitzarse els solars perquè compleixin la condició indicada.
Art. 191. Espai lliure interior d’illa
1. És l’espai lliure d’edificació resultat d’aplicar les profunditats edificables de l’illa.
2. Les tanques de separació entre finques que se situïn en el pati interior d’illa no podran
ultrapassar l’alçada de 2 m del nivell del pati. En el cas que els patis tinguin diferència de
cota de més de 1'50 m, la tanca no podrà ultrapassar l'alçada 1'50 m de la cota de pati més
elevada.
Art. 192. Pati de parcel·la
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1. Pati davanter d'una parcel·la és el definit entre l'alineació de vial i la línia d'edificació quan
aquesta està reculada. Mai podrà tenir edificacions auxiliars.
2. Pati posterior de la parcel·la és l'espai definit entre l'alineació posterior definida per la
fondària edificable i el fons de la parcel·la, i forma part del pati d'illa. Aquest no és edificable
en planta baixa, amb excepció de construccions auxiliars que venen regulades en cada zona.
3. S’ha de garantir l’enjardinament i l’arbrat dels patis de parcel·la almenys en el 60% de la
superfície lliure d’edificació.
4. S’ha de mantenir l’arbrat existent en els patis independentment de la possibilitat d’execució
d’aparcament soterrani amb les condicions que defineix l’article 172. Planta soterrani.
Art. 193. Fondària edificable
1. La fondària edificable es delimita per la línia de la façana i la línia posterior de l’edificació.
2. Les fondàries edificables, definides en els plànols d’ordenació, es mesuraran
perpendicularment a la façana.
3. Les parts de solar que sobrepassen l’esmentada profunditat es consideren sempre com a
espai lliure interior d’illa, malgrat que es trobin en la zona edificable resultant de l’aplicació
de la profunditat edificable a altres vials.
Art. 194. Cossos sortints
1. En les zones que corresponen a aquest tipus d’ordenació, a excepció de l‘edificació en illa
tancada, hi regiran les prescripcions següents:
a) Seran paral·lels a façana, prohibint-se els cossos tancats o mig tancats.
b) Podran realitzar-se en un màxim de 2/3 de la façana i un vol màxim de 0,40 m, separantse 1,00 m dels límits de la parcel·la. En carrers de menys de 6 m la volada màxima serà
de 0,20 m.
c) Les baranes es faran en material calat o transparent.
2. En la zona d’edificació en illa tancada els cossos sortints regiran les prescripcions següents:
a) Els cossos volats oberts podran ocupar l’amplada de la façana, separant-se 1,00 m dels
límits de la parcel·la, i el seu vol màxim serà d’una desena part de l’amplada del carrer,
amb un màxim de 0,60 m, prohibint-se els cossos tancats o mig tancats.
3. En l’espai lliure interior d’illa el vol màxim dels cossos sortints oberts no podran excedir d’un
vintè del diàmetre de la circumferència inscrivible a l’espai interior de l’illa amb un vol màxim
de 0,60 m, sempre amb barana calada o transparent, prohibint-se els cossos tancats o mig
tancats.

CAPÍTOL 4. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA
Art. 195. Definició
L’edificació aïllada és l’edificació que es realitza de forma aïllada dins de la parcel·la envoltada
de verd privat i es regula en funció dels paràmetres que es defineixen seguidament.
Art. 196. Superfície i forma de la parcel·la
1. La superfície i mida de la parcel·la es regulen en la normativa de cada zona. L’incompliment
d’aquests paràmetres impedirà l’edificació.
Art. 197. Ocupació màxima de la parcel·la
1. L’ocupació màxima de la parcel·la és la que s’estableix en les Normes aplicables en cada
zona.
2. L’ocupació s’amidarà per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de
l’edificació, per sobre i per sota la rasant, inclosos els cossos sortints.
Art. 198. Edificabilitat neta de parcel·la
1. És el sostre màxim edificable amb relació a la superfície de sòl de la parcel·la.
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2. L’edificabilitat neta s’estableix en la regulació de cada zona i es mesura en metres quadrats
de sostre per metres quadrats de sòl.
3. La superfície del sotacoberta computarà a efectes de determinar el sostre de l’edificació.
Art. 199. Cossos sortints
En aquest tipus d’ordenació, el vol dels cossos sortints ve limitat les separacions o reculades als
límits de parcel·la, en els percentatges d’ocupació màxima i en les separacions als límits de
parcel·la.
Art. 200. Sòl lliure d’edificació
1. Els terrenys lliures d’edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de parcel·la
no podran ser objecte de cap altre aprofitament edificable que no sigui la d’espais lliures,
que tindran consideració de verd privat.
2. Els arbres existents en la parcel·la no es podran tallar, a excepció dels que afectin a la nova
edificació, i com a mínim s’haurà de plantar un arbre cada 25 m2 de parcel·la no edificada.
Art. 201. Planta baixa
1. Planta baixa d’un edifici o d’una part de l’edifici és aquella el paviment del qual està situat
com a màxim a 1 m per damunt o per sota de la cota del terreny definitiu en tot el seu
perímetre, per a cada volum edificatori en què es divideixi el conjunt.

2. S’entén com a terreny definitiu el terreny existent, modificat de la manera que convingui al
projectista, d’acord amb les condicions definides en l’article 168. Adaptació topogràfica.
Art. 202. Planta soterrani
1. Planta soterrani és la que es troba soterrada o semisoterrada i que està situada per sota la
que té consideració de planta baixa, segons l’article 185. Planta baixa.
2. Les plantes soterrànies resultants de rebaixos, desmunts i excavacions no podran ultrapassar
l’ocupació màxima de la parcel·la per habitatges unifamiliars, permetent-se únicament una
planta soterrani.
3. En el cas d’habitatges plurifamiliars la planta soterrani podrà ocupar fins un 30% de l’espai
lliure d’edificació, mantenint la distància a veïns, però podent-se ajustar a vial. Aquestes
plantes soterranis no podran mai ser superiors al nivell del terreny modificat amb les
condicions definides en l’article 168. Adaptació topogràfica, ni per tant ser visibles des de
l’exterior
Art. 203. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes
1. L’alçada reguladora de l’edificació es determinarà en cada punt a partir de la cota del
terreny. Per damunt de l’alçada reguladora màxima, només es permet la coberta.
2. L’esglaonament de l’edificació per efectes de l’adequació a la topografia es limitarà, en
habitatge unifamiliar, a un màxim aparent de 2 plantes per damunt de la que tingui
consideració de planta baixa.
3. Quan en els límits de la parcel·la amb els vials s’admetin adaptacions topogràfiques en
substitució de terres, únicament es podrà realitzar una planta sobre rasant del carrer.
4. En aquells casos en què, per raons del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi
esglaonadament, els volums d’edificació que siguin construïts sobre cada una de les plantes,
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o parts de planta que posseeixin la consideració de planta baixa, se subjectaran a l’alçada
màxima que correspongui en raó de cada una de les plantes esmentades, i l’edificabilitat
total no superarà en cap cas aquella que resultaria d’edificar en un terreny horitzontal.
L’alçada màxima aparent de l’edificació serà de 3 plantes.
5. Els valors de l’alçada màxima i el nombre de plantes es determinarà en les normes de cada
zona.
6. En els edificis amb ús industrial, que la coberta sigui inclinada, l'ARM es determinarà en cada
punt en la cota de pis de la planta que tingui la consideració de planta baixa fins el punt més
alt del carener.
Art. 204. Separacions mínimes de l’edificació
1. Les separacions mínimes de l’edificació o edificis principals 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 les
establertes en cada zona.
2. Aquestes separacions són distàncies mínimes a les partions a les quals es poden situar
l’edificació, els seus cossos sortints i les instal·lacions.
3. Les separacions mínimes entre edificacions dins d’una parcel·la seran:
a) Edificacions residencials: ½ de l’alçada de l’edificació més alta amb un mínim de 3 m.
b) Edificacions industrials: L’alçada de l’edificació més baixa.
4. Quan per causa de les transformacions topogràfiques del terreny natural inicial la parcel·la
estigui per sota o per sobre del vial amb una de cota igual o major de 3 m, i aquesta tingui
una pendent superior al 30%, l'edificació auxiliar podrà alinear-se a vial i l’edificació principal
podrà enllaçar amb la primera.
5. Les plantes soterrànies resultants de rebaixos, anivellacions de terreny o excavacions,
hauran de respectar, en el cas d’habitatges unifamiliars, les distàncies mínimes a les partions
de la parcel·la, llevat que es tracti de rampa per donar accés des de l’exterior als usos
permesos en els soterranis i sempre que la seva amplada no superi els 3 m. En qualsevol
altre cas, hom haurà d’ajustar-se al que disposa amb caràcter general sobre ocupació
màxima de parcel·la, amb excepció del previst en l’article 205. Construccions auxiliars.
Art. 205. Construccions auxiliars
1. És permesa la construcció d’edificacions o cossos d’edificació auxiliars al servei dels edificis
principals, destinats a garatge particular, magatzem per material, vestidors, piscines
cobertes, pergoles, hivernacles i d’altres per l’estil, tant si es realitzen d’obra com amb
material lleuger (alumini, vidre, etc.)
2. La construcció d’edificacions auxiliars s’ajustarà al que s’estableix en la regulació de cada
zona, per l’ocupació en planta baixa, alçada màxima i separacions mínimes a les partions de
parcel·la.
3. Les construccions auxiliars no podran envair les franges de separació a les llindes de
parcel·la amb excepció de substitució de les terres pel que fa a la franja de separació amb el
vial, en aquells casos en què la topografia del terreny ho permeti.
4. L’ocupació i l’edificabilitat de l’edificació auxiliar forma part de l’ocupació i l’edificabilitat total
de la parcel·la.
5. Totes les piscines se situaran, separant-se un mínim de 2 metres del límit de la parcel·la, de
manera que el pla superior del vas de la piscina i el pla definitiu del terreny, modificat amb
les condicions previstes en la present normativa, coincideixin.
Art. 206. Les tanques
1. Les condicions de las tanques es defineixen en cada zona.
2. Quant es tracti de terrenys amb pendent les tanques podran regularitzar-se en trams
horitzontals no superiors a 5 m i ressalts no superiors a 0,30 m, en façana, i 0,60 m, als
veïns.
3. Les tanques que donin a espais públics s’hauran de subjectar en tota la seva longitud a les
alineacions i rasants d’aquests.
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CAPÍTOL 5. REGULACIÓ DELS USOS I LES ACTIVITATS
Art. 207. Conceptes
1. S’entén per ús permès, aquell la implantació del qual és permesa pel Pla. Els espais que es
poden adscriure a un determinat ús queden limitats en funció de les seves característiques.
Aquests usos poden ser:
a) Usos compatibles. Són aquells que poden portar-se a terme alhora i coexistir.
b) Usos temporals. Són els que establerts per a termini limitat o per a temps indeterminat
són revocables a voluntat de l’Administració en funció dels objectius de l’ordenació
urbanística.
c) Usos provisionals. Són els que, perquè no necessiten obres o instal·lacions permanents i
no dificulten l’execució dels plans, poden autoritzar-se, amb caràcter provisional, en els
termes disposats en la legislació urbanística vigent.73.
2. S’entén per ús prohibit aquell la implantació del qual no és permesa pel Pla o per altres
disposicions i aquells que encara que no estiguin expressament prohibits, són incompatibles
amb els usos permesos.
3. S’entén per ús complementari aquell ús que necessàriament ha d’incloure el planejament,
quan aquest ho defineixi, sense entrar en contradicció amb els usos definits en las zones o
sistemes. En cap cas l’ús complementari serà l’ús residencial.
Art. 208. Criteris de classificació
A l’efecte d'aquest planejament i del que en desplegui, s'estableixen els següents criteris de
classificació d'usos.
A. Segons la seva funció urbanística.
B. Segons la seva permissibilitat
C. Segons el seu domini.
Art. 209. Classificació i definició dels usos
A. Classificació i definició dels usos, segons la seva funció urbanística
El present Pla general distingeix i defineix els usos específics següents:
1. Habitatge unifamiliar: Es defineix com aquell edifici per a habitatge, situat en parcel·la
independent, en edifici aïllat o agrupat entre mitgeres i amb accés independent o exclusiu.
2. Habitatge plurifamiliar: Es defineix com aquell edifici que conté més d’un habitatge amb
accés i elements comuns.
3. Comercial: Comprèn els establiments oberts al públic, destinats al comerç, de caràcter
individual o col·lectiu, i locals destinats a la prestació de serveis privats al públic. Atenent a
la legislació vigent en matèria d’ordenació comercial, Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre,
d’ordenació d’equipaments comercials, la classificació dels establiments comercials son:
Petits: els establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície inferior a 800
m2.

73

Art.53 del TrLUC
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Mitjans: els establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda
igual o superior a 1300 m2 i inferior a 2500 m.
Grans: els establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda
igual o superior a 800 m2 i inferior a 1300 m2.
Grans establiments comercials territorials: els establiments comercials, individuals o
col·lectius, amb superfície de venda igual o superior a 2500 m2.
4. Oficines i serveis: Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat,
institucions financeres o les bancàries i les companyies d’assegurances, les gestories
administratives, els serveis als particulars i a les empreses, les oficines vinculades al comerç
i a la indústria, i els despatxos professionals o similars.
5. Hoteler: El que correspon a aquells edificis que es destinin a allotjaments comunitaris i per
temporada, hotels i pensions, aparthotels, i en general tots els establiments del ram de
l’hostaleria en las diferents modalitats permeses en la legislació vigent. El grup hoteler inclou
la modalitat de càmpings per allotjament turístic no permanent de persones per la ubicació
amb tenda d’acampada, roulottes i motorhome.
6. Restauració: Comprèn els locals i establiments dels sectors de la restauració com són
restaurants, cafès, bars, cafeteries, frankfurts, xocolateries, gelateries, orxateries, granges i
similars.
7. Recreatiu: Serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de l’espectacle, i
locals d’alterne, no compreses en cap altra qualificació, que poden generar molèsties tant a
l’interior com a l’exterior de l’establiment.
8. Indústria de 1a categoria: activitats artesanes individuals o indústries que no produeixen
més sorolls ni fums que els propis d’un habitatge, amb motors que no sobrepassen, cap
d’ells, els 5 Kw de potència, i situades en el mateix habitatge del titular.
9. Indústria de 2a categoria: petites indústries que, amb les oportunes mesures correctores, no
produeixen una emissió sonora de més de 80 dBA, i amb motors que no sobrepassen, cap
d’ells, els 10 Kw de potència.
10.Indústria de 3a categoria: activitats industrials que, tot i amb mesures correctores,
produeixen més fums i/o sorolls (emissió sonora de més de 80 dBA) i que no poden estar en
edificis d’habitatge.
11.Indústria de 4a categoria: comprèn aquelles petites i mitjanes indústries que per les
molèsties que ocasionen no poden restar en general contigües a edificis d’habitatges però sí
a edificis distints a altres usos industrials.
12.Magatzem: S’entén per magatzem els locals destinats a dipòsits de matèries primes, o
elaborades, i mercaderies, i a la seva distribució.
13.Serveis tècnics i mediambientals: Comprenen les instal·lacions i els espais reservats pels
serveis tècnics d’electricitat, abastament d’aigua, gas, telefonia, sanejament, energies
alternatives i similars, incloses les oficines i magatzems al servei d’aquest ús.
Comprèn, així mateix, les instal·lacions i els espais vinculats a l’estalvi energètic mitjançant
la reducció, la neutralització i reciclatge dels residus líquids i sòlids, com també d’investigació
i divulgació d’aspectes relacionats amb la protecció del medi ambient.
14.Instal·lació de radio comunicació: compren les instal·lacions i espais reservats al serveis de
radio telecomunicació.
15.Tallers de reparació de vehicles: Comprèn aquells usos destinats al manteniment de vehicles
amb el ram mecànic i electricitat com a activitat mixta d’indústria i servei, que són
compatibles amb l’ús residencial.
No inclouen els tallers del ram planxa o pintura que tindran la consideració d’indústria de
tercera categoria.
16.Aparcament: Ús destinat a l’estacionament de vehicles automòbils en un edifici d’instal·lació,
ja sigui en el subsòl, en planta baixa o en plantes pis. Inclou les instal·lacions destinades
totalment a edifici d’aparcament.
17.Estació de servei: Instal·lacions destinades a la venda al públic de benzines, gas-oil i
lubricants. L’estació de serveis admet com a usos complementaris els d’oficines i serveis
(relacionats amb la instal·lació), comerç, restauració i tallers de reparació d’automòbils i
magatzem (relacionat amb la pròpia instal·lació).
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18.Educatiu: Comprèn l’ensenyament en totes les modalitats (escoles bressol, idiomes,
informàtica, arts plàstiques, conducció o similars) i nivells oficials (pre-escolar, nivells primari
o secundari, batxillerat i universitari) que s’imparteixin en acadèmies i escoles públiques o
privades o en centres docents homologats. Quan l’ús educatiu precisi d’instal·lacions de tipus
industrial, les seves condicions instal·lació es regularan com a mínim amb els criteris de la
indústria urbana.
19.Sanitari assistencial: És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els
hospitals, sanatoris, clíniques, dispensaris, consultes i similars. L’ús sanitari també inclou les
clíniques veterinàries i establiments similars. També comprèn els serveis destinats a
allotjament comunitari com residències, asils, llars d’avis, etc, sempre que es tracti de
centres assistits, basats en serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat indivisible i
que, per tant no siguin assimilables a ús residencial, així com altres establiments que prestin
una funció social a la comunitat com poden ser casals, menjadors, centres d’orientació i
diagnòstic, unitats de tractament d’estimulació precoç, centres ocupacionals i/o d’atenció
especialitzada per a disminuïts, centres de dia per a gent gran, centres de reinserció social,
etc.
20.Esportiu: Comprèn els serveis destinats a la pràctica, l’aprenentatge i el desenvolupament
d’activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, com poden ésser: camps de futbol,
polisportius, gimnàs i escoles de dansa, esquaix, piscines i similars.
21.Cultural: Comprèn els serveis relacionats amb activitats de tipus cultural desenvolupades en
sales d’art, museus, biblioteques, sales de conferències, arxius, centres culturals, teatres,
cinemes, auditoris, ludoteques i similars.
22.Associatiu: Comprèn aquelles activitats de tipus social i de promoció que es desenvolupen en
centres d’associacions cíviques, polítiques o similars i que no portin assignat cap ús
complementari de tipus recreatiu, educatiu i esportiu.
23.Religiós: Aquest ús comprèn les activitats dels diferents cultes religiosos en esglésies,
temples, convents o similars.
24.Habitatge rural / Masia tradicional: Correspon a l’habitatge familiar lligat a una explotació
agrícola o forestal en sòl no urbanitzable en la qual està ubicada.
25.Agroterciari: També conegut per Transformació i Comercialització de productes agropecuaris
i artesanals. Inclou les activitats terciàries lligades a l’activitat agropecuària com activitats de
transformació alimentària i artesanal de productes naturals manipulats procedents del sòl on
s’ubica l’explotació familiar.
26.Turisme rural: Activitat hotelera i de restauració vinculada sempre a una habitatge rural o
masia tradicional existent, inclosa al Catàleg de Masies i Cases rurals.
27.Agrícola: Inclou totes les activitats relacionades amb el conreu de la terra amb les dos
modalitats de conreu a l’aire lliure i conreu protegit amb hivernacles. Dins d’aquest ús
queden compreses les activitats comercials de venda de plantes i planter i la implantació de
cooperatives agràries.
28.Pecuari: Comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guarda i custodia de
bestiar, incloses les granges, nuclis zoològics, gosseres i ensinistrament d’animals, hípiques,
centres eqüestres i altres activitats ramaderes intensives.
29.Forestal: Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, restauració, repoblació i
explotació dels boscos en els termes que regulen la Llei Forestal de Catalunya i disposicions
que la desenvolupen, així com, d’acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d’Espais Naturals en aquells àmbits en què li és d’aplicació.
30.Activitats cinegètiques: Són aquelles activitats relacionades amb el medi rural que amb
finalitat d’ús de gaudi, esport i competició, permeten l’empresonament d’espècies de la
fauna existent, per tornar-la a alliberar.
31.Activitats de lleure: Activitats relacionades amb l’entreteniment, oci i gaudi de les persones,
vinculades amb els espais exteriors del medi natural. Dins d’aquest ús hi queden compreses
les tasques esportives, culturals, pedagògiques, acampades, circuits de bicicleta i motocross i
altres que no necessitin d’instal·lacions permanents.
32.Activitats extractives: Extracció, manipulació i explotació del material morfològic per
l’obtenció de pedra natural, àrids i material sorrenc.
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B. Classificació i definició dels usos, segons la seva permissibilitat
Per raó de la seva funció urbanística els usos es classifiquen de la manera següent:
•
Usos dominants , o principals.
S’entén per ús dominant aquell ús específic que caracteritza una subzona o sistema, que el
Pla general estableix com a majoritari respecte als altres usos específics que puguin
establir-s’hi.
•
Usos compatibles.
S’entén per ús compatible aquell ús específic que s’admet en una subzona o sistema per no
ésser contradictori amb l’ús dominant.
•
Usos incompatibles.
S’entén per ús incompatible aquell ús específic al qual es prohibeix explícitament emplaçarlo en una zona, subzona o sistema per contradictori amb l’ús dominant.
C. Classificació d'usos, segons el domini.
Pel seu domini, els usos poden ser públics, privats i col·lectius.
1. Es consideren usos públics els referits als serveis prestats per l'Administració o per gestió
dels particulars sobre els béns de domini públic. També inclouen els realitzats per
l'Administració en béns de propietat particular mitjançant arrendament o qualsevol altre
tipus d'ocupació.
2. Es consideren usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada i
que no estan compresos a l'apartat que segueix.
3. Es consideren usos col·lectius els usos privats destinats al públic: es caracteritzen per
pertànyer a una associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l'abonament
d'una quota o d'un preu o alguna altra contra prestació.
Art. 210. Definició d’activitat i criteris de classificació
Per a la qualificació de les activitats, segons sigui la seva incidència ambiental elevada,
moderada o baixa, es tindran en compte les disposicions específiques establertes a la legislació
sectorial vigent així com les corresponents ordenances reguladores.
Art. 211. Regulació específica dels usos i les activitats
1. Els usos i activitats s’ajustaran a les determinacions dels tres nivells de regulació següents:
a) Les que s’estableixen per a cada zona (usos dominants, usos compatibles i usos
incompatibles).
b) Les que s’estableixen per a la situació relativa respecte a d’altres usos.
c) Les que s’estableixin en relació al nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn.
2. Pla Especial d’ordenació d’usos: en el termini de dos anys des de l’aprovació d’aquest Pla
s’aprovarà un Pla Especial d’Usos del casc urbà d’Argentona amb la finalitat de regular els
usos compatibles i incompatibles amb l’ús d’habitatge.
Art. 212. Situacions relatives de les activitats
1. S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats
d’emplaçament físic respecte d’altres usos.
2. La situació relativa d’una activitat ve determinada per la ubicació que ocupa el local principal
i l’accés a l’activitat, i podran ocupar la mateixa activitat les plantes superiors i inferiors a la
principal.
3. D’acord amb aquesta ubicació s’estableixen les següents situacions (vegeu els gràfics
d’aquest article)

Situació

Tipus d’activitat

0

Activitat situada exclusivament en planta soterrani i amb accés
independent respecte d’altres usos
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1

Activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges i amb accés
independent dels habitatges.

2

Activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges i amb accés
comú amb els habitatges.
Activitat situada en planta pis d’edificis d’habitatges i amb altres
usos diferents de l’habitatge a les plantes inferiors

3

Activitat situada en planta pis d’edifici d’habitatges i amb ús
d’habitatge a les plantes inferiors.

4

Activitat situada en planta baixa d’edifici sense habitatges

5

Activitat situada en planta pis d’edifici sense habitatges

6

Activitat contigua a l’habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu

7

Activitat contigua a un altre ús que no sigui el d’habitatge i
situada en edifici d’ús exclusiu

8

Activitat separada d’un altre ús per espai lliure sense edificar.

9

Activitat situada en edifici aïllat en zones allunyades de nuclis
urbans

Grafies que representen les situacions relatives de les activitats
H-A
H-A
H-A
A
0
A
H
A
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H

H
A
A
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A
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A

H

A
8

A: activitat

H
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A
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A
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A
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A
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H: Habitatge

situació de l’activitat
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Art. 213. Usos específics en relació a les situacions relatives
Sens perjudici del que s’estableix per a cada zona, cada ús específic es permetrà només en les
situacions relatives previstes en el quadre següent:
USOS

SITUACIONS RELATIVES
0 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Comerç
Oficines i Serveis
Hoteler
Restauració
Indústria primera categoria
Indústria segona categoria
Indústria tercera categoria
Indústria quarta categoria
Magatzems
Serveis tècnics i mediambientals
Tallers de reparacions Vehicles
Aparcament
Estació de Serveis
Educatiu
Sanitari assistencial
Esportiu
Associatiu
Cultural
Religiós
Ús no permès

Ús permès

Art. 214. 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 sempre que els efectes a l’entorn i al medi ambient no sobrepassin els
nivells que es fixin en la en la normativa vigent.
2. La mesura del nivell d’incidència de qualsevol activitat sobre l’entorn o sobre d’altres usos
s’estableix mitjançant els paràmetres ambientals i les normatives sectorials.
Art. 215. Regulació supletòria
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.
Art. 216. Simultaneïtat d’usos
Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt atenent l’ús
més desfavorable quant a nivell d’incidències sobre l’entorn i el medi ambient.

POUM SILS. Text Refós
DOC. 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Títol III: Regulació dels paràmetres comuns d’ordenació i ús - 98

TÍTOL IV. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ

CAPÍTOL 1. INTERVENCIÓ EN L'EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL
Secció 1a. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 217. Actes subjectes a llicència
1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes d’edificació i ús del sòl, com les
parcel·lacions urbanes, els moviments de terra, les obres de nova planta, la modificació
d’estructura o aspecte exterior de les edificacions existents, la primera utilització dels edificis
i la modificació de l’ús d’aquests, l’enderrocament de construccions, la col·locació de rètols
de propaganda visibles des de la via pública i, en general, qualsevol activitat que afecti les
característiques naturals del terreny.
2. La necessitat d'obtenir l'autorització d'altres administracions públiques no deixarà sense
efecte l'exigència de la llicència municipal.
3. Totes les obres que s'executin com a compliment d'una ordre municipal i sota la direcció dels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament estan exemptes de l'exigència de la llicència municipal.
4. Les llicències tindran caràcter de document públic. Les llicències no impliquen l'autorització
municipal per als actes d'ocupació de via pública o terrenys confrontants, ni per a altres usos
o activitats relacionats amb l'obra autoritzada.
5. La concessió de la llicència s’atorgarà sens perjudici de la propietat de tercers.
Art. 218. Procediment
Les sol·licituds de llicències es resoldran d'acord amb el procediment previst per l'art. 75 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels èns locals, Decret 179/1995, de 13 de juny.
Art. 219. Classificació de les obres
1. Segons el previst en la regulació vigent74 es consideren com a obres majors les següents:
a) Obres de nova planta.
b) Obres de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin la configuració, l’estructura o
l’aspecte exterior de les construccions existents, compreses, en tot cas, les següents:
- Les que afectin els fonaments o els elements estructurals.
- Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis
comuns.
- Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents.
- Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
- Les que afectin immobles, del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos a especial
protecció.
- Rehabilitació de façanes en la zona Nucli Antic (clau A1).
c) Canvi d’ús dels edificis.
d) La modificació de la distribució interior dels edificis que no n'afecti l'estructura.
e) La segregació o parcel·lació de solars o finques rústiques.
2. Als efectes del previst en la regulació vigent75, i segons l’Ordenança municipal consideren
com obres menors les obres les que per la seva simplicitat no precisen d'un projecte detallat.
En funció del seu grau de dificultat tècnica, risc, volum o complexitat de les obres, se'n
consideren quatre categories o grups:
GRUP A
− Petits moviments de terres, que no alterin la configuració actual del terreny.
− Ocupació provisional de la via pública amb tanques, bastides o contenidors.
− Col·locació de rètols.
− Col·locació de fusteries, canvis de marcs i reixes.

74
75

art. 75 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels èns locals
art. 96 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels èns locals
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GRUP B
− Tanques i murs a façana i llindars (s’entenen tots aquells murs que no poden crear
problemes d’estabilitat estructural).
− Murs de contenció a interior de parcel·la que no facin partió o estiguin a façana, els quals
no presentin característiques estructurals importants
− Reforma de distribució i redistribució interior que afecten un àmbit no superior als 20
m2, que no requereixin projecte arquitectònic i que no alterin l’estructura resistent, ni el
volum, ni l’ús, ni l’activitat actuals.
− Arranjament de la coberta, que no afecti els elements estructurals.
− Escomeses de clavegueram a la xarxa pública, el tram exterior de les quals no superi els
5 m l.
− Piscines privades (prefabricades o d’obra), des de 10 m2 fins a 50 m2 com a màxim, amb
profunditat inferior a 2 m, que han de disposar d’equip depurador.
− Piscines petites prefabricades de menys de 10 m2
GRUP C
− Obres subjectes al tràmit de llicències d’obres menors.:
Modificació o nova creació d’obertures que no afectin a elements estructurals.
Col·locació de fites, amidaments parcel·laris, alineacions, topografia interior de
parcel·les, etc. Sempre que existeixi una parcel·lació urbana legalment aprovada.
Escomeses de clavegueram a la Xarxa Pública, el tram exterior de les quals
superi els 5 m l.
Escomeses d’altres serveis.
GRUP D
− Grues torres: per la instal·lació i pel funcionament.
Art. 220. Llicència de primera ocupació
La sol·licitud no es podrà fer fins que la construcció hagi finalitzat totalment i comportarà una
inspecció per part dels serveis tècnics municipals en què es comprovarà, entre altres:
- Si l'obra s'ajusta a la llicència atorgada o a les modificacions que s'hagin tramitat, a les
prescripcions de les normes urbanístiques i a les altres disposicions reguladores que li siguin
d'aplicació.
- Si s'ha construït la tanca de la parcel·la.
- Si s'han reparat els danys que eventualment podessin haver-se ocasionat als elements
d'urbanització existents (voravies, vorades, etc.).
- Si s'ha construït la voravia.
- Si s'ha fet la connexió a la claveguera i s'ha deixat preparada la connexió a la xarxa de
subministrament d'aigua.
Art. 221. Classificació de les activitats
1. La posada en marxa de qualsevol activitat estarà sotmesa al previst en la legislació vigent76, i
a l’ordenança municipal d’activitats. Les activitats es classifiquen d’acord al definit per la
legislació vigent77, i aquelles susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de
les persones.
2. Si l’edificació per la construcció de la qual es sol·licita llicencia ha d’estar destinada a l’exercici
d’una activitat sotmesa a autorització, s’estarà al que preveu la legislació vigent78.
3. Les activitats es classifiquen en:
Les sotmeses a control ambiental79.
Les sotmeses a regulació d’espectacles públics i activitats ambiental80

76

Llei 2/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de las activitats.
Llei 2/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de las activitats.
78
article 77 del Reglament d’obres, serveis i activitats, Decret 179/1995, de 13 de juny
79
Llei 2/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de las activitats.
80
Lei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públis i activitats recreatives, i el
Decreto 112/2010, de 30 de julio, reglamento de espectaculos publicos y actividades recreativas.
77
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Secció 2a. CONTINGUT DE LES LLICÈNCIES
Art. 222. Contingut de les llicències
1. Tot el que es disposa en aquestes normes en matèria de condicions d'edificabilitat i ús i, si
escau, respecte a les condicions estètiques, higièniques o d'una altra naturalesa, s'entendrà
inclòs en l'acte d'atorgament de la llicència. Els titulars de llicències hauran de respectar el
contingut exprés de les seves clàusules, i a més, el contingut implícit que és el definit en
aquestes normes, segons la classe i destí del sòl i les condicions d'edificabilitat i ús. No
podran justificar-se les vulneracions d'aquestes normes en el silenci o insuficiència del
contingut de la llicència.
2. Totes les llicències hauran d'explicitar els terminis màxims d'inici i acabament de les obres, i
advertir al titular de la caducitat de la llicència.
Art. 223. Condicions d'atorgament de llicències
1. Les llicències s'atorgaran amb la subjecció d'allò que es disposa en aquestes Normes
respecte a la classe de sòl i el seu destí i a les condicions d'aprofitament, edificabilitat i ús.
2. Quan l'obra o edificació requereixi la prèvia urbanització i no hagin lliurat a l'Administració
els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es podrà atorgar la llicència d'edificació fins
que no s'hagin complert els deures de cessió de terrenys i el cost de la urbanització
legalment procedents,.
3. Per tal d'autoritzar la facultat d'edificar en terrenys que no tinguin la condició de solar, cal
ajustar-se al que disposa la legislació vigent81.
Art. 224. Documentació de les sol·licituds de llicència d’obres majors
La sol·licitud es composarà de la següent documentació:
1. Instància de sol·licitud.
2. Dos exemplars del projecte redactat per tècnic competent, que hauran d’estar visats pel
Col·legi corresponent, i els plànols signats pel sol·licitant, acompanyat per l’estudi de
seguretat i salut que li correspongui. El projecte es presentarà en format DIN A-4 i reflectirà,
si més no, els següents aspectes:
a) Memòria:
Memòria descriptiva del projecte.
Quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics que regeixen l’edificació.
Justificació d’acompliment de les normes que siguin d’aplicació: habitabilitat,
condicions tèrmiques, prevenció d’incendis, etc.
Pressupost total de totes les obres per a les que es demana llicència.
Descripció de l’estat del vial i dels serveis.
Fotografies del solar i del vial.
b) Plànols:
Situació amb la qualificació urbanística segons el POUM a escala 1/1000.
Emplaçament amb parcel·lari, acotat, a escala 1/500. A més s’hi inclourà:
Si és edificació entre mitgeres: edificacions veïnes (volumetria) i la rasant del
carrer.
Si és edificació aïllada: topogràfic i vegetació existent i proposada.
Plantes a escala 1/50.
Façanes a escala 1/50.
Seccions de l’edifici i, si és aïllat, del terreny inclòs vial i parcel·les veïnes, amb
indicació dels moviments de terres.
Plantes, alçats i seccions de les tanques (edificació aïllada).
3. Si les obres comporten l’enderroc d’un edifici existent: compromís del promotor de no
començar-les fins no haver-ne obtingut la corresponent llicència d’enderroc.
4. Full estadístic d’edificació i habitatge.
5. Fulls “d’assumir la direcció” dels tècnics directors facultatius de les obres.

81

articles 29, 30 i 31 del TrLUC
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6. Si la parcel·la està afectada per nova alineació de vial, zona verda o altres, sotmesos a
cessió gratuïta: escriptura de cessió lliure de càrregues de la porció de parcel·la afectada.
7. Constitució de les garanties, mitjançant dipòsit en metàl·lic o aval bancari, que assegurin:
a) La restitució de les obres d’urbanització existents.
b) En el cas que el terreny no tingui les condicions de solar, per manca de les obres
d’urbanització que s’estableixen la legislació vigent82, l’execució de les obres
d’urbanització pendents.
c) La correcta gestió dels residus de la construcció.
Les garanties a què fa referència l’apartat 7.a anterior no es retornaran al promotor fins a
l’acabament de les obres de llicència, una vegada comprovat que els elements urbanístics no
presenten desperfectes. En el cas d’urbanitzacions en què hi hagi constituïda una entitat de
conservació, serà preceptiu el vist-i-plau d’aquesta entitat sobre la integritat dels elements
urbanístics per retornar les garanties. En el supòsit que existeixin desperfectes en els
elements urbanístics, imputables a les obres, les repararà l’Ajuntament amb càrrec a les
garanties dipositades.
Art. 225. Documentació de les sol·licituds de llicència d’obres menors
1. La sol·licitud de llicencia d’obres menors es composarà de la següent documentació:
a) En tots els casos.
Instància de sol·licitud, segons model.
Autoliquidació
b) Per a les obres del Grup A, a més:
Memòria descriptiva, on s’indiqui la qualificació urbanística i el pressupost total (per
duplicat).
Plànol a escala (o croquis acotat) amb l’emplaçament, les plantes, els alçats i les seccions
(per duplicat), plegat a format DIN A-4.
Full “d’assumir la direcció” del tècnic competent, visat pel Col·legi professional
corresponent.
c) Per a les obres del grup B, a més:
Descripció de les obres.
Croquis.
Pressupost.
2. Les obres subjectes a comunicació prèvia, sense necessitat de presentar documentació, son:
Revestiments: arrebossats, enrajolat de parets, pintats, estucats, marbres, enguixats, etc.,
de menys de 50 m2.
Paviments: de ceràmica, terratzo, formigó, pedra, etc.
Instal·lacions interiors: d’aigua, gas, electricitat, fusteria, serralleria, sanitari, clavegueram,
etc, corresponent només a habitatges i que no afectin a estructures i distribucions.
Art. 226. Documentació a aportar per sol·licitud de llicència ambiental
La documentació que cal aportar i els tràmits a què estarà sotmesa s’ajustarà al contingut
definida en la legislació vigent83, i, si és el cas, amb l’Ordenança reguladora que pugui aprovar
l’ajuntament.
Art. 227. Documentació de la sol·licitud de llicència de primera ocupació
Instància de sol·licitud, segons model.
Fotocòpia de la llicència i de les modificacions atorgades.
Plànol a escala 1/100 amb detall de la situació de les connexions amb els serveis urbans
d’aigua, electricitat i sanejament.
Certificat de final d’obra, visat pels col·legis professionals corresponents.
Si és edifici d’habitatges:
a) Certificat d’habitabilitat, visat.

82
83

als articles 29 i 30 del TrLUC
Llei 2/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de las activitats, i els seus reglaments.
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b) La documentació tècnica relativa a l’ús i manteniment de l’edifici.
Fotocòpia compulsada de la sol·licitud d’alta del impost de bens immobles.
Fotocòpia de l'assegurança decennal obligatòria del promotor.
Còpia del projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions, en cas de construcció
unifamiliar.
Fotografia de las façanes acabades.
Certificat de telecomunicacions.
Certificat de residus
Autoliquidació de tributs
Justificació del pagament de la fiança
Certificat d’una Unitat Tècnica de Verificació Ambiental (per aparcaments superiors a 2.500
m2)

Secció 3a. CADUCITAT I TERMINIS
Art. 228. Caducitat, termini i pròrroga de les llicències
1. D'acord amb la legislació vigent84, el termini que han de preveure les llicències per començar
i acabar les obres són, respectivament, un i tres anys a comptar des de la data de notificació
al promotor.
2. Les llicències es tramitaran segons allò que disposa la legislació vigent85 i d'acord amb les
normes específiques que disposi l'Ajuntament.
3. Les condicions de caducitat i pròrroga de les llicències es concreta en la legislació vigent86.
Art. 229. Alineacions i rasants
Abans de començar l'execució d'una obra de nova planta, l'Ajuntament haurà de comprovar les
alineacions i rasants. Aquest assenyalament s'efectuarà prèvia sol·licitud de l'interessat.
Art. 230. Establiment de terminis per a edificar per part de l'Ajuntament
1. L'Ajuntament podrà aplicar allò previst en la legislació vigent87, amb l'objectiu d'incentivar el
sector de la construcció i d'evitar la retenció especulativa dels solars.
2. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament podrà constituir el Registre municipal de solars, seguint
els tràmits previstos per la legislació vigent.

Secció 4a. INFRACCIONS
Art. 231. Infraccions urbanístiques
Pel que fa als actes sense llicència o sense ajustament a les seves condicions, es regiran per allò
que disposa la legislació vigent88.

84

art. 189.1 del TrLUC

85

art. 75 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
art. 189.1 del TrLUC
arts. 175 al 185 del TrLUC
article 199, i següents, del TrLUC

86
87
88
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CAPÍTOL 2. REGULACIÓ PARTICULAR DE L’ÚS D’APARCAMENT
Art. 232. Definició
1. S’entén per estacionament l’àrea o lloc obert fora de la calçada, especialment destinat a la
parada de vehicles.
2. S’entén per aparcament els espais situats en edificacions, i les instal·lacions mecàniques
especials, destinades a guardar-hi vehicles.
3. La construcció dels aparcaments s’ajustarà a les condicions definides en aquest apartat i, a
més, a les limitacions addicionals exigibles d’acord amb altres possibles usos compatibles,
4. com per exemple estacionaments de servei, neteja de vehicles, tallers de reparació
d’automòbils i instal·lacions auxiliars.
5. Totes les activitats per les quals se sol·liciti llicència de nova instal·lació o de trasllat i les
d’ampliació que impliquin un augment del 50% o més de la seva superfície, hauran de
disposar del nombre en places d’aparcament que es disposa en la present normativa.
Art. 233. Condicions d’aparcament per la reserva d'aparcaments en les edificacions
1. Els edificis de nova planta, els que siguin objecte d’ampliacions que impliquin l’augment del
50% de la superfície construïda existent o de grans rehabilitacions, hauran de comptar amb
aparcaments, en el mateix edifici.
2. Les superfícies d'edificació preses per calcular el nombre de places d'aparcament, d'acord
amb les normes urbanístiques del Pla general, hauran de referir-se a la "superfície total
construïda", que comprèn la del local destinat a l'activitat considerada, la dels serveis,
magatzems i altres annexos existents.
El nombre mínim de places que s'hauran de preveure està en funció del tipus d'activitat i de
la seva superfície, aplicant els barems que s'estableixen en els articles següents. Quan de
l'aplicació d'aquests barems en resulti un nombre de places fraccionari, tota fracció igual o
menor de 0,50 es podrà descomptar i tota fracció superior a la meitat s'haurà de computar
com a un espai més per a estacionament.
3. En les promocions unitàries d'habitatges unifamiliars en filera, en qualsevol de les zones
d'aquest Pla d’Ordenació que sol·licitin la construcció de més de quatre habitatges, serà
obligatòria la reserva de l'espai comú necessari per l’accés a les places d'aparcament que
assenyala aquest Pla. Aquest espai disposarà d'una entrada i sortida comuna per a totes les
places d'aparcament.
Art. 234. Previsió mínima de places d'aparcament o estacionament.
1. El nombre mínim de places que cal preveure està en funció de l’ús de l’edifici, per les
activitats privades, d’acord amb el següent criteri:
a) Ús d’habitatge:
• En Sòl Urbà:
- Una plaça d'aparcament per cada habitatge de fins a 100 m2 de superfície construïda.
- Una plaça i mitja per cada habitatge major de 100 m2 i menor o igual a 200 m2 de
superfície construïda. Aquest còmput es farà per nombres sencers de la següent
manera: fins a 0,49 el nombre inferior, i a partir de 0,50 el nombre superior.
- Dues places per cada habitatge de més de 200 m2 de superfície construïda.
• En Sòl Urbanitzable:
- El Pla Parcial farà una previsió d'aparcament per cada 100 m2 de sostre residencial.
b) Ús de comerç: El previst en la legislació vigent d’equipaments comercials.
c) Ús hoteler: Una plaça per a cada 4 habitacions.
d) Ús de restauració: Una plaça per cada 5 persones d’aforament, a partir de 125 persones
d’aforament.
e) Ús recreatiu: Una plaça per a cada 5 localitats d’aforament, a partir de 100 persones
d’aforament.
f) Ús industrial i tallers: Una plaça cada 200 m² de superfície útil.
g) Ús de magatzems o sense ús específic: Una plaça cada 300 m², de superfície útil.
h) Ús educatiu: Una plaça per cada 25 alumnes.
i) Ús sanitario-assistencial: Una plaça per cada 5 llits.
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j) Ús esportiu: Una plaça per a cada 10 persones d’aforament.
k) Ús cultural, associatiu i religiós: Una plaça per cada 10 persones d’aforament.
2. En determinades activitats que, per la seva naturalesa específica, hom prevegi una
necessitat superior de places d’aparcament, l’Ajuntament podrà incrementar el nombre
mínim resultant de l’aplicació de les normes anteriors.
3. Quan una activitat comprengui més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament serà el
resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús.
Art. 235. Condicions dels aparcaments
1. Els aparcaments compliran les següents condicions:
a) Cada plaça de garatge-aparcament tindrà un espai configurat per un mínim de dos metres
i quaranta centímetres per quatre metres i cinquanta centímetres (2,40x4,50 m), disposat
en bateria i de dos metres d’amplada per cinc metres i cinquanta centímetres de llargada
(2,00x5,50 m) si la disposició és filera. Aquest espai estarà exempt de pilars i altres
elements constructius que disminueixin la seva capacitat.
b) En els garatges i aparcaments públics, serà necessari reservar permanentment, en la
planta de més fàcil accés, i el més proper possible a aquest, com a mínim una plaça per a
cada cent de la seva capacitat total, per a vehicles que transporten passatgers
minusvàlids. L’amplada mínima serà de tres metres i trenta centímetres (3,30 m).
c) L'alçada mínima per als aparcaments coberts és de 2,20 metres.
d) En el cas que l’aparcament se situï en un nivell que impliqui l’accés a través d’una rampa,
el seu pendent màxim serà del 20%. Quan la rampa serveixi per donar accés a plantes
situades per sota del nivell de la via pública, el tram inicial, de 4 m de llargada, tindrà un
pendent no superior al 4%.
e) En l'ordenació per alineació de vial la rampa d'accés a l'aparcament no podrà envair
l'espai de verd privat, a excepció dels 4 m inicials .
f) L'amplada mínima dels accessos serà de 3 metres per a aparcaments de fins a 40 places.
La rampa als aparcaments de més de 40 places tindrà una amplada mínima de 4 metres i
amb regulació semafòrica, o bé n’hi haurà dos de 3 metres d’amplada cadascun.
2. En cap cas es permetrà l'aparcament en els interiors d'illa ni en verd privat.
3. Tots els projectes d’edificació que contemplin implantar places d’aparcament comunitàries,
donat que les superfícies destinades a l’estacionament de vehicles han de complir amb una
sèrie de requeriments tècnics específics en funció de diverses normatives vigents, caldrà que
incloguin un annex tècnic específic, signat i visat per un tècnic competent, que com a mínim
inclogui els aspectes referents a condicions de protecció contra incendis, sistemes de
renovació d’aire, instal·lacions específiques i estudi acústic.
Art. 236. Reserva d'estacionaments als plans parcials i als plans especials
1. Els Plans Parcials, en el Sòl Urbanitzable delimitat, i els Plans Especials, en el Sòl Urbà i No
Urbanitzable, hauran de preveure sòl per a aparcaments, en funció dels usos i de
l'edificabilitat, de manera que s'asseguri l'espai suficient determinat en aquest Pla General.
2. El planejament derivat preveurà una reserva mínima d’estacionament en sòl públic, per a
tots els usos, d’1 plaça d’estacionament per cada 200 m2 de sostre..
3. Les determinacions o exigències mínimes previstes per a estacionaments respectaran les
regles següents:
a) No es computaran, per a estacionaments, les superfícies de calçades.
b) Quan de l’aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats
d’estacionament resulti un nombre fraccionari de places, qualsevol fracció igual o menor
de la meitat es podrà descomptar, i tota fracció superior a la meitat s’haurà de computar
com a un espai més per a estacionament.
c) Els espais d’estacionament, exigits en aquestes normes, s’hauran d’agrupar en àrees
específiques sense produir excessives concentracions que donin lloc a “buits urbans” ni a
distàncies excessives a les edificacions i instal·lacions.
d) Per usos comercials, recreatius, industrial, educatiu, esportiu i sanitario-assistencial, les
places podran ser d'estacionament dins dels espais no edificats del solar.
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e)

f)

g)
h)

i)
j)

Amb exclusió dels accessos, illes, rampes i àrees de maniobra, per a cada plaça
d’estacionament s’haurà de preveure, com a mínim, una superfície de sòl de 2,20 m.
d’amplada per 5,00 m. de llargària.
Qualsevol espai d’estacionament s’haurà d’obrir directament des de la calçada mitjançant
una connexió el disseny de la qual garanteixi la seguretat i sigui eficient en l’accés i
sortida dels vehicles, coherentment amb el moviment de trànsit.
Tots els espais d’estacionament hauran d’estar pavimentats.
Els espais oberts per a estacionament s’hauran d’integrar en el paisatge urbà. A aquests
efectes es disposaran els voltants necessaris de l’arbrat, jardineria, talussos o altres
elements que assegurin aquesta integració.
La il·luminació dels espais d’estacionament no crearà enlluernament en els sectors, zones
o llocs propers que ocasionin molèsties.
A les àrees d’estacionament no serà permès cap tipus d’activitat relacionada amb la
reparació, entreteniment o neteja dels vehicles.

Art. 237. Causes d'exempció de les previsions d'aparcament
1. Per causes de mida:
a) S'exclou d'aquesta regulació els projectes de reforma i rehabilitació de les edificacions
incloses en la zona A1 i A2.
b) Quan mitjançant un projecte i degut a les condicions de la parcel·la, ubicació en la trama
urbana o edifici catalogat, es demostri la impossibilitat tècnica d'enquibir les places
d'aparcament previstes, es podrà justificar les places d'aparcament en una ubicació
externa, dins d'un radi de 100 m.
2. En cap cas l'exempció de la necessitat de places d'aparcament es permetrà, si aquesta es
produeix per una evident densificació del nombre d'habitatges derivada d'una superfície
construïda per habitatge molt reduïda.
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TÍTOL V. CATÀLEG DE BENS ARQUITECTÒNICS
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 238. Definició
Es defineix com a Catàleg de Béns del Patrimoni de Sils, el qual es refereix a la legislació
vigent89, els edificis, conjunts d’edificacions, jaciments arqueològics, jardins, elements puntuals,
ambientacions de carrers i altres susceptibles de ser protegits pels seus valors.
La regulació del patrimoni de Sils estarà subjecte a la legislació vigent90 i a les seves categories
de protecció:
a) BCIN, béns culturals d’interès nacional. Béns més rellevants del patrimoni cultural català,
declarats per l’Administració de la Generalitat.
b) BCIL, béns integrants del patrimoni cultural català, de prou importància, però que no
compleixen les condicions pròpies dels BCIN. Els béns culturals d’interès local són declarats
pel ple de l’ajuntament.
c) RESTA de béns integrants definits per la llei. Són construccions, edificis i conjunts
d’edificacions que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen també prou valors
artístics, arquitectònics o històrics per formar part del Catàleg de Béns del patrimoni.
Aquest Pla d’ordenació incorpora el Catàleg de béns històrico-arquitectònics com part integrant
del Pla.
L’instrument general de protecció dels béns catalogats és el Pla especial del patrimoni históricoarquitectònic que en determinarà el nivell de protecció i regularà les intervencions en els
elements.
CAPÍTOL 2. CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC
Art. 239. Definició
1.
2.

3.

Aquest Pla d’ordenació incorpora el Catàleg de béns històrico-arquitectònics com part
integrant del Pla com a document n. 3.
Formen part integrant d’aquest Catàleg els elements definits en els precatàlegs i fons
documentals del municipi i a més s’ha complementat amb elements d’interès cercats en
treball de camp.
El Catàleg fa una descripció de cada element, d’acord a fons documentals existents i en fa
una classificació atenent a la tipologia, característiques i naturalesa.

Art. 240. Pla Especial de protecció del patrimoni històrico-arquitectònic
1.

2.

3.

89
90

El Pla especial de protecció del patrimoni histórico-arquitectònic és redactarà amb la finalitat
de regular les condicions normatives per la conservació, manteniment, restauració, millora,
ampliació, substitució, etc, dels elements catalogats, així com les condicions dels usos que
s’hi poden desenvolupar.
El Pla especial podrà ampliar i/o excloure del Catàleg de Béns d’aquest pla d’ordenació,
algun dels elements, sempre degudament justificat. A aquest efecte caldrà incorporar els
elements arquitectònics puntuals.
El Pla especial contemplarà la classificació dels elements del Catàleg d’aquest POUM,
següents:
a) Jaciments arqueològics
b) Camins
c) Recinte històric
d) Ambientació de carrer
e) Edifici singular
f) Tipologies arquitectòniques homogènies
g) Cases de pagès

article 71 del TrLUC
llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català
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4.
5.
6.
7.

8.

L’àmbit del Pla especial abastarà la totalitat del terme municipal.
El Pla especial establirà els mecanismes de supervisió de les obres autoritzades que
garanteixin la correcta intervenció.
Amb la finalitat de fomentar i estimular la conservació i manteniment del patrimoni de Sils,
el Pla especial podrà definir un règim particular de tipus fiscal.
En línies generals, el Pla especial definirà els nivells i/o grau de protecció d’acord als
següents conceptes:
a) Protecció integral
b) Protecció de volums
c) Protecció de façanes
d) Protecció d’elements
e) Protecció de conjunts
f) Protecció d’ambients
g) Protecció de restes arqueològiques
h) Protecció d’àrees arqueològiques
El termini per l’aprovació definitiva del Pla especial de protecció del patrimoni històricoarquitectònic és de dos anys.
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TÍTOL VI. CATÀLEG DE BÉNS NATURALS

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 241. Definició
1. El Catàleg del Patrimoni Natural de Sils, el qual es refereix la legislació vigent91, comprèn
aquells elements, conjunts o comunitats situats en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable,
generalment d’ús i titularitat privada, la vegetació dels quals tenen un valor o interès
botànic, ecològic o paisatgístic, ja sigui pel valor del conjunt com a massa arbrada, com a
jardí d’interès o pel fet de ser-hi inclòs un arbre catalogat o declarat d’interès local.
2. Aquest Pla d’ordenació incorpora el Catàleg del Patrimoni Natural de Sils com part integrant
del Pla.
3. L’instrument general d’ordenació i ús dels elements del patrimoni natural catalogats és el Pla
especial de protecció i gestió del patrimoni natural que en determinarà el nivell de protecció i
regularà el manteniment i la millora de la qualitat dels elements i conjunts existent. I es
complementarà amb el Catàleg de les zones naturals i elements botànics d’interès municipal.

CAPÍTOL 2. CATÀLEG DEL PATRIMONI NATURAL
Art. 242. Definició
1. Aquest Pla d’ordenació incorpora el Catàleg del Patrimoni Natural de Sils com part integrant
del Pla.
2. Formen part integrant d’aquest Catàleg els elements definits en el catàleg del pla general
vigent.
3. El Catàleg fa una classificació atenent a la tipologia, característiques i naturalesa.
Art. 243. Pla Especial de protecció i gestió del patrimoni natural
1. El Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural és redactarà amb la finalitat
d’establir totes aquelles determinacions i mesures necessàries per a l’adequada preservació,
consolidació, dinamització, foment, millora i gestió del patrimoni natural de Sils.
2. El Pla especial podrà ampliar i/o excloure del Catàleg de Béns d’aquest pla d’ordenació, algun
dels elements sempre degudament justificat. A aquest efecte caldrà incorporar els elements
naturals puntuals.
3. La regulació de les condicions d’ordenació i ús dels elements del Catàleg del Patrimoni
natural se sobreposa i complementa a la regulació de la zona on es troba situat l’element,
conjunt, o comunitat catalogat.
4. Els objectius del Pla especial seran:
a) Determinar, delimitar i regular les àrees de protecció dels elements del Catàleg en les
seves diferents tipologies.
b) Establir les normes bàsiques de protecció, d’ús i gestió dels elements del Catàleg.
5. A efectes de la seva regulació el Pla especial podrà contemplar la classificació dels elements
del Catàleg definit en aquest POUM, següents:
Zones d’interès natural
Zones que tenen un valor o interès específic a causa de les seves característiques
botàniques, ecològiques, zoològiques, geomorfològiques o paisatgístiques:
a) Zona amb comunitats forestals d’àrea reduïda
b) Zona amb hàbitats d’interès comunitari
c) Zona amb espècies de flora estrictament protegides
d) Altres àrees i comunitats d’especial interès ecològic

91

article 71 del TrLUC
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6.

7.

8.

9.

Arbres i arbredes d’interès
Són exemplars o masses arbrades naturals que es troben en el sòl no urbanitzable que tenen
un interès:
a) Botànic (espècies protegides o amenaçades)
b) Històric (arbres centenaris)
c) Físic (arbres monumentals)
d) Urbà (defineix un parc públic singular)
e) Exòtic (arbres foranis)
L’àmbit del Pla especial inclourà sòls classificats per aquest Pla d’ordenació com a sòl urbà,
urbanitzable i no urbanitzable o com a sistema hidrogràfic, d’espais lliures i viari dins del
terme municipal.
Els límits de les zones de l’apartat 5, podran precisar-se a través del corresponen Pla
especial d’acord amb els criteris següents:
a) alineacions o límits d’edificacions vigents
b) condicions topogràfiques del terreny
c) límits de la propietat rústica o urbana
d) existència d’arbres o d’altres elements d’interès
El Pla especial establirà els mecanismes de supervisió dels actes de transformació o
utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o enderrocament d'obres
autoritzades que garanteixin la correcta intervenció.
Amb la finalitat de fomentar i estimular la protecció i gestió del patrimoni natural de Sils, el
Pla especial podrà definir el tipus d’ajuts, subvencions o beneficis fiscals, per a que aquells
propietaris de finques amb components del patrimoni natural definits en el Pla especial, es
comprometin mitjançant acords de custòdia en la conservació del patrimoni natural
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
En les construccions en què el seu volum és disconforme amb les condicions d’edificació
aplicables a la zona que li correspon, es permeten obres de millora, estabilitat, higiene,
reestructuració i canvi d’ús, admès en la zona que li correspon. S’admeten obres d’ampliació
sempre i quan s’apliquin els nous paràmetres, i el sostre final no sigui mai superior al permès
pel nou planejament.
Segona
Les construccions que estan afectades per sistemes generals (espais lliures, equipaments i
vialitat) queden en situació de fora d’ordenació. En aquestes edificacions no es podran realitzar
obres de consolidació, augment de volum ni cap que impliqui increment del valor d’expropiació,
però sí obres d’higiene i conservació de l’edificació.
Tercera
En les zones subjectes a unitats d’actuació a desenvolupar per mitjà de plans especials es
podran realitzar, mentre no s’executi la UA, obres que no comportin augment de volum, de
nombre d’habitatges, ni de canvi d’ús.
Quarta
És admès el manteniment i conservació dels usos legalment emplaçats abans de l’aprovació
inicial d’aquest Pla. En les instal·lacions que desenvolupin aquests usos es podran realitzar
obres destinades al seu manteniment, així com les d’estabilitat, higiene i reestructuració.
Cinquena
Les industries existents a la zona A2.1 podran realitzar ampliacions fins el 50% del volum
existent en el moment de l’entrada en vigor de les Normes Subsidiàries de Planejament de
1985, per tant hauran de comptabilitzar-se les ampliacions realitzades des d'aquesta
data. Aquesta ampliació de l'activitat es podrà realitzar en l’actual parcel·la o bé en las
parcel·les confrontants a l'industria existent.
Aquesta facultat podrà ser exercida pel titular de l’activitat en un període de fins a 6 mesos des
de l’aprovació definitiva del POUM, tot això sense perjudici de l’obtenció de les corresponents
llicències i informes que siguin perceptius.
Sisena
1. Els elements inclosos en els apartats del Catàleg de Béns (històrico-arquitectònics i naturals)
d’aquest POUM, estaran sotmesos a les següents condicions, entre tant no s’aprovi
definitivament el Pla especial del Catàleg del Patrimoni, Històrico-Arquitectònic o Natural,
respectivament:
a) Es podran autoritzar aquelles intervencions exclusivament relacionades amb el
manteniment i conservació dels elements catalogats.
b) Queden prohibits els enderrocs, tales i qualsevol transformació que no contribueixi a la
permanència de l’element catalogat.
c) Les intervencions en qualsevol element catalogat, que afecti als elements estructurals,
volums i distribucions no seran permeses fins l’aprovació definitiva del Pla especial.
d) Els elements inclosos en àmbits de planejament derivat, aquest vetllarà per la seva
permanència i hauran de seguir el mateix tràmit, pel que fa el tractament de l’element
catalogat, sigui arquitectònic, històric o natural.
Setena
1. En les parcel·les amb construccions existents abans de l’aprovació d’aquest Pla General en
que el nombre d’habitatges, respecte la superfície construïda de la parcel·la, sigui superior a
la densitat d’habitatges per parcel·la definida en cada zona, es mantindran el nombre
d’habitatges existent.
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2.

Per l’execució d’obra nova, ampliació de l’edificació o rehabilitació integral, s’aplicarà la
densitat d’habitatges definida en cada zona.

Vuitena
1. Les construccions existents amb els elements estructurals acabats al menys fins a la coberta
podran finalitzar el seu procés constructiu, d’acord amb la normativa urbanística vigent en
el moment de l’atorgament de la llicencia d’obres, sempre que es produeixi dintre d’un
termini màxim de cinc anys des de l’aprovació definitiva del POUM.
2. Les anteriors prescripcions son sense perjudici de les adaptacions dels edificis a les
normatives sectorials aplicables al procés constructiu.
Novena
Aquest Pla d’ordenació Urbanística Municipal substitueix les Normes Subsidiàries aprovades
definitivament el 26 de juny del 1985, així com tot el planejament derivat vigent en l’àmbit del
municipi.
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ANNEX: Normativa Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’Estany
de Sils, la Riera de Santa Coloma i els Turons de Maçanet
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de la delimitació definitiva de l'espai d'interès natural Turons de Maçanet
de l'àmbit del Pla especial ni inclòs al PEIN
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Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’Estany de Sils, la Riera de
Santa Coloma i els Turons de Maçanet. Octubre de 1998

NORMES
CAPÍTOL I - DISPOSICIONS COMUNES
Article 1
Objecte del Pla especial
1. L'objecte del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’Estany de Sils, la
Riera de Santa Coloma i els Turons de Maçanet és la delimitació definitiva d'aquests espais
inclosos al Pla d'espais d'interès natural (en endavant, PEIN), així com l'establiment de totes
aquelles altres determinacions necessàries per a l'adequada protecció del seu medi natural de
forma compatible amb el manteniment dels usos agraris i forestals tradicionals, el
desenvolupament ordenat d'altres activitats compatibles i el coneixement i gaudi del seu
interès natural, d'acord amb els objectius previstos per aquest Pla especial.
Article 2
Àmbit d'aplicació. Delimitació definitiva del Pla d'espais d'interès natura

1. L'àmbit d'aplicació d'aquest Pla especial és l'establert als plànols d'ordenació (Delimitació i
zonificació). La delimitació establerta en aquests plànols per als tres espais del PEIN afectats
pel Pla especial té el caràcter de delimitació definitiva, en compliment de l'article 8 de les
Normes del PEIN. A l'annex d'aquestes Normes es descriuen l'àmbit i les delimitacions
esmentades.
2. Aquest àmbit comprèn territoris dels termes municipals de Caldes de Malavella, Maçanet de la
Selva, Massanes, Fogars de la Selva92, Sils i Riudarenes.
Article 3
Marc jurídic
1. El Pla especial ha estat redactat i tramitat d'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13
de juny, d'espais naturals (en endavant, Llei 12/1985), el Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s'aprova el PEIN, i la Resolució de 20 de setembre de 1993, per la qual
s'inicia la formulació de diversos plans especials de protecció del medi natural i del paisatge en
espais del PEIN.
2. Igualment, s'ha tingut present el que estableix el Decret 200/1992, de 25 de setembre, pel
qual es distribueixen competències sobre els espais inclosos en el PEIN, el Decret 150/1993, de
7 de maig, pel qual s'estructura la Direcció General de Patrimoni Natural del Departament de
Medi Ambient, el Decret 294/1994, pel qual es fixa l'estructura orgànica de les direccions
generals de Producció i Indústries Agroalimentàries, d'Estructures Agràries i del Medi Natural, i
el Decret 75/1995, de modificació de l'anterior.
3. Atès el que disposa l'article 5 de la Llei 12/1985, aquest Pla té també els efectes propis dels
plans especials a què fa referència l'article 29 i concordants del Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística (en endavant, Decret legislatiu 1/1990).
Article 4
Documentació del Pla especial
El present Pla especial consta de la documentació següent:
a) Introducció
b) Memòria informativa
c) Memòria d’ordenació
d) Normes
e) Programa d'actuació i avaluació econòmica

92

Vegeu nota 2.
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f) Plànols d'informació
g) Plànols d’ordenació
Article 5
Vigència, revisió i modificacions
La vigència d'aquest Pla especial és indefinida. Tanmateix, pot procedir-se a la seva revisió, la
revisió del seu Programa d'actuació o la modificació puntual de les seves determinacions quan
siguin conseqüència de modificacions del PEIN, quan ho disposi el seu Programa de
desenvolupament i quan resulti necessari per garantir les finalitats protectores del Pla, i també per
adequar-se a les noves disposicions normatives que hi siguin d'aplicació.
Article 6
Interpretació
1. Les determinacions del Pla s'interpreten basant-se en aquells criteris que, partint del sentit
propi de les seves paraules en relació amb el context i els antecedents legislatius en la matèria,
tinguin en compte principalment el seu esperit i la seva finalitat protectora.
2. En cas de produir-se contradiccions entre la regulació del Pla en els diferents documents, o
entre els diferents plànols, es considerarà vàlida la determinació que impliqui nivells de
protecció més alts dels valors ecològics i paisatgístics i que representi un millor assoliment dels
objectius establerts per aquest Pla especial. Pel que fa a contradiccions entre les
determinacions gràfiques dels plànols normatius, preval la determinació precisada pel plànol a
escala més detallada.
Article 7
Obligatorietat
1. Tant les administracions públiques com els particulars resten obligats al compliment de les
disposicions que conté el present Pla especial. Conseqüentment, qualsevol actuació o
intervenció sobre el territori susceptible d'alterar-ne la realitat física o l'ús, tingui caràcter
definitiu o provisional, sigui d'iniciativa pública o privada, haurà d'ajustar-se a les disposicions
esmentades, segons és previst als articles 90 i 91 del Decret legislatiu 1/1990.
2. Als efectes del punt anterior, són determinacions de caràcter normatiu les compreses a les
Normes, els Plànols d’ordenació i el Programa d'actuació, incloses les directrius en ells
establertes, les quals són d'obligat compliment.
3. L’obligatorietat esmentada en els punts anteriors no limita les facultats que corresponen als
diferents departaments de les administracions locals i de la Generalitat de Catalunya per a
l’exercici, d’acord amb les previsions del Pla, de les seves competències, segons la legislació
específica en cada cas aplicable.
4. L’ús dels predis no pot apartar-se del destí previst, ni s’hi poden efectuar explotacions de
recursos minerals, fixació de rètols de propaganda, moviments de terra, tales d’arbrat natural o
qualsevol altre ús anàleg en pugna amb la seva qualificació urbanística i la seva legislació
especial o de manera diferent a la regulada en el Pla.
Article 8
Desenvolupament del Pla
1. Amb l'objecte de complementar i desenvolupar les determinacions del Pla especial, sens
perjudici de la immediata aplicació d'aquest, poden aprovar-se:
a) Normes especials amb les finalitats que preveu l'article 30.2 del Decret legislatiu 1/1990.
Aquestes Normes, les ha de redactar la Direcció General de Patrimoni Natural i han de
seguir la tramitació ordinària pròpia dels plans especials de protecció del medi natural i del
paisatge.
b) Projectes tècnics i Normes sectorials, d'acord amb les legislacions específiques aplicables.
c) Plans i programes de gestió que hauran de preveure l’execució de les previsions del
Programa d’actuació del Pla especial i de tots aquells altres treballs de promoció, recerca,
manteniment, etc. necessaris per assolir les finalitats del Pla.
2. Així mateix, el desenvolupament del Pla comporta l’execució de les actuacions a què fa
referència el Programa d’actuació del Pla especial.
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CAPÍTOL II - NORMES GENERALS D'ORDENACIÓ
Article 9
Règim urbanístic
1. El règim urbanístic aplicable a l'àmbit d'aquest Pla especial és el de sòl no urbanitzable
d'especial protecció a què fa referència l'article 128.2 del Decret legislatiu 1/1990.
2. Conseqüentment, sens perjudici de les determinacions d'aquest pla, els terrenys inclosos dins
de l'àmbit d'aplicació del Pla especial no poden ser dedicats a utilitzacions que impliquin
transformació de la seva destinació o naturalesa o lesionin els valors específics que són objecte
de protecció d'aquest Pla especial.
Article 10
Usos i activitats compatibles
1. S'admeten els usos següents, sense perjudici de les limitacions específiques que s’han establert
per a cada zona i sempre que s'ajustin a les disposicions d'aquest Pla especial, al planejament
urbanístic municipal i a la legislació sectorial que sigui d'aplicació. Aquests usos són admesos
d'acord amb les regulacions específiques determinades per a cada zona al capítol III d'aquestes
Normes.
a) Usos i aprofitaments agrícoles, forestals i ramaders que no precisin de la construcció de
noves instal·lacions d'estabulació. Aquests usos agraris inclouen les modalitats de turisme
rural (com ara la Residència-Casa de Pagès), que s'adeqüin a les condicions d'edificació
establertes en aquest Pla a l'article 13. També s'admet la reutilització de les edificacions
existents en el moment de l'aprovació del Pla especial per a altres activitats de tipus
terciari, artesanal o petita indústria, complementàries a l'activitat agrària o forestal de la
finca on es localitzen.
b) Activitats didàctiques relacionades amb el medi natural dels espais protegits, i científiques
que no comportin la degradació dels sistemes naturals protegits i en aquells indrets indicats
expressament pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. També s'admeten les
activitats de lleure que es desenvolupin exclusivament a la xarxa de camins o itineraris i
les àrees d'ús públic determinades en el Programa d'actuació.
c) Activitats cinegètiques i pràctica de la pesca esportiva d'acord amb les regulacions
establertes als articles 18 (Caça) i 24 (Protecció de la fauna).
d) En general, totes les activitats relacionades amb la gestió dels espais protegits i, en
particular, les actuacions destinades a la restauració i conservació dels sistemes naturals de
l'àmbit d'aquest Pla especial.
2. Els usos relacionats a l'apartat anterior s'admeten sense perjudici de l'aplicació de l'article 17,
Avaluacions d'impacte ambiental, de les Normes del PEIN (Decret 328/1992).
Article 11
Usos i activitats incompatibles
S'entenen incompatibles en l'àmbit objecte d'aquest Pla especial tots aquells usos o activitats no
relacionats a l'article anterior i, en concret, i sense pretensió d'exhaustivitat, els que es detallen a
continuació:
a) Les activitats industrials, incloses les mineres o extractives, comercials i de serveis, llevat
de les modalitats de turisme rural i aquells altres supòsits esmentats a l'article 10.
b) Les activitats d'emmagatzematge de qualsevol producte o residu, llevat que tinguin relació
amb la naturalesa, el destí i la producció agrícola, ramadera i forestal de la finca.
c) El tractament o l'eliminació de qualsevol tipus de residu o deixalla. S'entén exclosa
d'aquesta prohibició la utilització de fems, purins i restes vegetals agrícoles i forestals en
les activitats agrícoles, la qual es regula a l'article 16 i la legislació sectorial aplicable.
d) Els usos esportius susceptibles de provocar l'erosió del sòl, nivells sonors alts o d'altres
alteracions significatives dels sistemes naturals.
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Article 12
Consideració de paisatge obert. Senyalització i publicitat
1. A efectes de l'aplicació de l'article 7.1 de la Llei 12/1995, d'espais naturals, l'àmbit del Pla té la
condició de paisatge obert. En conseqüència, no es permet la instal·lació de cartells de
propaganda i altres elements similars que limitin el camp visual, trenquin l’harmonia del
paisatge o desfigurin les seves perspectives. En particular, a l'espai Turons de Maçanet es
prohibeix la construcció de repetidors radioelèctrics, estacions de telefonia o d'altres
infraestructures similars.
2. S'admet la col·locació de senyals de caràcter informatiu, orientador o pedagògic a la xarxa
viària i els itineraris que es considerin necessaris per a la correcta gestió i el desenvolupament
de les activitats admeses per aquestes Normes. S'exclou d'aquest supòsit qualsevol senyal o
cartell de caràcter publicitari. Els senyals han de ser conformes amb els criteris de disseny i
localització establerts per als espais del PEIN, en el marc del seu desenvolupament.
Article 13
Edificacions, obres i instal·lacions
1. S'admeten exclusivament les obres, les instal·lacions i els moviments de terres destinats al
manteniment, la reforma o l'ampliació de les edificacions de caràcter agrari existents en l'àmbit
d’aquest Pla especial en el moment de la seva aprovació. Les edificacions o instal·lacions
resultants han d'estar destinades exclusivament al desenvolupament de les activitats agràries i
les altres activitats compatibles congruents amb el règim d'usos especificat a l'article 10.1a i
10.1b.
2. Els paràmetres que han de regular les condicions d'edificabilitat i ocupació d'aquestes obres són
els establerts pel planejament urbanístic municipal. En qualsevol cas, el nombre de plantes
màxim és de planta baixa i planta primera en golfes, la superfície de la qual no pot superar un
terç de la superfície útil de la planta baixa.
3. S'admeten les obres vinculades a la restauració i millora dels sistemes naturals i, també, la
instal·lació d'equipament o la construcció d'itineraris per a l'acollida de visitants i l'observació
de la natura, que s'integrin en el Programa d'actuació d'aquest Pla especial.
4. S'admet l'obertura de vials agroforestals, sense perjudici de les limitacions establertes als
articles 27 i 29, per a la zona agrícola de protecció (clau 2) i la zona forestal (clau 4).
Article 14
Infraestructures
1. La construcció d'infraestructures terrestres, aèries o soterrades (ferrocarril, carreteres,
conduccions, canalitzacions,...) i les obres de millora, ampliació o reforma de les existents, que
afectin l'àmbit d'aquest Pla especial han de ser informades prèviament per la Direcció General
de Patrimoni Natural per determinar si hi és d'aplicació l'article 17, Avaluacions d'impacte
ambiental, de les Normes del PEIN (Decret 328/1992).
2. S'exclouen d'aquesta obligació general les actuacions de millora o manteniment de les vies
ferroviàries, les carreteres i les autopistes existents, que es localitzin estrictament en els
terrenys ja ocupats per aquestes infraestructures i els seus elements funcionals.
També se n'exclouen aquelles obres de caràcter particular i destinades a proporcionar servei
d'aigua potable, elèctric, telefònic o similar a les edificacions existents en l'àmbit del Pla
especial, sempre que no representin afecció a les zones 1 (de protecció dels cursos d'aigua) i 2
(agrícola de protecció).
3. En qualsevol cas, cal adoptar aquelles alternatives que representin un menor impacte sobre les
zones de protecció dels cursos d'aigua i de la vegetació de ribera (clau 1) i agrícola de protecció
(clau 2) a què fa referència el capítol III d'aquestes Normes.
4. Aquestes disposicions s'apliquen sense perjudici de la legislació general sobre avaluació de
l'impacte ambiental i de les Normes del PEIN (Decret 328/1992) en relació amb la matèria.
Article 15
Tanques
1. En l'àmbit del Pla especial, la instal·lació de tanques ha de ser de tipus no opac, formades amb
elements verticals i l'estesa d'elements lineals (flexibles o rígids) entre aquells. La tria del
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disseny i els materials ha de cercar la màxima integració possible en l'entorn. En qualsevol cas,
no s'admet la construcció de tanques formades amb xarxa metàl·lica, gelosies d'elements
prefabricats o d'altres modalitats similars impròpies de l'ambient agrícola i natural.
Excepcionalment, s'admeten les modalitats amb paret d'obra o xarxa metàl·lica quan resulti
necessari per a la protecció de determinats elements funcionals o instal·lacions. Tanmateix,
l'aspecte final i l'acabat ha de projectar-se convenientment per integrar-se en l'ambient rural
de la zona.

Article 16
Activitats agrícoles i ramaderes
1. D'acord amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (article 4),
els materials orgànics (fems i purins) resultants de la producció ramadera, si s'utilitzen en el
marc de l'explotació agrària, queden exclosos de l'aplicació de l'esmentada Llei, mentre que si
surten fora de l'explotació es consideren un residu subjecte a les disposicions que l'esmentada
Llei disposa.
2. Les explotacions ramaderes han de disposar de sistemes de recollida i emmagatzematge dels
fems i dels purins construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanqueïtat i
l'emmagatzematge dels excrements i les aigües residuals per un període adequat a les
possibilitats d'utilització agrícola, i amb una capacitat mínima equivalent a la producció
d'aquests durant quatre mesos. Per aquest motiu, no és permesa la utilització de cap de les
parcel·les del conjunt de l'explotació com a abocador de fems o purins.
3. No es permet l'abocament de fems i purins a aigües superficials, punts de surgència, rieres,
recs o canals de desguàs, amb independència que aquests portin aigua de forma permanent o
esporàdica, d'acord amb allò que estableix l'article 16 d'aquestes Normes.
4. Els purins s'han d'aplicar en dosis agronòmiques tenint en compte les necessitats dels cultius i
les característiques del terreny i del clima i en les èpoques adequades, i amb l'objectiu
d'aportar nutrients als cultius, tot evitant excessos i mantenint la qualitat dels sòls i de les
aigües.
Article 17
Aprofitaments forestals
1. Els aprofitaments forestals que tinguin per objecte l'explotació de les plantacions forestals
formades amb espècies de creixements ràpid s'han de dur a terme d'acord amb la Llei 6/1988,
de 30 de març, forestal de Catalunya i les disposicions concordants.
2. A la resta de terrenys forestals, a banda de la legislació sectorial esmentada, també són
d'aplicació les determinacions següents:
a) Les tallades s’han de fer preferentment mitjançant la tallada selectiva.
b) Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades o eliminades s'han de
trossejar o triturar i estendre a ran de sòl. En qualsevol cas, són d'aplicació les disposicions
establertes Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals i
altres mesures concordants.
c) No s’admet la utilització de mètodes de desembosc que puguin causar efectes d'erosió
irreversible del sòl.
d) Les actuacions que impliquin reforestació d’àrees no arbrades o canvis d’espècies arbòries
han de ser congruents amb l'establert a l'article 23 (Protecció de la vegetació) d'aquestes
Normes.
e) La gestió dels terrenys forestals i, en particular, els Plans tècnics de gestió i millora
forestals, han de contenir les mesures necessàries destinades a la prevenció del risc
d'incendi forestal, en especial en aquelles àrees i itineraris més freqüentats.
Article 18
Caça i repoblacions cinegètiques
1. S'admeten els aprofitaments cinegètics en les àrees de caça declarades i reconegudes com a
tals pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
2. Les repoblacions cinegètiques s'han de fer amb animals que comptin amb les garanties
sanitàries corresponents i que pertanyin a subespècies autòctones de la fauna silvestre, sempre
POUM SILS. Text Refós
DOCUMENT 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Disposicions transitòries - 118

3.

d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre de 7 de juny de 1995, de regulació de les explotacions
ramaderes que allotgin espècies cinegètiques i altres disposicions concordants.
Aquests aprofitaments es permeten sens perjudici de les determinacions que es puguin establir
en la declaració de Reserva Natural de Fauna Salvatge de l'Estany de Sils a què fa referència el
Programa d'actuació.

Article 19
Circulació motoritzada
1. 1. La circulació motoritzada es regeix segons el que estableix la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de
regulació de l'accés motoritzat al medi natural i el Decret 166/1998, de 8 de juliol que la
desenvolupa i altres disposicions concordants. En qualsevol cas, no és permesa la circulació
amb mitjans motoritzats fora de la xarxa viària establerta com a bàsica als Plànols d'ordenació
(O-1.1, 0-1.3). Aquesta prohibició general no afecta les activitats agràries, la prevenció i
extinció d'incendis i altres emergències, el manteniment d'infraestructures, la circulació de
vehicles quan sigui estrictament necessari per al desenvolupament a l'interior de l'espai del Pla
d'altres activitats degudament legalitzades, ni les que siguin necessàries per a les activitats de
vigilància, control, conservació i millora de l'espai realitzades per les administracions
competents.
2. No s'admet la realització de proves esportives motoritzades ni l'establiment de circuits,
temporals o permanents. Aquesta prohibició no afecta aquelles proves que discorrin per alguna
de les carreteres que travessen l'àmbit del Pla especial.
3. Els camins que no formin part de la xarxa definida per aquest Pla especial com a xarxa bàsica
(vegeu Plànols d'ordenació) han d'estar dotats de sistemes per limitar l'accés motoritzat
d'acord amb aquest article. La instal·lació d'aquests sistemes gaudeix dels beneficis als quals fa
referència el Programa d'actuació.
Article 20
Ús i accés públic
1. 1. A efectes d'aquesta norma, s'entén per l'ús públic el desenvolupament d'aquelles activitats
no directament productives que tradicionalment s'han dut a terme al medi natural o rural (el
passeig, el lleure, determinats esports...). Per tant, les disposicions establertes en aquest
article afecten exclusivament les activitats mencionades i no és el seu objecte la regulació
d'altres activitats com ara les agràries o forestals.
2. L'ús públic en l'àmbit del Pla especial s'ha de desenvolupar amb ple respecte als béns públics i
privats, els drets i les propietats existents, d'acord amb l'establert per l'article 12 de les Normes
del PEIN per a tots els espais en ell inclosos.
3. Els visitants de l'espai han de circular pels camins, les àrees i els itineraris expressament
habilitats per a aquest fi, s'han d'abstenir d'obrir-ne de nous i han de seguir les indicacions que
l'Administració competent estableixi.
4. No es pot afectar negativament cap dels elements naturals que són objecte de mesures de
protecció en aquest Pla especial.
5. Qualsevol activitat que es dugui a terme s'ha de realitzar de forma que no comporti perill o
dany al medi natural o a les persones.
6. Es prohibeix l'abandonament de materials i l'abocament de deixalles o qualsevol material de
rebuig.
7. S'admet encendre foc exclusivament en aquelles àrees delimitades expressament pel
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb les condicions assenyalades per
aquest. En qualsevol cas, és d'aplicació el Decret 647/1995, pel qual s'estableixen mesures de
prevenció d'incendis forestals i altres disposicions concordants.
Article 21
Protecció del sistema hidrològic
1. Els terrenys inclosos a les zones 1 i 2 establertes per aquest Pla (vegeu article 26 i 27) tenen la
consideració de zones humides als efectes del que estableix l'article 11 de la Llei 12/1985 i
l'article 16 de les Normes del PEIN (Decret 328/1992). Per aquest motiu, totes aquestes zones
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han d'ésser preservades de les activitats susceptibles de provocar-ne la recessió i la
degradació.
En general, en els diferents elements de la xarxa hidrogràfica i les zones estanyables, es
permeten exclusivament aquelles intervencions destinades a la conservació i la restauració dels
seus valors naturals, al manteniment de l'activitat agrícola tradicional i a la conservació de les
infraestructures, recs, sèquies o canals o altres construccions ja existents. També poden
admetre's altres intervencions d'acord amb el que estableix l'article 26.4, Directrius per a la
gestió del domini públic hidràulic.
En aplicació del que estableix l'article 23, Protecció de les aigües superficials i subterrànies, de
les Normes del PEIN (Decret 328/1992), a les resolucions relatives a concessions i
autoritzacions dels recursos i aprofitaments subterranis i superficials que afectin l'àmbit dels
aqüífers que estan relacionats directament amb l'àmbit d'aquest Pla especial i que puguin
afectar directament o indirectament la quantitat i la qualitat de les seves aigües o els cabals
mínims ecològics, s'hi haurà de justificar degudament la congruència amb els objectius del
PEIN.

Article 22
Protecció de la gea
1. No s'admeten moviments de terra ni actuacions susceptibles d'alterar negativament la
morfologia del diferents elements geològics i en particular de l'estructura de la cubeta de Sils,
del curs i dels marges de la riera de Santa Coloma, de la riera de Vallcanera i dels turons de
Maçanet.
2. Aquesta prohibició general no afecta els supòsits establerts a l'article 14 (Infraestructures), la
construcció de pistes en aquelles zones que el Pla especial ho admet ni aquelles actuacions de
caràcter puntual congruents amb les directrius establertes a l'article 26.4, per a la Zona 1, de
protecció dels cursos d'aigua i de la vegetació de ribera.
Article 23
Protecció de la vegetació i del sòl
1. Els organismes amb competències de gestió en l'àmbit d'aquest Pla especial han de vetllar per
la conservació dels sòls i les espècies vegetals silvestres que hi habiten i de la seva diversitat.
Quant a les comunitats vegetals forestals i les existents en els diferents elements de la xarxa
hidrogràfica i a les zones aigualoses, s'ha de vetllar per la preservació de la seva composició
específica i la seva estructura.
2. D'acord amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès
natural, les espècies de la flora Lilium martagon, Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides
i Galanthus nivalis tenen la consideració d'estrictament protegides en l'espai de la Riera de
Santa Coloma. En conseqüència, d'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985, d'espais naturals,
es prohibeix la destrucció, el desarrelament, la collita i la comercialització de les espècies
esmentades i de llurs llavors.
3. Les activitats que comportin la introducció d'espècies silvestres requereixen l'autorització
expressa del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; en qualsevol cas, no es permet la
introducció d'espècies vegetals silvestres no autòctones. Aquesta norma no afecta a la
utilització de les espècies pròpies de l'agricultura i la silvicultura en el terrenys agrícoles i a les
plantacions forestals amb espècies de creixement ràpid.
Article 24
Protecció de la fauna
1. Els organismes amb competències de gestió en aquest espai han de vetllar per la preservació
de les condicions naturals de l'espai, assegurar la presència de la seva fauna natural pròpia i, si
s'escau, augmentar-ne la diversitat.
2. Qualsevol activitat que es desenvolupi en l'àmbit del present Pla especial ha de respectar les
determinacions que estableixen la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, la
legislació concordant i les normes d’aquest Pla especial.
3. No és permès l'alliberament d'espècies animals en tot l'àmbit d'aquest Pla especial sense
l'autorització expressa del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
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En la concessió de llicències o autoritzacions per a qualsevol activitat que es pugui dur a terme
en aquest espai, cal tenir en compte el possible impacte negatiu sobre la fauna, en especial
durant les èpoques de cria, i, si cal, dictar les oportunes condicions a la llicència o autorització.
Es prohibeix la captura, l'eliminació i la recol·lecció d'exemplars de les espècies no cinegètiques
de la fauna silvestre o de les seves postes. Tanmateix, es poden autoritzar aquells supòsits
estrictament relacionats amb la gestió de l'espai com a espai natural protegit, els quals han de
ser autoritzats expressament pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el marc de
la legislació vigent.

CAPÍTOL III - REGULACIÓ DE ZONES
Article 25
Zones
1. El Pla especial divideix el seu àmbit territorial en quatre zones (i una subzona), la delimitació
de les quals es precisa als plànols O-1.1 a O-1.3 (vegeu Plànols d'ordenació). Es denominen de
la forma següent:
Zona 1: de protecció dels cursos d'aigua i de la vegetació de ribera (clau 1)
Zona 2: agrícola i forestal de protecció (clau 2)
Zona 3: agrícola i forestal (clau 3)
Zona 4: forestal (clau 4)
subzona 4a (clau 4a)
2. A cada zona i subzona són d'aplicació, a més de les normes de caràcter general del Pla
especial, aquelles altres específiques per a cada zona establertes als articles corresponents
d'aquest capítol.
Article 26
Zona 1: de protecció dels cursos d'aigua i de la vegetació de ribera (clau 1)
1. Definició
Comprèn les rieres, les sèquies o els recs situats dins l’àmbit del Pla especial. Inclou també les
àrees adjacents ocupades per vegetació de ribera. La seva delimitació sobre el terreny ha de
ser establerta en el marc del Programa d'actuació d'aquest Pla especial. D'acord amb aquest
Programa, la Junta d'Aigües ha de determinar les àrees inundables i el Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha d'establir l'àmbit de les forests protectores i d'utilitat
pública de ribera. Transitòriament, als efectes del Pla especial, la delimitació d'aquesta zona és
l'establerta en els plànols d'ordenació d'aquest Pla especial.
2. Objectius
Conservar els ecosistemes fluvials, la vegetació de ribera i la seva fauna característica i
establir les directrius de gestió del domini públic hidràulic corresponents. Garantir que les
activitats de manteniment de la xarxa de drenatge a l'estany de Sils siguin compatibles amb la
conservació dels sistemes naturals protegits.
3. Activitats admeses
S'admeten exclusivament aquelles activitats determinades a l'article 10 que siguin congruents
amb el caràcter demanial públic o forestal de la zona i aquelles actuacions previstes en el
Programa d'actuació d'aquest Pla especial.
Les activitats silvícoles que es desenvolupin en aquesta zona han de garantir la persistència i la
conservació de les comunitats forestals autòctones de ribera. En qualsevol cas, aquestes
activitats requereixen l'autorització prèvia del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
4. Directrius per a la gestió del domini públic hidràulic
a) No s'admeten noves obres de canalització i regularització dels cursos d'aigua.
b) S'admeten les obres i els moviments de terra destinats a la recuperació d'una morfologia
fluvial apta per a la recuperació de la vegetació de ribera; en particular, s'admeten les
accions determinades pel Programa d'actuació d'aquest Pla especial. També s'admeten
aquelles actuacions menors de caràcter puntual destinades a mantenir la capacitat
hidràulica de les lleres, com ara la retirada de sediments acumulats i altres supòsits de
força major, en relació amb la seguretat dels bens i les persones.
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S'admeten les obres relacionades amb el creuament d'infraestructures (xarxa viària,
conduccions...) les quals s'han de projectar i executar d'acord amb les determinacions
establertes a l'article 14, Infraestructures.
d) Manteniment de la xarxa de desguàs a l'estany de Sils
− Es poden autoritzar actuacions de manteniment i retirada de vegetació adreçades a
garantir la funcionalitat del desguàs, les quals s'han de realitzar preferentment amb
mitjans manuals i durant la temporada de 15 d'agost a 15 de gener.
− Excepcionalment, i amb caràcter localitzat, es poden autoritzar actuacions de
dragatge, les quals no poden comportar la disminució dels períodes d'estanyament en
aquelles àrees assenyalades com d'atenció especial atès el seu caràcter quasi
permanentment inundable (vegeu Plànols d'informació, I-3).
− El dragatge s'ha de limitar a la retirada dels sediments acumulats i s'ha d'establir una
programació que permeti la recuperació dels sistemes naturals limnològics i de ribera.
− S'ha de vetllar perquè les activitats de manteniment de la xarxa de desguàs
produeixin els menors danys possibles a la vegetació natural i la fauna de cada sector i
s'han d'adoptar les mesures complementàries oportunes per minimitzar-ne els
perjudicis.
− El dall i la retirada de vegetació s'han de limitar a l'estrictament localitzada a la llera.
Tanmateix, s'admeten afeccions puntuals a la vegetació de ribera adjacent per a
l'arranjament de talussos o l'accés a l'interior dels canals.
− Es prohibeix l'ús d'herbicides per a l'eliminació de la vegetació.
− Les restes vegetals i els sediments retirats han de ser transportats, eliminats o
gestionats convenientment. En qualsevol cas, no s'admet la seva acumulació a
l'interior de l'espai ni l'estesa de sediments que comporti la disminució dels nivells
d'estanyament de les àrees afectades.
− Les activitats de manteniment s'han d'executar sempre sota el control d’obra d’un
tècnic designat per l'Administració competent. Prèviament a l'autorització d'aquestes
activitats, l'Administració competent ha d'emetre informe amb caràcter vinculant per
determinar la seva congruència amb les normes i els objectius d'aquest Pla especial.
e) Les activitats silvícoles que es duguin a terme en aquest àmbit s'han de limitar a les
estrictament necessàries per garantir la conservació, la restauració i la millora de les
comunitats forestals autòctones de ribera. No s'admet la concessió d'aprofitaments
forestals.
Article 27
Zona 2: agrícola i forestal de protecció (clau 2)
1. Definició
Comprèn el conjunt d'àrees de l'espai Estany de Sils que s'estanyen amb més regularitat i
freqüència. Ens són els usos característics les plantacions arbòries compatibles amb aquest
règim hídric, els prats de dall i els herbassars higròfils. La seva delimitació és l'establerta als
plànols d'ordenació, sense perjudici de la delimitació detallada sobre el terreny de la zona 1 (de
protecció dels cursos d'aigua i de la vegetació de ribera) esmentada a l'article 26.
2. Objectius
Mantenir les condicions hidrològiques característiques d'aquesta zona i ordenar les activitats
tradicionals que s'hi desenvolupen de forma compatible amb la conservació de les comunitats
vegetals i els hàbitats naturals o seminaturals d'interès d'aquest àmbit.
Aquests objectius generals es determinen sense perjudici de la possible recuperació d'algunes
àrees amb làmines d’aigua permanents o temporals i els sistemes naturals corresponents i del
desenvolupament d'activitats de promoció ambiental a què fa referència el Programa d'actuació
d'aquest Pla especial.
3. Regulació específica dels usos agraris
a) S'admeten les activitats agrícoles i ramaderes que tradicionalment s'han desenvolupat en
aquesta zona: prats de dall, prats naturals i plantacions arbòries existents fins al moment
d’aprovar el Pla especial, sense perjudici d'aquelles actuacions del Programa d'actuació
destinades a la recuperació dels sistemes naturals.
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b) Les actuals àrees obertes ocupades per herbassars i altres comunitats higròfiles, prats
naturals i de dall, han de ser preservades de la seva transformació, sense perjudici de les
accions destinades a la restauració dels sistemes naturals i la promoció ambiental que es
determinen en el Programa d'actuació.
c) No s'admet l'obertura de nous recs de drenatge.
Obertura de camins
No s'admet l'obertura de nous trams de pista destinats a la circulació motoritzada. Amb
caràcter puntual i excepcional, s’admet l’obertura de pistes de caràcter temporal per a les
tasques de manteniment de la xarxa de drenatge.
En el marc de les actuacions esmentades a l'apartat 3b d'aquest article, amb la finalitat de
facilitar l'accés públic no motoritzat al medi natural, s'admet la modificació de la xarxa viària
existent i la construcció d'itineraris de natura. Aquestes actuacions requereixen l'autorització
prèvia del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, sense perjudici de la seva impulsió
directa a càrrec de l'esmentat Departament.

Article 28
Zona 3: agrícola i forestal (clau 3)
1. Definició
Comprèn un conjunt d'àrees agrícoles que embolcallen els cursos d'aigua i les zones
estanyables. La seva delimitació és l'establerta als plànols d'ordenació, sense perjudici de la
delimitació sobre el terreny de la zona 1 (de protecció dels cursos d'aigua i de la vegetació de
ribera) esmentada a l'article 26.
2. Objectius
Mantenir el usos agraris actuals de forma compatible amb la conservació d'aquells elements
que tenen interès natural (com ara la vegetació natural concentrada en els recs o els marges) i
sense perjudici d'aquelles actuacions del Programa d'actuació destinades a la recuperació dels
sistemes naturals o el foment de pràctiques agrícoles d'interès (en particular, la reforestació
amb espècies autòctones pròpies de les terres humides o l'augment de terrenys destinats a la
pastura) (vegeu Programa d'actuació).
Preservar els terrenys amb caràcter periòdicament inundable d'aquelles instal·lacions,
construccions i activitats que siguin incompatibles amb aquest règim.
3. Regulació d'usos
S'admeten els usos establerts a l'article 10 que es desenvolupin congruentment amb els
objectius determinats per a aquesta zona.
Article 29
Zona 4: forestal (clau 4)
1. Definició
Comprèn el conjunt d'àrees distribuïdes per tot l'àmbit del Pla especial ocupades per comunitats
vegetals forestals no riberenques. La seva delimitació és l'establerta als plànols d'ordenació.
2. Objectius
a) Mantenir l’actual ús forestal i ramader de forma compatible amb la conservació dels
sistemes naturals.
b) Garantir la preservació i potenciació de les rouredes humides i delimitades en els plànols I3.1 a I-3.3.
c) Evitar la introducció d'espècies arbòries al·lòctones.
3. Regulació específica d'usos
a) S'admet la silvicultura tradicional d’acord amb l’article 17 d’aquestes Normes. No s'admet
la introducció d’espècies arbòries al·lòctones.
b) S’admeten els usos ramaders de tipus extensiu que no comportin la degradació de les
comunitats forestals i, en particular, els destinats a la conservació dels prats secs.
c) S'admet l'ús agrícola a les àrees ja conreades en el moment d'aprovació d'aquest Pla
especial.
d) No s'admet la rompuda destinada a la implantació d'activitats agrícoles.
e) L’explotació forestal de la roureda de roure africà de Buscatells, delimitada com d'atenció
especial a causa de la seva excepcionalitat en els plànols d'informació I-3, s’admet
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exclusivament en el marc d'un Pla tècnic de gestió i millora forestals, el qual ha de
determinar les mesures necessàries per assegurar la conservació d'aquestes comunitats
forestals i, si s'escau, la seva potenciació.
Pistes
S'admet l'obertura de pistes o la prolongació de les existents si aquesta actuació es preveu en
un Pla tècnic de gestió i millora forestals aprovat.
Subzona 4a (clau C4a)
Són d'aplicació les disposicions establertes a l'article 30.

Article 30
Subzona 4a (C4a)
1. Definició
Comprèn l'àrea del Pla especial classificada com a urbana pel planejament urbanístic municipal
vigent en el moment d'aprovació del Pla especial.
2. Objectius
Fer compatible el desenvolupament de les funcions establertes pel planejament urbanístic
municipal (espai verd i sistema tècnic) amb els objectius de conservació, restauració i
recuperació dels sistemes naturals d'aquest Pla especial.
3. Disposicions per al planejament municipal
El desenvolupament de les funcions assignades a aquestes àrees ha de ser congruent amb les
Normes i objectius establerts en aquest Pla especial.
4. Usos admesos
D'acord amb la seva qualificació urbanística d'espai lliure i sistema tècnic, s'admet l'habilitació
d'àrees destinades al lleure i el contacte amb el medi natural i el desenvolupament, si és el cas,
de les infraestructures previstes al planejament urbanístic municipal vigent en el moment de
l'aprovació del Pla especial.
5. Obres i projectes d'urbanització
Les obres i els projectes d'urbanització que afectin aquestes àrees, han de ser informats
preceptivament pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per assegurar la seva
congruència amb les determinacions d'aquest Pla especial.
6. Transitòriament, i fins al moment de la seva transformació efectiva en tant que espai lliure
urbà o sistema, en aquesta subzona s'aplica la regulació general de la zona on es troba inclosa
(C4, forestal).

CAPÍTOL IV - DISPOSICIONS PER A L'APLICACIÓ I GESTIÓ DE LES DETERMINACIONS
DEL PLA
Article 31
Règim jurídic i gestió
1. En l'àmbit d'aquest Pla especial, correspon als departaments de Política Territorial i Obres
Públiques, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Medi Ambient i als ajuntaments de Caldes de
Malavella, Maçanet de la Selva, Massanes, Fogars de la Selva, Sils i Riudarenes dur a terme les
determinacions del Pla especial, d'acord amb les seves competències respectives.
2. Els ajuntaments abans esmentats han d'exercir les competències que els atorga la legislació
urbanística, especialment pel que fa a la concessió de llicències.
3. La distribució de competències entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el
Departament de Medi Ambient s'ha d'ajustar a allò que es preveu al Decret 200/1992, de 25
de setembre, pel qual es distribueixen competències sobre els espais inclosos en el PEIN, i
altres normes concordants, així com a les competències definides als decrets que
estructuren les diferents unitats administratives que els componen.
4. El departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Política Territorial i Obres Públiques i Medi
Ambient han de prestar, en el marc de les seves competències, la seva col·laboració amb
l'aportació de suport tècnic i econòmic destinat als ajuntaments i propietaris particulars.
També han d'executar directament les actuacions que el Programa d'actuació del Pla els
encomani i aquelles altres que puguin ser convingudes.
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En la gestió del Pla, les administracions públiques implicades han de promoure, en la mesura
més àmplia possible, la participació dels propietaris i de les entitats privades interessades.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot promoure la signatura de convenis de
col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió dels espais d'interès natural objecte d'aquest
Pla especial. A efectes de l'anterior apartat, aquest convenis poden incloure la col·laboració
d'entitats privades i altres institucions públiques.

Article 32
Infraccions i sancions per danys infringits a l'espai natural
1. Es consideren infraccions les definides a la legislació urbanística (Decret legislatiu 1/1990, de
12 de juliol), al Reglament de disciplina urbanística (Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny), a
la Llei d'espais naturals (Llei 12/1985, de 25 de maig) i a la resta de la legislació aplicable, així
com qualsevol contravenció al text normatiu del present Pla especial i a qualsevol altre
document que el desenvolupi. El procés sancionador a seguir i la quantia de les multes s'ha
d'efectuar segons el que s'estableix en els textos legals esmentats.
2. La responsabilitat de la vigilància de l'espai que es protegeix és a càrrec, en l'àmbit de les
competències respectives, dels ajuntaments i dels departaments de Política Territorial i Obres
Públiques, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Medi Ambient.
3. Tal com s'estableix al Decret legislatiu 1/1990, l'infractor és el responsable de la restauració de
la legalitat alterada. En cas de ser necessària l'actuació subsidiària per part de l'Administració,
les despeses que es puguin ocasionar són a costa de l'infractor.
4. Atès el caràcter d'espai lliure de l'àmbit del Pla, les infraccions urbanístiques no prescriuen.
Article 33
Indemnitzacions
1. Qualsevol actuació de l'Administració que, com a conseqüència de l'aplicació de les
determinacions d'aquest Pla, comporti la privació singular de la propietat privada o dels drets o
interessos patrimonials legítims, només es pot fer mitjançant la indemnització corresponent.
2. D'acord amb allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 12/1985, l'aprovació d'aquest Pla especial
implica la declaració d'utilitat pública de les obres i actuacions previstes i la necessitat
d'ocupació dels béns immobles i dels drets afectats.
Article 34
Acció pública
D'acord amb el que disposen les legislacions urbanística i d'espais naturals, és pública l'acció per
exigir el compliment de les determinacions del present Pla especial.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
D'acord amb l'establert a l'article 5.4 de la Llei 12/1985, en el termini màxim de dos anys des de la
data d'aprovació definitiva d'aquest Pla especial, s'ha de procedir a adequar el planejament
urbanístic dels municipis afectats. En aquest sentit, el planejament general d'aquests municipis ha
de ser modificat d'acord amb els punts següents:
a) Els plànols normatius han de reflectir l'àmbit d'aplicació d'aquest Pla especial així com la
delimitació definitiva dels espais del PEIN que estableix.
b) Les normes municipals han d'esmentar que, en l'àmbit del Pla especial, són d'aplicació les seves
Normes. En concret, aquesta disposició afecta la regulació del sòl no urbanitzable i a les normes
que regulin com a espai lliure de cessió les àrees de sòl urbanitzable incloses en aquest Pla
especial.
Segona
S'admeten les activitats extractives que es desenvolupen en l'actualitat de forma legal i en els
termes establerts pel preceptiu Programa de restauració aprovat, exclusivament a les àrees
determinades per aquest i d'acord amb la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual
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s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per
activitats extractives. En qualsevol cas, no s'admet l'ampliació de les àrees afectades.
DISPOSICIÓ FINAL
En tots aquells altres aspectes no regulats per aquest Pla especial, serà d'aplicació el que disposa el
Decret 32819/92, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el PEIN, així com les legislacions
urbanística, forestal i d'espais naturals, les disposicions del planejament urbanístic vigent i les
específiques en matèria de protecció del medi ambient.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR
1. INTRODUCCIÓ
Aquest Catàleg de béns del patrimoni historicoarquitectònic i natural
s’incorpora a la normativa d’aquest Pla general. El Pla especial del catàleg
serà l’instrument que determinarà el nivell de protecció i la manera d’intervenir
en el Patrimoni.
Del patrimoni arquitectònic de Sils, en destaquen les nombroses cases de
pagès disperses en el territori rural que posen en evidència un passat amb
una forta dinàmica agrícola. L’estructura de camins igualment rellevant és un
altre mostra de la gran utilització del sòl rural.
A un altre nivell més urbà, s’observen reminiscències dels nuclis històrics més
antics del poble: la parròquia de Sta Maria, el nucli de Mallorquines i la
parròquia de Santa Eulàlia de Vallcanera.
La parròquia de Santa Maria, conjuntament amb tot el seu entorn formen el
recinte arquitectònic més destacat del municipi.
2. MARC LEGISLATIU
Es defineixen, com a Catàleg de béns del patrimoni de Sils, el qual es refereix
a l’article 69 del DL 1/2005 del Text refós de la Llei d’urbanisme, els edificis,
conjunts d’edificacions, jaciments arqueològics, camins, jardins, elements
puntuals, ambientacions de carrers i altres susceptibles de ser protegits pels
seus valors.
Els elements que formin part d’aquest Catàleg estaran condicionats a
l’aprovació del Pla especial del patrimoni historicoarquitectònic i natural.
Les intervencions que es vulguin dur a terme en qualsevol element d’aquest
Catàleg, abans de l’aprovació definitiva del Pla especial, es regularan per la
Disposició transitòria sisena de les normes urbanístiques d’aquest POUM.
El Pla especial que es redacti podrà incorporar i afegir altres elements o
excloure justificadament elements d’aquest Catàleg.
3. OBJECTIUS DEL CATÀLEG DE BÉNS
Aquest Catàleg té com a objectius els següents:
a) Identificar els elements existents del patrimoni arquitectònic i històric que,
per la seva rellevància, necessitin una protecció especial, més enllà de la
normativa urbanística del Pla general.
b) Informar sobre la situació i emplaçament, topònim, època d’origen, estil
arquitectònic, estat, descripció i imatge de cada element.
c) Instrumentar mesures prèvies per determinar la protecció de cada element
del patrimoni historicoarquitectònic i concretar la manera d’intervenir per a la
conservació i manteniment, i evitar la degradació.
d) A partir de les fonts documentals existents, s’ha fet un treball de camp amb
l’objectiu de contrastar opinions i classificar, conceptualment, amb grups
diferenciats, els elements del patrimoni com a eina d’ajuda a l’organització
futura que es determinarà en el Pla especial que es redacti.
e) Identificar els elements, conjunts o comunitats de valor o interès botànic,
ecològic o paisatgístic que, per la seva rellevància, necessitin una protecció
especial, més enllà de la normativa urbanística del Pla d’ordenació.
f) Preservar i millorar la qualitat dels elements i conjunts naturals existents.
i) S’han classificat, conceptualment, amb grups diferenciats, els elements del
patrimoni com a eina d’ajuda a l’organització futura que es determinarà en el
Pla especial que es redacti.
4. ABAST DEL CATÀLEG
Tots els elements inclosos en el Catàleg estan referits, exclusivament, al
territori del terme municipal de Sils.
5. ELS BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL (BCIN)
Són els béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per
l’Administració de la Generalitat, que els ha d’inscriure en el Registre de béns
culturals d’interès nacional. Pel que fa al patrimoni arquitectònic, es
classifiquen en monument històric, conjunt històric, jardí històric i lloc històric.
En el municipi de Sils, no s’han trobat elements amb aquesta classificació.
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6. CLASSIFICACIÓ DELS ELEMENTS DEL CATÀLEG
Els elements arquitectònics inventariats són de naturalesa molt diversa i, per a
determinar-ne la protecció correcta, cal fer lectures diferents i àmplies d’acord
amb un context urbà, amb un entorn més o menys natural, amb un conjunt
històric, amb un determinat caràcter i ambient, amb l’estil o moviment
arquitectònic, etc.
El patrimoni urbà de Sils no és molt nombrós, en canvi, no es pot dir el mateix
del patrimoni del sòl no urbanitzable que, a part dels elements i espais
naturals que seran objecte en el seu moment d’identificar-los i protegir-los, les
masies i cases de pagès s’identifiquen amb una bona integració en el
paisatge.
Per tal de poder fer-ne una més àgil i clara organització, s’ha classificat en
diferents grups atenent a la justificació següent:
- Hi ha edificis que, per sí mateixos, mereixen una especial protecció, per la
seva arquitectura, pel vincle directe a una determinada època, per la seva
singularitat o simplement per la funció representativa que ha desenvolupat.
- Hi ha edificis que estan relacionats amb un context o entorn, del qual no se’n
poden despendre, perquè formen part de la seva procedència i han esdevingut
unitats arquitectòniques i paisatgístiques rellevants que cal conservar
unitàriament.
- Paisatges urbans amb un caràcter determinat per la seqüència de tipologies
arquitectòniques similars o idèntiques que creen ambients de carrers
personalitzats.
- Espais, carrers i entorns de nuclis històrics amb una atmosfera especial.
- Elements puntuals que fan referència a un passat, que formen parts parcials
conservades d’edificacions que han sofert modificacions de l’arquitectura
original o elements individuals amb gran significat local com les fonts.
- Restes i jaciments arqueològics en el medi rural que formen part de
l’Inventari del patrimoni arqueològic de la Direcció General del Patrimoni.
Aquests conceptes han estat determinants a l’hora de fer la classificació
següent:
1.- JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
2.- CAMINS
3.- RECINTE HISTÒRIC
4.- AMBIENTACIÓ DE CARRER
5.- EDIFICI SINGULAR
6.- TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES HOMOGÈNIES
7.- CASES DE PAGÈS
Pel que fa als elements del patrimoni natural, es classifiquen de la manera
següent:
1.- ZONES D’INTERÈS NATURAL
2.- ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS
A continuació, es presenten els elements del Catàleg classificats d’acord amb
aquests grups.
1. Jaciments arqueològics
- Paleolític
- Can Cuca
- Pont medieval de la riera de Vallcanera
- Forn del Vidre
- Can Pedrer/can Domènech
- Fites de l’Estany
- Touring
2. Camins
- G-1 la Granota
- G-2 la Granota
- G-3 la Granota
- G-4 la Granota
- G-5 la Granota
- B-1 Barceloneta
- B-2 Barceloneta
- B-3 Barceloneta
- B-4 Barceloneta
- B-5 Barceloneta
- B-6 Barceloneta
POUM SILS. Text Refós
DOCUMENT 3. NORMATIVA URBANÍSTICA. Disposicions transitòries - 128

- B-7 Barceloneta
- M-1 Massabé
- M-2 Massabé
- M-3 Massabé
- M-4 Massabé
- M-5 Massabé
- V-1 Vallcanera
- V-2 Vallcanera
- V-3 Vallcanera
- V-4 Vallcanera
- V-5 Vallcanera
- V-6 Vallcanera
- V-7 Vallcanera
- V-8 Vallcanera
- V-9 Vallcanera
- V-10 Vallcanera
- V-11 Vallcanera
- V-12 Vallcanera
- V-13 Vallcanera
3. Recinte històric
- La Sagrera
4. Ambientació de carrer
En el nucli antic:
- Plaça de Sant Marc
- Carrer de l’Estany
- Carrer Pere Porter
- Passatge cap al carrer de l’Estany
- Espai i placeta entorn l’església
Fora del nucli antic:
- Passeig de plàtans davant de l’Ajuntament.
5. Edificis singulars
- Can Poll
-Cal Campaner
- Mas Llunés
- Can Genari l’Alzinelles
- Casa adossada a can Genari
- La Llacuna
- Estació de ferrocarril
- Edifici al carrer Major, 37
- Ajuntament
- CAP
- Església i torre del campanar de Santa Maria de Sils
- La Rectoria
- Casa al carrer Mallorquines, 51
- Casa al carrer Mallorquines, 26
- Can Vidal
- Can Gorg
6. Tipologies homogènies
- Cases carrer de l’Estany, 30-32-34
- Cases carrer Pere Porter, 6-8-10
- Cases carrer Pere Porter, 12 al 26
- Cases carrer Major, 27-31
7. Masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
- Can Pla
- Can Mònica
- Can Cavaller
- Can Gelats
- Can Brun
- Can Severí
- Can Massabé
- Can Tribana
- Can Vihé
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- Can Fullerac
- Hostal la Granota
- Can Torrent
- Can Matamala
- Can Met de la Carme
- Can Traver
- Can Domènec
- Can Pedrer
- Can Sers
- Can Mollera
- Can Carbonell
- Can Blau
- Can Mutxo
- Can Clopés
- Can Malavila
- Can Belladona
- Can Nara
- La Casa Nova
- Can Busquets
8. Zones d’interès natural
- Zona amb comunitats forestals d’àrea reduïda:
. Vernedes (Lamio-Alnetum glutinosae)
. Gatelledes (Carici-Salicetum catalaunicae)
. Roureda de roure africà (Carici-Quercetum canariensis)
- Zona amb hàbitats d’interès comunitari
. Vernedes (Lamio-Alnetum glutinosae)
. Pastures mediterrànies xerofítiques de llistonar amb trèvol (TrifolioBrachypodietum retusi)
. Estanys temporals mediterranis
- Zona amb espècies de flora estrictament protegides
. El búixol (Anemone nemorosa)
. El búixol groc (Anemone ranunculoides)
. El marcòlic vermell (Lilium martagon)
. El lliri de neu (Galanthus nivalis)
- Altres àrees i comunitats d’especial interès ecològic
. Àrea de prat de dall (Gaudinio-Arrhenatheretum) i d’herbassars higròfits
(Cypero-Caricetum otrubae).
. Àrea de canyissars (Thypho-Schoenoplectetum glauci) i de balcars
(Typhetum latifoliae).
. Àrea de bosc caducifoli mixt formada per freixes de fulla petita, verns, om,
salzes, àlbers, etc.
. Àrea de roureda.
. Àrees inundades on hi apareixen herbassars aquàtics d’aigua dolça
(Potamogeton denso-nodosi) els creixens (Apietum nodiflori) i d’altres
comunitats higròfiles.
I, en conseqüència, establir les mesures que en prohibeixin la destrucció, el
desarrelament, la collita i la comercialització de les espècies esmentades i de
les llavors.
9. Arbres i arbredes d’interès
Són exemplars o masses arbrades naturals que es troben en el sòl no
urbanitzable i que tenen un interès:
- Botànic (espècies protegides o amenaçades)
- Històric (arbres centenaris)
- Físic (arbres monumentals)
- Urbà (defineix un parc públic singular)
- Exòtic (arbres forans)
Pel que fa a la protecció dels elements d’interès natural fins que no s’elabori
un inventari del patrimoni natural del terme municipal i, posteriorment,
l’elaboració i aprovació d’un pla especial del catàleg del patrimoni natural,
aquest Pla d’ordenació proposa la protecció a tot l'àmbit del Pla d’aquells
marges de conreu arbrats i dels arbres d’interès que formen part també del
patrimoni natural de Sils.
L’inventari del patrimoni natural de Sils haurà de determinar quins són aquells
exemplars arboris més singulars que es troben a Sils, ja sigui perquè formen
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part del paisatge en mosaic de la zona o bé de finques de masies i cases
rurals d’interès.
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE
CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 Àmbit territorial d’aplicació
1. Aquestes normes són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del sòl no
urbanitzable del terme municipal de Sils i, en particular, a les masies i cases
rurals incloses en el Catàleg i en el llistat d’altres edificacions.
2. Aquest Catàleg de masies i cases rurals forma part del POUM de Sils, té
caràcter de planejament general i, per tant, les normes urbanístiques tenen
caràcter complementari a les normes del sòl no urbanitzable del POUM,i
formen part de la seva regulació.
Article 2 Àmbit temporal
Aquest Catàleg és un document que forma part del POUM i, per tant, entrarà
en vigor el dia després de la publicació de la seva aprovació definitiva en el
Diari Oficial de la Generalitat i mantindrà la seva vigència indefinidament
mentre que no es procedeixi a la seva modificació.
Article 3 Contingut
El Catàleg de Masies està constituït per:
a) Fitxes amb identificació, localització i classificació de la masia
b) Plànol de situació de l’element
c) Normativa urbanística
Article 3 Modificacions
La modificació o inclusió d’alguna nova masia o casa rural en aquest Catàleg
estarà sotmesa al procés d’aprovació d’un pla especial.
Article 4 Desenvolupament
El desenvolupament d’aquest Catàleg de masies i cases rurals d’iniciativa
pública es produeix de les maneres següents:
a) Directament mitjançant la sol·licitud de la llicència d’obres per a
l’autorització de les intervencions de rehabilitació i altres permeses en aquest
Catàleg.
b) Amb un pla especial, quan sigui necessària una ampliació del volum actual
de l’edificació i adaptacions a usos diferents al d’habitatge.
CAPÍTOL II REGULACIÓ DE LES EDIFICACIONS INCLOSES EN EL
CATÀLEG
Determinacions generals
Article 5 Masies, cases rurals i altres habitatges en sòl no urbanitzable
Es consideren masies i cases rurals, les edificacions d’habitatge tradicionals
existents i els seus annexos que, per les seves condicions històriques i
d’explotació del medi natural, es volen mantenir i regular-ne les seves
condicions urbanístiques. S’exclouen, de la consideració de masies, les
instal·lacions agropecuàries que estiguin situades al seu entorn, en les quals
s’aplica la regulació de les normes urbanístiques del POUM.
Article 6 Usos admesos
1. Els usos admesos a les masies contemplades en el Catàleg són:
- Habitatge familiar
S’admet l’habitatge plurifamiliar en las situacions actualment existents i en les
situacions d’acord amb l’article 9.3 d’aquesta normativa urbanística.
- Restauració
- Turisme rural
- Hotel
2. D’acord amb l’article 47.3 del TRLU i l’article 55.1 del RLU, s’admet la
reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals, per destinar-les a
habitatge familiar, establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el
lleure i de restauració.
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3. Les masies o cases rurals també es podran destinar a l’establiment hoteler,
amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, sempre que la seva
superfície construïda sigui superior als 1.000 m².
4. Per a la rehabilitació o reconstrucció de masies i cases rurals amb
superfície construïda superior a 100 m², es redactarà un pla especial que
determini la seva volumetria, la implantació dels usos, i justifiqui la seva
integració i adequació paisatgística amb l’entorn.
5. En la resta d’edificacions actualment existents amb ús d’habitatges, que no
corresponen a masies o cases rurals, no s’admetran altres usos que el
d’habitatge.
Article 7 Classes d’edificacions segons el seu estat de conservació
Aquest Catàleg de masies classifica les masies i cases rurals existents en sòl
no urbanitzable en tres categories segons el seu estat de conservació:
1. Bon estat:
Correspon a aquelles edificacions que compleixen les condicions mínimes
d’habitabilitat o poden assolir-les amb l’execució d’obres menors. La regulació
de les obres admeses es fixa a l’article 9 d’aquesta normativa.
2. Estat deficient:
Correspon a aquelles edificacions que no compleixen les condicions
d’habitabilitat, pel que fa a estabilitat o estanquitat i que, per assolir-les, cal
una rehabilitació que afecti l’estructura, teulat o façanes. La regulació de les
obres admeses es fixa a l’article 9 d’aquesta normativa.
3. Ruïna:
Correspon a aquelles edificacions que no poden ocupar-se sense una
rehabilitació integral que requereix, almenys, la consolidació de tota
l’estructura, reconstrucció del teulat o de part dels murs i façanes. La regulació
de les obres admeses es fixa a l’article 10 d’aquesta normativa.
Article 8 Tramitació d’obres de rehabilitació de masies per a adaptació a nous
usos
1. D’acord amb l’article 50 del TRLUC, els projectes d’obres de rehabilitació de
masies o cases rurals incloses en el Catàleg han de ser sotmesos a
informació pública per l’Ajuntament, per un termini de vint dies, i a l’informe de
la Comissió Territorial d’Urbanisme competent, que s’ha d’emetre en el termini
de dos mesos.
Regulació segons l’estat de conservació
Article 9 Obres en elements catalogats en bon estat o en estat deficient
1. Les obres que s’admeten:
S’admeten les obres de manteniment i de rehabilitació parcial, així com les de
consolidació i d’ampliació, sempre que no sobrepassi un augment màxim del
15% de la superfície existent, i sense que, en cap cas, això suposi un augment
de l’alçària existent o la distorsió de la volumetria aparent de la masia o casa
original.
2. Condicions:
- Es respectarà el volum edificat preexistent i la composició volumètrica i de
façanes original; en especial, aquells elements que justifiquen la seva inclusió
en el Catàleg de masies, com fàbriques i cantonades de carreus, arcs,
obertures i llindes de pedra.
- La coberta serà de teula àrab amb un pendent màxim del 30%, i no s’admet
el seu trencament per a la formació d’àtics ni terrasses.
- En els paraments exteriors de les façanes, es mantindrà o reproduirà la
fàbrica de pedra existent, o bé s’acabarà amb morter acolorit. El projecte
justificarà la textura i acabat previst.
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3. Divisió horitzontal:
Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la
divisió horitzontal, amb un sostre mínim de 350 m² per a l’habitatge principal, i
un mínim de 150 m², per als altres habitatges, amb un màxim de 3 habitatges
totals.
Article 10 Obres en elements catalogats en estat ruïnós
1. Obres admeses: s’admeten les obres de rehabilitació integral i de
reconstrucció.
2. Condicions:
- Es respectarà el volum edificat preexistent i la composició volumètrica i de
façanes original; en especial, aquells elements que justifiquen la seva inclusió
en el catàleg de masos, com fàbriques i cantonades de carreus, arcs,
obertures i llindes de pedra.
- Si, a causa de l’ensorrament de part dels seus paraments, l’edificació
presenta una volumetria molt incompleta, es podrà admetre la seva
reconstrucció, amb la volumetria original, en la mateixa posició que l’edificació
preexistent, i no es permet una ampliació de volum.
- En cas de reconstrucció, a més dels altres requisits, el projecte incorporarà
un estudi d’impacte paisatgístic. Si el resultat de la reconstrucció pot suposar
un impacte visual sever, serà causa de denegació de la llicència.
- La coberta serà de teula àrab amb un pendent màxim del 30%, i no s’admet
el seu trencament per la formació d’àtics ni terrasses.
- Els materials, sistemes constructius i tipologia aparents de les edificacions
seran els propis de l’entorn on s’emplacen. En els paraments exteriors de les
façanes, es mantindrà o reproduirà la fàbrica de pedra existent, o bé s’acabarà
amb morter acolorit. El projecte justificarà la textura i cromatisme previst.
3. Divisió horitzontal:
S’admet la divisió horitzontal, amb un sostre mínim de 350 m² per a l’habitatge
principal, i un mínim de 150 m², per als altres habitatges, amb un màxim de 3
habitatges totals.
Aquest Catàleg de masies i cases rurals comprèn les edificacions
seleccionades d’acord amb el criteri establert a l’article 47.3 del text refós de la
LUC sobre l’existència de valors o raons arquitectòniques, històriques,
mediambientals i socials. Les masies s’han agrupat segons el veïnat al qual
pertanyen i són les següents:
Veïnat de la Barceloneta:
1B CAN PLA 15B CAN MÓRA
2B CAN MÓNICA 16B CA L’ARGILA
3B CAN METLLA 17B CAN PASTELLS
4B CAN CAVALLER 18B CAN BATLLIU
5B CAN GAY 19B CA L’ESCLOPETER
6B CAN REGATX 20B CAN CINTO
7B CAN BRUGÉS 21B CAL MAGRE
8B CAL MORO 22B CAL SANTO
9B CAN ROQUETA 23B CAN FALA
10B CAN BERDALET 24B CAN CARBÓ
11B CAL MOLINER 25B CAN GELABERT
12B CAN GELATS 26B CAN SERRA
13B CAN MATEU 27B CAN LINO
14B CAN COGULLADA 28B CAN GORJA BLANC
Veïnat de Massabé:
29M CAN RABASSA 36M CA L’ALIU
30M CAN BRUN 37M CAN MAINEGRE
31M CAN SEVERÍ 38M CAN BENET
32M CAN MASSABÉ 39M CAN DONZELLA
33M CAN TARRÉS 40M CAN SERRÀ
34M CA L’AMARGANT 41M CAN TRIBANA
35M CAN DIETA 42M CAN GRAU
35M CAL SABATER 43M CAN VIHÉ
35M CAL MIQUEL - FIDEU
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Veïnat de la Granota:
44G CAN FURELLAC 55G CAN GOTARRA
45G HOSTAL LA GRANOTA 56G CAN SERS
46G CAN TORRENT 57G CAN PERICAI I
47G CAN MATAMALA 58G CAN SANT I
48G CAL SEGADOR 59G CAN BELLANA
49G CAN COMPANYÓ 60G CAL MESTRE MENUT
50G CAN MET DE LA 61G CAN SISÓ
51G CAN BATLLIU 62G CAN MALLORQUI
52G CAN TRAVER 116G CAN MASSA
53G CAN DOMÈNEC 117G CAN VIDAL
54G CAN PEDRER
Veïnat de Vallcanera:
63V CAN CARÓS 90V CAN SARAGOSSETA
64V CAN FIGUERES 91V CAN NARA
65V CAN MORAT 92V CAN REBRULL
66V CAN MOLLERA 93V CAN ROCA
67V CAN TIRANO 94V LA CASA NOVA
68V CAN CARBONELL 95V CAN RIBES
69V CAN BLAU 96V CAN BENET
70V CAN REQUESENS 97V CAN BUSQUETS
71V CAN SIXT 98V CAN ROSSELL
72V CAN ROSTOLL VELL 99V CAN BERNARDA
73V CAL MUTXO 100V CAN XELICA
74V CAN CLOPÉS 101V CAN ROMEU DE DALT
75V CAN ROGIC 102V CAN ROMEU DE BAIX
76V CAN TORRIQUES 103V CAN MELITÓ
77V CAN PALEGRU 104V CAN MAIMI
78V CAN GANA 105V CAN BRUGUERA
79V CAN MASSA 106V CAN GORNÉS
80V CAN MASÓ 107V CAN SELVA
81V CAN SURERA 108V CAN RIERA
82V CAN RIERETA 109V CAN GURÍ
83V CAN BOSCH 110V CAN MARCÓ
84V CAN MALAVILA 111V CAN VENDRELL
85V CAN SALOM 112V CAN PALAU
86V CAN POLL 113V CAN CELDONI
87V CAN DÉU 114V CAN GIMFERRER
88V CAN SAMAIRE 115V CAN COMAXIFRÉ
89V CAN BELLADONA
La resta d’edificacions existents en el medi rural que no han estat incloses en
el Catàleg, predominantment cases rurals, per no reunir aquells valors de la
Llei d’urbanisme, s’han recollit a l’Annex: Altres edificacions en sòl no
urbanitzable, edificacions a les quals també es defineix la normativa
d’aplicació d’acord amb el RLUC article 56.1 i 56.4.
S’exclouen d’aquest inventari totes aquelles edificacions relacionades amb
naus, magatzems, coberts, construccions auxiliars, hivernacles, etc. que es
regulen pel planejament general i, en tot cas, en compliment de les
determinacions del text refós i reglament de la LUC.
ANNEX: ALTRES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
Llistat d’edificacions subjectes a la Transitòria 6a del Decret 305/2006,
Reglament de la Llei d’urbanisme
Les construccions existents en sòl no urbanitzable, no incloses en el Catàleg
de masies i cases rurals, estan subjectes a la transitòria 6a del Decret
305/2006, reglament de la Llei d’urbanisme, i es troben subjectes al règim
següent:
a) Si els habitatges es va implantar il·legalment i ha prescrit l’acció de
restauració de la realitat física alterada, aquests resten subjectes al règim de
fora d’ordenació que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 102 de la Llei
d’urbanisme i 119. 1 del reglament de la Llei.
b) Si els habitatges no es van implantar il·legalment, aquests resten subjectes
al règim de disconformitat que estableixen els articles 102.4 de la Llei
d’urbanisme i 119.2 del reglament de la Llei.
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NOM Polígon Parcel·la Situació adm.
Barceloneta CAL SORT 5 41 Llicència
CAN CAVALLER 5 71 Llicència
Granota CAN RAJOLER II 7 49 Sense llicència
CAN PERICAI II 7 36 Llicència
CAN JOANES 8 24 Sense llicència
CAL SANT II 7 17 Llicència
CAN PONTGRAU 8 22 Sense llicència
CAN QUINTANA 5 82 Sense llicència
FORN DE LA CALÇ 9 2 Sense llicència
Vallcanera CAN ROSTOLL NOU 1 6 Sense llicència
CAN BARRACA 11 3 Llicència
CAN BECAINA NOU 11 106 Sense llicència
FORN DE VIDRE 2 3 Sense llicència
XALET MAIMI I 11 15 Sense llicència
XALET MAIMI II 11 16 Llicència
CAN MORELL 11 47 Llicència
CAN MAS QUINTANA 11 63 Llicència
CAN VERMELL 1 126 Sense llicència
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