
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 9 de novembre de 2020, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona
referent al municipi de Ripoll.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 6 d'agost de 2020, va adoptar, entre d'altres,
l'acord següent:

 

Exp.: 2020 / 071583 / G

Modificació puntual núm. 26 del POUM per la regulació de la construcció de piscines en sòl urbà, al terme
municipal de Ripoll

 

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb les consideracions efectuades, aquesta Comissió
acorda:

1. Aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 26 del POUM per la regulació de la construcció de
piscines en sòl urbà, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Ripoll.

2. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l'efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

3. Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb
plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei
2/2007, de 5 de juny, del DOGC, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
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http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/71583/G&set-locale=ca


reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/71583/G&set-locale=ca

La consulta de l'expedient administratiu es podrà fer, presencialment, en qualsevol dels serveis territorials
d'Urbanisme, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres feiners.

 

Girona, 9 de novembre de 2020

 

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Modificació puntual núm. 26 del POUM per la regulació de la construcció de piscines
en sòl urbà, de Ripoll.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 normativa_cat.pdf

 

(20.314.081)
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació puntual núm. 26 del POUM per a la regulació 
de la construcció de piscines en sòl urbà del municipi de Ripoll 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
2.1 Naturalesa, àmbit territorial i vigència. 
 
Article 1. Naturalesa 
Aquest Pla té la consideració de Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbanística de Ripoll, i respecta en totes les seves determinacions el Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i la Llei 
3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Article 2. Àmbit territorial  
L’àmbit territorial d’aquesta modificació puntual queda circumscrit als àmbits delimitats 
pels sectors: 
. Zones d’eixample (7)  
. Zona suburbana (8)  
. Zones d’edificació aïllada unifamiliar (9) 
. Zones d’edificació aïllada plurifamiliar (10) 
 
Article 3. Vigència. 
Aquesta modificació puntual entrarà en vigència i serà executiva a partir de la 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva 
i de les normes urbanístiques corresponents, d’acord amb el que disposa l’Art. 106.1 
del Decret Legislatiu 1/2010. 
 
Article 4. Obligacions 
Els particulars, igual que l’administració pública, queden obligats al compliment de les 
disposicions sobre ordenació urbanística contingudes en el present instrument de 
planejament urbanístic. 
 
Article 5. Interpretació del Pla 
La interpretació de la present modificació puntual i de la seva normativa i ordenances 
es fa d’acord amb el seu contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat. En cas 
de dubte o imprecisió, s’estarà al que resulti de les regles d’interpretació del 
planejament urbanístic definides a l’Art. 10 del decret legislatiu 1/2010.   
 
Article 6. Determinacions del Pla 
Les determinacions de la modificació puntual del POUM es despleguen en els següents 
documents: 
. Memòria  
. Normes urbanístiques 
. Agenda. Avaluació econòmica i financera 
 
Article 7. Suspensió de llicències 
Les modificacions que s’incorporen per mitjà d’aquesta modificació puntual del POUM, 
no donen lloc a la suspensió de cap tipus de llicència ni de tramitació de procediment, 
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si bé únicament es podran concedir les llicències que siguin compatibles amb els 
paràmetres i condicions establertes en la present modificació.  
 
2. NOU ARTICULAT DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM 
 
Article 1. Es modifiquen els articles 196, 200, 205, 211,217, 221, 226, 228 amb una 
regulació referent a paràmetres i característiques per a la construcció de piscines en 
determinats sectors del sòl urbà. 
Concretament referit al Títol V REGLAMENTACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBA / 
CAPÍTOL 2 ZONES / SECCIÓ SEGONA. ZONES D’EIXAMPLE, SECCIÓ TERCERA. 
ZONA SUBURBANA, i SECCIÓ QUARTA. ZONES D’EDIFICACIÓ AÏLLADA. 
 
SECCIÓ 2. ZONES D’ EIXAMPLE.  ( 7) 
 
Art. 193    Definició 

Correspon a aquelles àrees de creixement urbà que s’han desenvolupat a continuació 
del nucli històric, fins a final del segle XX, ocupant terrenys situats ambdós costats 
de les noves carreteres que varen substituir els camins rals, i del nou carrer d’accés a 
l’estació de tren. 
 
El traçat viari d’aquesta zona respon a estructures viàries diverses: en la seva 
major extensió respon als plans d’eixample de fins el començament del XX, i forma 
una malla viària; però també està constituït únicament per les alineacions de les vies 
d’accés, com la carretera de Ribes o la de Sant Joan. Les edificacions daten de 
moments històrics diferents però la seva major part són de finals del segle XX. 
Atenent a les variants tipològiques que les anteriors circumstàncies han generat, es 
distingeixen tres zones d’Eixample. Tenen en comú la seva posició urbana central, el 
destí principal de les edificacions a habitatges plurifamiliars, en diferents intensitats, però 
també a altres usos urbans especialment en planta baixa.. 
 
Art. 194 Delimitació de les zones d’eixample 
En funció de la intensitat d’ocupació de les illes delimitades per la vialitat dels 
eixamples per l’edificació, de les condicions d’edificació, i dels usos admesos es 
distingeixen les següents zones: 
Eixample en ordenació oberta. S’identifica en els plànols amb el codi (7.1) Eixample en 
illa tancada . S’identifica en els plànols amb el codi (7.2)  Eixample en ordenació 
específica. S’identifica en els plànols amb el codi (7.3) 
 
Subsecció Primera. EIXAMPLE URBÀ. EN ILLA OBERTA (7.1) 
 
Art. 195  Tipus d’ordenació 
Correspon al d’edificació entre mitgeres alineada al vial o reculada, segons es 
determina en els plànols d’alineacions, formant barres d’edificació en illes obertes 
confrontant amb espais lliures públics o privats. 
En determinades edificacions o conjunts, per raó de la configuració topogràfica del 
terreny, el tipus d’ordenació és el de volumetria específica; aquests casos s’indiquen 
en els plànols d’alineacions amb el senyalament de la cota del pla de referència de la 
planta baixa (pdr). 
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Art. 196 Condicions d’edificació 
Les condicions d’edificació són les següents: 
1. Alineacions i reculades. 
a) No es permet recular la façana respecte de l’alineació del vial al que dóna front, 
tampoc no es permetrà la reculada de l’edificació respecte a les partions laterals de la 
parcel·la, tret en els casos i condicions de les lletres següents. 
b) Es permetrà la reculada de l’edificació : 
Respecte les alineacions de les façanes que constitueix la testa dels edificis que formin 
el cap d’un rengle d’edificis o respecte de l’alineació grafiada per a les façanes 
laterals. 

Respecte de l’alineació que delimita el pati d’illa 
També es permet la reculada respecte de l’alineació de vial o de l’espai públic quan 
es garanteixi la reculada de tot el front edificable de l’illa o el rengle; el 
reculament no comportarà disminució de les dimensions del pati interior d’illa quan 
existeixi. 

c) La dimensió mínima de la reculada de la façana lateral respecte dels límits de 
propietat haurà de ser l’exigible per als patis mixtes quan es pretengui la il·luminació o 
ventilació de l’edifici a través d’elles. El tractament d’aquestes façanes es farà com si 
es tractés d’una façana que confrontés amb la via pública; no s’hi permeten els cossos 
volats. 
2. Alçada i nombre de plantes. 
L’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes és la que es determina en 
els plànols, i no és mai superior a quatre plantes. 
Les alçades que corresponen al nombre de plantes són les següents: núm. màxim de 
plantes 
Alçada reguladora màxima 
PB 4,45 m
PB+1PP 7,50 m
PB+2PP 10,55 m
PB+3PP 13,50 m
PB+4PP 16,65 m
El sostre de la planta baixa s’ha de situar a una alçada mínima de 3,50 metres 
respecte al punt d’aplicació de l’alçada reguladora. 
3. Façana mínima 
L’amplada mínima de façana és de 7 m. 
4. Cossos volats. 
A més de complir les condicions establertes en caràcter general, respectaran les 
següents: 
a) Cossos volats oberts.  
b)Balcons 
 Els balcons podran volar com a màxim: En carrers de menys 6 m.: 0,20 m. 
En carrers de 6 m. a 12 m.: 0,40 m. En carrers de 12 m. o més : 0,60 m. 
c) Cossos volats tancats i mig tancats. 
En carrers de 12 m. o més d’amplada s’admeten exclusivament les tribunes d’una 
volada màxima no superior a una vintena part de l’amplada del carrer, amb un màxim 
de 0,60 m., i en una llargada equivalent a un terç de l’amplada de la façana. 
d) La longitud total dels cossos volats, en projecció horitzontal no ocuparà més de les 
dues terceres parts de l’amplada de la façana. 
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5. Fondària edificable. 
La fondària edificable màxima de l’edificació és la que es determina per a cada illa en 
els plànols. 
6. Espai lliure de parcel·la. 
L’espai de parcel·la no ocupable per l’edificació segons les fondàries i perímetres 
de l’edificació grafiades als plànols, té el caràcter de jardí privat i d’espai lliure 
d’edificació. No s’hi permetran les construccions permanents, independentment de la 
seva finalitat, tret de les rampes d’accés de vehicles als garatges de les edificacions. 
7. Ocupació del subsòl. 
El subsòl de la part de parcel·la compresa dins la fondària edificable podrà ser ocupat 
en planta soterrani. L’espai lliure interior d’illa de les parcel·les en que l’alçada de 
l’edificació sigui de quatre o més plantes, podrà ser ocupat en planta soterrani fins una 
fondària de 18 metres, des de l’alineació de l’edificació, si la fondària edificable és 
inferior, justificant en el projecte el caràcter enjardinat de la coberta d’aquesta planta. 
8. Piscines. 
a) Implantació. 

Les piscines a l’aire lliure d’ús privat o comunitari no es computaran a efectes 
d’edificabilitat i podran situar-se a l’espai lliure de parcel.la, no ocupable per 
l’edificació, quan quedin inserits dins del nivell corresponent a planta baixa o planta 
pis, segons es determini en cada illa als plànols d’ordenació d’aquesta zona. 

Quan el nivell de la piscina sobresurti del nivell de la planta més de 0,30 metres, 
computarà a efectes d’ocupació i edificabilitat, i haurà d’estar ubicat forçosament en 
espais destinats a l’edificació. 
b) Separacions. 
El vas de la piscina mantindrà una separació mínima d’1 metre respecte a tots els 
límits de la parcel.la.   
Amb acord de la propietat veïna, el vas de la piscina podrà mantenir una separació 
mínima de 0,60 metres respecte dels límits amb les finques contigües.  
c) Altres equipaments. 
Altres complements vinculats a la piscina (locals per a maquinària, vestidors, dutxes, 
pèrgoles...) tenen consideració d’edificacions i per tant es circumscriuran a les 
condicions que ordenen l’edificació d’aquesta zona.  
d) Llicència d’obra. 
Per l’obtenció de llicència per a la implantació, construcció o reforma de piscines caldrà 
tramitar el corresponent projecte tècnic, segons disposicions del Reial Decret 314/2006 
del Codi Tècnic de l’Edificació, les seves modificacions, així com qualsevol altra 
legislació i norma que l’hi sigui d’aplicació. 
 
Art. 197 Usos 
Els usos permesos en aquestes zones són: 
Ús dominant: 
Habitatge: tipus 1a) Habitatge unifamiliar i 1.b) Habitatge plurifamiliar 
En les parcel·les situades en àmbits subjectes a anterior planejament derivat aprovat 
es respectarà el nombre màxim d’habitatges que en aquell planejament s’hi estableixi. 
L’ús d’habitatge en planta baixa només es permetrà quan es garanteixi la 
il·luminació i ventilació de totes les peces principals sobre l’espai lliure de parcel·la, 
o espais lliures públics altres que la vialitat; o bé directament sobre la vialitat, quan 
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el paviment de les peces de l’habitatge estigui situat a una cota superior a 0,50 m 
per sobre la rasant de la vorera amb la que confronti. 
Usos compatibles: 
Residencial: tipus 3.a) Residencial especial i 3.d) Hoteler. Comerç: tipus 4.a) Comerç 
petit i tipus 4.b) Comerç mitjà. Oficines i serveis. 
Restauració. 
Recreatiu: exclusivament el tipus 7.a) Recreatiu tipus I. Educatiu. 
Sanitari. Assistencial. Esportiu. Cultural. Associatiu. 
Administratiu. 
Religiós. Serveis urbans. 
Usos incompatibles: Els usos restants. 

 
Art. 198 Tanques 
Les parets de tanca dels solars podran seran d’obra fins a un màxim de 0,60 m. i fins 
una alçada total de 1,80 m. podran ésser tancats amb un element de reixa o amb 
plantes de jardí. 
 
Subsecció Segona. EIXAMPLE URBÀ EN ILLA TANCADA (7.2) 
 
Art. 199  Tipus d’ordenació 
Correspon  al  d’edificació entre  mitgeres  alineada  al  vial, formant  illes  tancades  
per l’edificació en tot el seu perímetre. 
 
Art. 200 Condicions d’edificació 
1. Alineacions i reculades. 
No es permet  recular  la façana respecte de l’alineació del vial al que dóna front, 
tampoc es permetrà la reculada de l’edificació respecte a les partions laterals de la 
parcel·la. 
Es permet la reculada de l’edificació respecte a l’alineació interior. 
2. Alçades i nombre de plantes. 
L’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes és la que es determina en 
els plànols, i no és mai superior a cinc plantes. Les alçades que corresponen al 
nombre de plantes són les següents: 
Núm. màxim de plantes Alçada reguladora màxima 
PB   4,45 m
PB+ 1PP 7,50 m
PB+ 2PP 10,55 m
PB+ 3PP 13,50 m
PB+ 4PP 16,65 m
El sostre de la planta baixa s’ha de situar a una alçada mínima de 3,50 metres 
respecte al punt d’aplicació de l’alçada reguladora. 
3. Façana mínima 
L’amplada mínima de façana és de 7 m. 
4. Cossos volats i sortints. 
A més de complir les condicions establertes en caràcter general, respectaran les 
següents: 
a) Cossos volats oberts. 
Els balcons, podran volar com a màxim: En carrers de menys 6 m.: 0,20 m. 
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En carrers de 6 m. a 12 m.: 0,40 m. En carrers de 12 m. o més: 0,60 m. 
b) Cossos volats tancats i mig tancats. 
En carrers de 12 m. o més d’amplada es podran construir cossos volats tancats o 
mig tancats d’una dimensió màxima de vol de 0,60 m. 
En projecció horitzontal els cossos tancats i mig tancats no ocuparan més d’una 
tercera part de la longitud de la façana. 
c) La longitud total dels cossos volats, en projecció horitzontal no ocuparà més de les 
dues terceres parts de l’amplada de la façana. 
5. Fondària edificable. 
La fondària edificable màxima per a la planta baixa i per a la planta pis és la que 
es determina en cada illa en els plànols E 1/2000. 
6. Espai lliure d’illa. 
L’espai no edificable en planta baixa o en planta pis, tindrà el caràcter de jardí 
privat i d’espai lliure d’edificació. Només s’hi permetran les construccions en el subsòl 
previstes al punt següent. 
7. Ocupació del subsòl. 
El subsòl de la part de parcel·la ocupable per l’edificació en planta baixa, i de l’espai 
lliure interior d’illa podran ser ocupats en planta soterrani, justificant en el projecte el 
caràcter enjardinat de la coberta d’aquesta planta. 
8.  Piscines. 
a) Implantació. 
Les piscines a l’aire lliure d’ús privat o comunitari no es computaran a efectes 
d’edificabilitat i podran situar-se a l’espai interior d’illa, no ocupable per l’edificació, 
quan quedin inserits dins del nivell corresponent a planta baixa o planta pis, segons es 
determini en cada illa als plànols d’ordenació d’aquesta zona. 
Quan el nivell de la piscina sobresurti del nivell de la planta més de 0,30 metres, 
computarà a efectes d’ocupació i edificabilitat, i haurà d’estar ubicat forçosament en 
espais destinats a l’edificació. 
b) Separacions. 
El vas de la piscina mantindrà una separació mínima d’1 metre respecte a tots els 
límits de la parcel.la.   
Amb acord de la propietat veïna, el vas de la piscina podrà mantenir una separació 
mínima de 0,60 metres respecte dels límits amb les finques contigües.  
c) Altres equipaments. 
Altres complements vinculats a la piscina (locals per a maquinària, vestidors, dutxes, 
pèrgoles...) tenen consideració d’edificacions i per tant es circumscriuran a les 
condicions que ordenen l’edificació d’aquesta zona.  
 d) Llicència d’obra. 
Per l’obtenció de llicència per a la implantació, construcció o reforma de piscines caldrà 
tramitar el corresponent projecte tècnic, segons disposicions del Reial Decret 314/2006 
del Codi Tècnic de l’Edificació, les seves modificacions, així com qualsevol altra 
legislació i norma que l’hi sigui d’aplicació. 
 
Art. 201 Alçada mínima 
L’alçada mínima de les edificacions en aquesta zona es la que correspon a un edifici de 
PB més la meitat del nombre de plantes pis permeses, arrodonit al nombre sencer més 
pròxim per excés. 
 
Art. 202    Usos 
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Els usos permesos en aquestes zones són: 
Ús dominant: 
Habitatge: tipus 1a) Habitatge unifamiliar i 1.b) Habitatge plurifamiliar L’ ús d’habitatge 
nou només es permès a les plantes pis. 
Usos compatibles: 
Residencial: tipus 3.a) Residencial especial i 3.d) Hoteler. Comerç: tipus 4.a) Comerç 
petit i tipus 4.b) Comerç mitjà. Oficines i serveis. 
Restauració. 
Recreatiu: exclusivament el tipus 7.a) Recreatiu tipus I. 
Industrial: tipus 9.a) Indústria- taller i 9.b) Indústria tipus I (exclusivament en planta 
baixa d’edifici d’altres usos). 
Aparcament. Educatiu. Sanitari. Assistencial. Esportiu. Cultural. Associatiu. 
Administratiu. Religiós. Serveis urbans. 
Usos incompatibles: Els usos restants. 
 

Art. 203 Tanques 
Les parets de tanca dels solars podran seran d’obra fins a un màxim de 0,60 m. i fins 
una alçada total de 1, 80 m. podran ésser tancats amb un element de reixa o amb 
plantes de jardí. 
 
Subsecció Tercera. EIXAMPLE URBÀ  AMB ORDENACIÓ ESPECÍFICA. (7.3) 
 
Art. 204    Definició 
Els terrenys així qualificats es corresponen amb aquelles parts de la zona d’Eixample 
en les que s’han establert condicions específiques d’ordenació, bé a través de 
documents urbanístics aprovats anteriorment, o bé en cas d’estar compreses en 
polígons d’actuació, a través de les fitxes del polígon. 
 
Art. 205 Tipus i condicions d’edificació de la zona d’Eixample urbà amb ordenació 
específica  (7.3) 
El tipus i les condicions d’ordenació de l’edificació dels terrenys d’aquesta zona, quan 
no estan compreses dins de polígons d’actuació, es corresponen amb les 
establertes pel planejament immediatament anterior vigent. 
El tipus i les condicions d’ordenació de les edificacions dels terrenys d’aquesta zona, 
quan estan compresos dins de polígons d’actuació delimitats per aquest POUM són 
les que es determinen específicament en la seva fitxa. 
Les condicions d’habitabilitat dels habitatges i dels edificis d’habitatges es regiran per 
les disposicions previstes actualment i per les futures modificacions de la legislació 
en matèria d’edificació i d’habitatge. (Disposició Addicional Cinquena) 
1. Piscines. 
a) Implantació. 

Les piscines a l’aire lliure d’ús privat o comunitari no es computaran a efectes 
d’edificabilitat i podran situar-se a l’espai interior d’illa, no ocupable per l’edificació, 
quan quedin inserits dins del nivell corresponent a planta baixa o planta pis, segons es 
determini en cada illa als plànols d’ordenació d’aquesta zona. 
Quan el nivell de la piscina sobresurti del nivell de la planta més de 0,30 metres, 
computarà a efectes d’ocupació i edificabilitat, i haurà d’estar ubicat forçosament en 
espais destinats a l’edificació. 
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b) Separacions. 
El vas de la piscina mantindrà una separació mínima d’1 metre respecte a tots els 
límits de la parcel.la.   
Amb acord de la propietat veïna, el vas de la piscina podrà mantenir una separació 
mínima de 0,60 metres respecte dels límits amb les finques contigües.  
c) Altres equipaments. 
Altres complements vinculats a la piscina (locals per a maquinària, vestidors, dutxes, 
pèrgoles...) tenen consideració d’edificacions i per tant es circumscriuran a les 
condicions que ordenen l’edificació d’aquesta zona.  
 d) Llicència d’obra. 
Per l’obtenció de llicència per a la implantació, construcció o reforma de piscines caldrà 
tramitar el corresponent projecte tècnic, segons disposicions del Reial Decret 314/2006 
del Codi Tècnic de l’Edificació, les seves modificacions, així com qualsevol altra 
legislació i norma que l’hi sigui d’aplicació. 
 
Art. 206 Ocupació del subsòl de l’espai lliure de parcel·la. 
Tret dels casos on específicament es prevegi pel planejament de desenvolupament 
del pla, o en els polígons d’actuació, no es permet l’ocupació del subsòl de l’espai 
lliure de parcel·la. 
Quan no estiguin expressament determinats, els usos admesos són els que 
corresponen a la zona d’Eixample en illa oberta. 
 
SECCIÓ TERCERA. ZONA SUBURBANA (8) 
 
Art.207  Definició 
Aquesta zona es correspon amb aquelles àrees que s’han consolidat en la seva major 
extensió a partir d’un tipus edificatori constituït per habitatges unifamiliars, o plurifamiliars 
entre mitgeres, baixa alçada, amb jardí, de promoció individual o conjunta, formant rengles 
d’edificació. 
 

Art.208  Tipus d’ordenació 
En general, el tipus d’ordenació es correspon al d’edificació entre mitgeres, formant rengles 
d’edificació amb façanes alineades al vial, o reculades per a l’establiment de jardins 
frontals; en limitats casos, formant illes tancades per les edificacions, segons es determina 
en els plànols d’ordenació, per que responen a ordenacions anteriorment aprovades. 
 
En determinades edificacions, o conjunts, per raó de la configuració topogràfica del terreny, el 
tipus d’ordenació és el de volumetria específica; aquests casos s’indiquen en els plànols 
d’alineacions amb el senyalament de la cota del pla de referència de la planta baixa (pdr). 
 
Art. 209  Divisió en zones 
1. En funció dels usos admesos i de les condicions d’edificació es distingeixen les següents 
zones: 
1) Zona suburbana d’habitatges unifamiliars arrenglerats (8.1) 
2) Zona suburbana d’habitatges plurifamiliars.  (8.2) 
2. Dins la zona 8.1 es distingeix la sub-zona identificada en els plànols amb el codi 8.1.1, 
destinada a la construcció de garatges en planta baixa. 
 

Art. 210  Regulació de l’ús 
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1. Zona Suburbana d’habitatges unifamiliars arrenglerats: Els usos permesos són: 
Ús dominant: 
Habitatge: 
1a) Habitatge unifamiliar. 
En els àmbits provinents de plans derivats, el nombre màxim d’habitatges no ultrapassarà el 
que s’hi estableix en el pla corresponent, si fos inferior al que resulta d’aplicació dels 
paràmetres d’aquest POUM. 
Usos compatibles: 
Residencial: tipus 3.a) Residencial especial i 3.d) Hoteler. Oficines i serveis. 
Usos complementaris (vinculat a un altre ús principal): Aparcament. 
Magatzem. 
Usos incompatibles: Els usos restants. 
A la sub zona 8.1.1 únicament s’admet l’ús de garatges, aparcaments i magatzems 
particulars. 
 
2. Zona Suburbana d’habitatges plurifamiliars. Els usos permesos són: 
Ús dominant: 
Habitatge: 
1a) Habitatge unifamiliar. 1b) Habitatge plurifamiliar. 
La densitat màxima és d’un habitatge per cada 100 m2 de sostre edificat. En les parcel·les 
situades en àmbits subjectes a anterior planejament derivat aprovat es respectarà el 
nombre màxim d’habitatges que en aquell planejament s’hi estableixi. 
Usos compatibles: 
Residencial: tipus 3.a) Residencial especial i 3.d) Hoteler. Comerç: 
4.a). Comerç petit 
4.b) Comerç mitjà, limitat a les parcel·les que confronten amb vials de la xarxa viària urbana 
bàsica 
Oficines i serveis. Restauració. 
Recreatiu: exclusivament el tipus 7.a) Recreatiu tipus I. Industrial: tipus 9.a) Indústria- taller. 
Educatiu. Sanitari. Assistencial. Esportiu. 
Cultural. 
Associatiu. Administratiu. Religiós. 
Usos incompatibles: Els usos restants. 
 

Art. 211  Condicions comunes d’ordenació de l’edificació 
Les condicions que regeixen l’edificació a la zona suburbana són les següents: 
1. Alineacions i reculaments: 
Les façanes s’alinearan necessàriament a l’alineació del vial tret en aquells fronts de carrer 
senyalats en els plànols en els quals es determina reculada respecte a l’alineació del vial 
per a l’establiment de jardins privats; sí es permet el reculament respecte a l’alineació 
posterior de l’edificació. 
No es permet el reculament lateral respecte a les parets mitgeres, però sí es permetrà el 
reculament de la façana que constitueix un cap de filera. 
2. Alçades i nombre màxim de plantes. 
 
L’alada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes és la que es determina en els 
plànols, i no és mai superior a tres plantes. Les alçades que corresponen al nombre de 
plantes són les següents: 
Nº màxim de plantes Alçada reguladora màxima 
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PB 3,95 m (3,0 m per a la sub-zona 8.1.1.) 
PB+ 1PP 6,70 m 
PB+ 2PP 9,75 m 
 
El sostre de la planta baixa s’ha de situar a una  alçada mínima de 3,0  metres respecte al 
punt d’aplicació de l’alçada reguladora, tret en la sub-zona 8.1.1 
3. Cossos volats. 
A més de complir les condicions establertes en  caràcter general,  respectaran  les 
següents: 
a) Cossos volats oberts. 
Els balcons podran volar com a màxim: En carrers de 6 fins a 10 m: 0,40 m 
En carrers de 10 m a 12 m: 0,60 m En carrers de més de 12 m: 0,80 m 
b) Cossos volats tancats i mig tancats. 
En carrers de 12 m. o més d’amplada es podran construir cossos volats tancats o mig 
tancats d’una dimensió màxima de vol de 0,80m. 
En projecció horitzontal aquests cossos no ocuparan més d’una tercera part de la longitud 
de façana. 
c) La longitud total del cossos volats, en projecció horitzontal no ocuparà més de les dues 
terceres parts de l’amplada de la façana. 
d) El reculament de l’alineació de façana en aquells fronts de carrer en que així es grafia 
computarà com amplada de vial als únics efectes del càlcul del vol màxim. 
4. Fondària edificable 
La fondària edificable màxima coincideix en totes les plantes i és per a cada front 
d’edificació la que es senyala en els plànols d’ordenació, i no excedeix dels 12.00 m. en les 
noves ordenacions. 
5. Espai lliure d’illa. 
L’espai no ocupat per l’edificació segons el que estableixen les condicions d’ordenació, 
tindrà el caràcter de jardí privat, lliure d’edificació. No s’hi permeten les edificacions 
permanents independentment de la seva finalitat, tret d’allò previst al punt següent. 
6. Ocupació del subsòl. 
El subsòl de la parcel·la ocupable per l’edificació en planta baixa podrà ser ocupat en 
planta soterrani. 
Només es permetrà l’ocupació de l’espai lliure interior d’illa en aquelles parcel·les que per 
raó del desnivell existent entre la rasant del carrer i la del terreny en el pla vertical de la 
fondària edificable, el sostre de la planta baixa resulti a la mateixa cota o inferior a la del 
terreny; en aquest cas, es permetrà l’ocupació del subsòl fins una fondària tres metres 
superior a la grafiada als plànols per a la planta baixa. 
7. Piscines. 
a) Implantació. 

Les piscines a l’aire lliure d’ús privat no es computaran a efectes d’edificabilitat i 
podran situar-se en els  jardins privats lliures d’edificació, quan quedin inserits o 
encastats dins el nivell definitiu de les terres amb l’adaptació topogràfica definida per 
aquesta zona. 
Quan el nivell de la piscina sobresurti del nivell de les terres més de 0,30 metres, 
computarà a efectes d’ocupació i edificabilitat, i haurà d’estar ubicat forçosament en 
espais destinats a l’edificació. 
b) Separacions. 
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L’excavació de les piscines mantindran una separació mínima d’1 metre respecte a 
tots els límits de la parcel.la.   
Amb acord de la propietat veïna, l’excavació de les piscines podrà mantenir una 
separació mínima de 0,60 metres respecte dels límits amb les finques contigües.  
c) Altres equipaments. 
Altres complements vinculats a la piscina (locals per a maquinària, vestidors, dutxes, 
pèrgoles...) tenen consideració d’edificacions i per tant es circumscriuran a les 
condicions que ordenen l’edificació d’aquesta zona.  
 d) Llicència d’obra. 
Per l’obtenció de llicència per a la implantació, construcció o reforma de piscines caldrà 
tramitar el corresponent projecte tècnic, segons disposicions del Reial Decret 314/2006 
del Codi Tècnic de l’Edificació, les seves modificacions, així com qualsevol altra 
legislació i norma que l’hi sigui d’aplicació. 
 
Art. 212 Condicions de parcel·lació i d’edificació. 
1. Zona Suburbana d’edificació unifamiliar arrenglerada. 
a) Lot mínim i segregacions: 
A la zona suburbana d’edificació unifamiliar arrenglerada, als efectes de regulació de la 
parcel·lació i l’edificació es distingeixen: els lots edificables, i les parcel·les dels habitatges 
unifamiliars. 
El lot és la superfície de terreny assignada a cada rengle d’edificació que ha de ser objecte 
d’un projecte d’edificació unitari. Cada lot ha de tenir una superfície com a mínim, equivalent 
a la suma de dues parcel·les mínimes. Parcel·la és la superfície que s’adscriu a cadascun 
dels habitatges unifamiliars. 
La llicència de divisió de cada lot en parcel·les només podrà ser autoritzada simultàniament o 
en posterioritat a la concessió de la llicència d’obres del rengle, o agrupació de que es 
tracti. 
b) Amplada mínima dels habitatges i parcel·la mínima. 
L’amplada mínima de cada habitatge unifamiliar és de 5,50 m. i la superfície mínima de 
parcel·la és de 110 m2. 
c) Condicions dels rengles d’edificació, en zones subjectes a PP, PMU o nova ordenació 
volumètrica. 
El nombre màxim d’habitatges agrupats és de sis, i la longitud màxima del rengle és de 40 
m; la longitud mínima és l’equivalent a la de dos habitatges. 
La separació mínima entre rengles o entre rengle i altres edificacions és de 4m. 
d) Unitat de projecte. 
Els habitatges compresos en cada rengle d’edificació o agrupació han de ser objecte d’un 
únic projecte de construcció i d’edificació simultània que asseguri .la unitat arquitectònica 
del conjunt. 
e) Parcel·les procedents de plans derivats. 
En les parcel·les procedents de plans derivats aprovats prevaldran les condicions que en 
aquests s’hi estableixen, a les previstes a les lletres anteriors. 
2. Zona Suburbana d’edificació plurifamiliar. 
a) Front mínim i parcel·la mínima. 
La longitud mínima del front de parcel·la és de 7 m. Les parcel·les de 16,50 m. o més 
metres de front es permet que siguin dividides, un cop autoritzada la construcció d’un 
projecte d’edificació unitari, en parcel·les de 5,50 m. de front mínim, en cas de ser 
destinades a habitatges unifamilars. 
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SECCIÓ QUARTA. ZONES D’EDIFICACIÓ AÏLLADA 
 
Subsecció Primera. DISPOSICIONS COMUNES  
 
Art. 213  Definició 
Comprèn aquelles àrees destinades a usos residencials, en que els espais no edificats 
de la parcel·la n’ocupen la major extensió, i en les que les edificacions estan 
separades respecte de tots o quasi tots els límits de la parcel·la. 
Comprèn tan les zones amb característiques de ciutat-jardí com aquelles altres en les 
que predomina el tipus d’edificació aïllada en forma de blocs. 
En funció de la mida de les parcel·les i de les intensitats d’edificació i d’ús permeses i 
de la tipologia dels habitatges, es diferencien les següents zones: 
Zona d’edificació aïllada unifamiliar 
Zona d’edificació aïllada plurifamiliar 
 
Art. 214  Tipus d’ordenació 

El tipus d’ordenació de l’edificació és el d’edificació 
aïllada. 
 
Subsecció Segona. ZONES D’EDIFICACIÓ AÏLLADA UNIFAMILIAR (9) 
 
Art. 215  Divisió en zones 
En funció de la superfície de parcel·la i de la intensitat d’edificació es distingeixen 
les següents zones d’edificació aïllada unifamiliar: 
Zona d’intensitat 1 (9.1) 
Zona d’intensitat 2 (9.2) 
Zona d’intensitat 3 (9.3) 
Zona d’intensitat 4 (9.4) 
Zona d’intensitat 5 (9.5) 
 
Art. 216  Regulació de l’ús 
Ús dominant: Habitatge: 
1a) Habitatge unifamiliar. Un habitatge per parcel·la, en cadascuna de les zones. 
A les parcel·les de la zona 9.4 compreses dins l’àmbit de l’ anteriorment vigent Pla 
Parcial de Cal Deu, que tinguin una superfície igual o superior a 500 m2 s’admeten dos 
habitatges per parcel·la, agrupades en una única edificació i construïda d’un sol cop. 
Usos compatibles: 
Residencial: tipus  3.a) Residencial especial i 3.d) Hoteler. Comerç: 
4.a). Comerç petit, només en les parcel·les  que confronten amb vials de la xarxa 
viària urbana bàsica, fins a 50m2 de superfície de venda al públic. 
Oficines i serveis, fins a un 25% del sostre edificat en cada parcel·la. Restauració. 
Educatiu. Sanitari. Assistencial. Cultural. 
Associatiu. 
Religiós. 
Usos incompatibles: Els usos restants. 
 
Art. 217  Condicions d’edificació 
Les condicions d’edificació per a les zones d’edificació aïllada unifamiliar són les 
següents: 
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1. Superfície mínima i front mínim de parcel·la: 
 Front mínim (m) Superfície mínima (m2) 
Zona d’intensitat 1 24 1000 

Zona d’intensitat 2 20 800 

Zona d’intensitat 3 20 600 

Zona d’intensitat 4 16 400 

Zona d’intensitat 5 14 200 

 
2. Separacions mínimes 
Zona Front de vial Fons de parcel·la Laterals Entre edificacions
Zona d’intensitat 1 6 m 6 m 4 m 10 m 
Zona d’intensitat 2 6 m 6 m 3 m 6 m 
Zona d’intensitat 3 3 m 5 m 3 m 6 m 
Zona d’intensitat 4 3 m 3 m 3 m 6 m 
Zona d’intensitat 5 3 m 3 m 3 m 6 m 
 

En la subzona d’intensitat 4 i 5 es permetrà adossar lateralment les edificacions de 
dues parcel·les contigües respecte del límit comú quan la promoció i construcció 
sigui simultània. En el cas que la parcel·la limiti directament amb una edificació 
existent en una parcel·la veïna, la nova edificació també s’hi permetrà adossar, 
sense separació lateral, en una longitud i alçada no superiors a la d’aquella edificació 
existent. 
Les edificacions auxiliars admeses respectaran les separacions als límits de parcel·la 
tret d’aquelles que per raó del desnivell existent entre la cota del terreny de la 
parcel·la i la rasant del carrer permeti encastar-la totalment dins el terreny. En 
aquest cas, l’edificació podrà alinear-se al vial. 
Les separacions de les edificacions que s’estableixen en aquest article s’aplicaran a 
les noves edificacions. Nogensmenys, les noves edificacions compreses entre 
parcel·les ja edificades, i les ampliacions de les edificacions existents, podran seguir 
l’alineació consolidada per les separacions establertes pel planejament anteriorment 
vigent. 

3. Ocupació de parcel·la i edificabilitat màximes: 
 
 Ocupació màxima % Edificabilitat m2/m2 
Zona d’intensitat 1 15 % 0,25 
Zona d’intensitat 2 20 % 0,35 
Zona d’intensitat 3 30 % 0,35 
Zona d’intensitat 4 40 % 0,60 
Zona d’intensitat 5 40 % 0,80 
 

El sostre edificable sobre les parcel·les de la zona 9,4 es proporcional a la seva 
superfície, en aplicació del coeficient d’edificabilitat, però té com a límit absolut el que 
correspondria a una parcel·la de 500 m2. 
Les parcel·les de la zona 9.4 dins l’àmbit del pla parcial de Cal Déu, mantindran el 
sostre màxim edificable que consta al projecte de reparcel·lació. 

4. Alçada màxima de l’edificació i nombre màxim de plantes: 
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L’alçada màxima de les noves edificacions és de 6,50 m per a totes les zones, i el 
nombre màxim de plantes és de planta baixa i una planta pis. 

5. Edificació auxiliar. 
Amb caràcter general s’admet l’edificació auxiliar en aquelles parcel·les que per raó 
del desnivell existent entre la cota de parcel·la i la rasant del carrer permeti 
encastar-la totalment dins el terreny. En aquest cas, l’edificació auxiliar podrà 
alinear-se al vial, i la seva alçada total màxima és de 2,50 m. 
Tret de l’anterior situació l’edificació auxiliar només es permet en les parcel·les de la 
zona d’intensitat 1. En aquesta zona les edificacions auxiliars poden ocupar com a 
màxim el  3 
% de la superfície de parcel·la amb una alçada màxima de 2,8 m. sobre la cota 
natural del terreny. 

6. Ocupació del subsòl. 
El subsòl de la parcel·la podrà ser ocupat amb una planta soterrani, amb les 
limitacions d’ocupació global per l’edificació, i separacions que s’estableixen en els 
punts tres i dos anteriors, respectivament. 

7. Densitat d’habitatges per parcel·la 
Es permet un  habitatge per parcel·la com a màxim, en cadascuna de les zones. 

8. Piscines. 
a) Implantació. 
Les piscines a l’aire lliure d’ús privat no es computaran a efectes d’edificabilitat i 
podran situar-se en els  jardins privats lliures d’edificació, quan quedin inserits o 
encastats dins el nivell definitiu de les terres. amb l’adaptació topogràfica definida per 
aquesta zona. 
Quan el nivell de la piscina sobresurti del nivell de les terres més de 0,30 metres, 
computarà a efectes d’ocupació i edificabilitat, i haurà d’estar ubicat forçosament en 
espais destinats a l’edificació. 
b) Separacions. 
L’excavació de les piscines mantindran una separació mínima d’1 metre respecte a 
tots els límits de la parcel.la.   
Amb acord de la propietat veïna, l’excavació de les piscines podrà mantenir una 
separació mínima de 0,60 metres respecte dels límits amb les finques contigües.  
c) Altres equipaments. 
Altres complements vinculats a la piscina (locals per a maquinària, vestidors, dutxes, 
pèrgoles...) tenen consideració d’edificacions i per tant es circumscriuran a les 
condicions que ordenen l’edificació d’aquesta zona.  
 d) Llicència d’obra. 
Per l’obtenció de llicència per a la implantació, construcció o reforma de piscines caldrà 
tramitar el corresponent projecte tècnic, segons disposicions del Reial Decret 314/2006 
del Codi Tècnic de l’Edificació, les seves modificacions, així com qualsevol altra 
legislació i norma que l’hi sigui d’aplicació. 
 
Art. 218  Parets de tanca 
Les parets de tanca dels solars seran d’obra fins a un màxim de 0,60 m. i fins una 
alçada total de 1, 80 m. podran ésser tancats amb un element de reixa o amb plantes de 
jardí. 
 
Subsecció Tercera. ZONES D’EDIFICACIÓ AILLADA PLURIFAMILIAR  (10) 
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Art. 219 Divisió en zones 
En funció de les condicions d’ordenació de l’edificació s’estableixen les següents zones: 
1. Edificació aïllada plurifamiliar 1 (10.1) 
2. Edificació aïllada plurifamiliar 2, de volumetria consolidada (10.2) 
3. Edificació aïllada plurifamiliar 3, d’ordenació específica  (10.3) 
 
ZONA D’EDIFICACIÓ AILLADA PLURIFAMILIAR 1. (10.1) 
 
Art. 220  Tipus d’ordenació 
El tipus d’ordenació de l’edificació és el d’edificació aïllada. 
 
Art. 221    Condicions d’edificació de la zona d’edificació aïllada plurifamiliar 1. 
1. Superfície mínima i front mínim de parcel·la: 
Front mínim: 16 m 
Superfície mínima .800 m2 
2. Separacions mínimes: 
Les separacions de l’edificació a les partions i entre els edificis respectaran les 
distàncies mínimes següents: 
Front de vial: 5 m 
Fons de parcel·la 6 m 
Laterals: 3 m 
Entre edificis 6 m 
3. Ocupació i edificabilitat màximes de parcel·la: 
Ocupació : 30 % 
Edificabilitat: 1,20 m2/m2 

Es podrà ocupar fins un 10 % més de la superfície de la parcel·la en plantes 
soterrani sempre que es destinin a garatge i s’asseguri que, en planta baixa, l’espai 
ocupat quedarà ordenat com a jardí, i es respectin també per aquelles plantes les 
separacions mínimes. 

4. Alçada d’edificació. 
Alçada màxima: 13,50 m 
Nombre màxim  de plantes: PB + 3PP 
5. Piscines. 
a) Implantació. 
Les piscines a l’aire lliure d’ús privat o comunitari no es computaran a efectes 
d’edificabilitat i podran situar-se a l’espai lliure de parcel.la, no ocupable per 
l’edificació, quan quedin inserits dins del nivell corresponent a planta baixa. 
Quan el nivell de la piscina sobresurti del nivell de les terres més de 0,30 metres, 
computarà a efectes d’ocupació i edificabilitat, i haurà d’estar ubicat forçosament en 
espais destinats a l’edificació. 
b) Separacions. 
L’excavació de les piscines mantindran una separació mínima d’1 metre respecte a 
tots els límits de la parcel.la.   
Amb acord de la propietat veïna, l’excavació de les piscines podrà mantenir una 
separació mínima de 0,60 metres respecte dels límits amb les finques contigües.  
c) Altres equipaments. 
Altres complements vinculats a la piscina (locals per a maquinària, vestidors, dutxes, 
pèrgoles...) tenen consideració d’edificacions i per tant es circumscriuran a les 
condicions que ordenen l’edificació d’aquesta zona.  
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 d) Llicència d’obra. 
Per l’obtenció de llicència per a la implantació, construcció o reforma de piscines caldrà 
tramitar el corresponent projecte tècnic, segons disposicions del Reial Decret 314/2006 
del Codi Tècnic de l’Edificació, les seves modificacions, així com qualsevol altra 
legislació i norma que l’hi sigui d’aplicació. 
 
Art. 222 Regulació de l’ús 
Els usos permesos en aquesta zona són: 
Ús dominant: 
Habitatge: tipus 1a) Habitatge unifamiliar i 1.b) Habitatge plurifamiliar 
Usos compatibles: 
Residencial: tipus 3.a) Residencial especial i 3.d) Hoteler. 
Oficines i serveis: en un màxim del 25 % del sostre edificable de la parcel·la. 
Els següents exclusivament en situació de planta baixa: Comerç: tipus 4.a). Comerç petit 
Restauració. Educatiu. Sanitari. Assistencial. 
Esportiu. 
Cultural. Associatiu. Administratiu. Religiós. Serveis urbans. 
Usos incompatibles: Els usos restants. 
 
Art. 223 . Nombre màxim d’habitatges 
El nombre màxim d’habitatges per parcel·la, es correspon amb el número sencer 
més pròxim, per excés o per defecte, al que resulta d’aplicar la proporció d’un 
habitatge per cada 100 metres quadrats de sostre construït. 
 
Art. 224 Parets de tanca 
Les parets de tanca dels solars seran opaques fins un màxim de 0,60 m., fins a una 
alçada total de 1,80 m. podran ser tancats amb un element de reixa o amb plantes de 
jardí. 
 
ZONA  EDIFICACIÓ  AÏLLADA  PLURIFAMILIAR  AMB  VOLUMETRIA  
CONSOLIDADA. (10.2) 
 
Art.22 Definició. 
Aquesta zona comprèn aquelles illes o parcel·les on les edificacions, destinades en 
general a usos residencials, formen part d’un conjunt ordenat segons el tipus 
d’ordenació aïllada i construït seguint una concepció unitària del conjunt de l’actuació. 
També comprèn aquelles edificacions, ordenades segons el tipus d’ordenació aïllada, 
que formant part o no d’un conjunt unitari, estan compreses dins del Catàleg de Béns 
protegits del POUM. 
Per les anteriors circumstàncies els edificis compresos dins d’aquesta zona no poden 
ser objecte d’augment de la volumetria existent. 
 
Art. 226 Condicions d’ordenació de l’edificació. 
Les condicions d’ordenació de l’edificació es corresponen amb les de l’edificació 
existent, que estan definides pel propi projecte de construcció en base al que fou 
atorgada la llicència d’obres; aquestes condicions exhaureixen l’ocupació de 
parcel·la, el sostre edificable, l’alçada i també el nombre màxim d’habitatges 
permesos, si el seu nombre ultrapassa la proporció d’un habitatge per cada 100 m2 de 
superfície útil. 
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Només es permetran aquelles alteracions de les edificacions que responguin a 
un projecte unitari, sense perjudici de les limitacions i altres condicions aplicables 
en cas d’estar compreses dins el Catàleg de Béns Protegits. 
Les edificacions no incloses en el catàleg de béns protegits podran ser objecte 
d’enderroc i de reconstrucció dins l’àmbit de la unitat de zona, respectant les 
condicions establertes al primer paràgraf, i les condicions de separació de l’edificació 
respecte als espais públics, quan així es determini en els plànols d’alineacions. 
1. Piscines. 
a) Implantació. 
Les piscines a l’aire lliure d’ús privat o comunitari no es computaran a efectes 
d’edificabilitat i podran situar-se a l’espai lliure de parcel.la, no ocupable per 
l’edificació, quan quedin inserits dins del nivell corresponent a planta baixa. 
Quan el nivell de la piscina sobresurti del nivell de les terres més de 0,30 metres, 
computarà a efectes d’ocupació i edificabilitat, i haurà d’estar ubicat forçosament en 
espais destinats a l’edificació. 
b) Separacions. 
L’excavació de les piscines mantindran una separació mínima d’1 metre respecte a 
tots els límits de la parcel.la.   
Amb acord de la propietat veïna, l’excavació de les piscines podrà mantenir una 
separació mínima de 0,60 metres respecte dels límits amb les finques contigües.  
c) Altres equipaments. 
Altres complements vinculats a la piscina (locals per a maquinària, vestidors, dutxes, 
pèrgoles...) tenen consideració d’edificacions i per tant es circumscriuran a les 
condicions que ordenen l’edificació d’aquesta zona.  
 d) Llicència d’obra. 
Per l’obtenció de llicència per a la implantació, construcció o reforma de piscines caldrà 
tramitar el corresponent projecte tècnic, segons disposicions del Reial Decret 314/2006 
del Codi Tècnic de l’Edificació, les seves modificacions, així com qualsevol altra 
legislació i norma que l’hi sigui d’aplicació. 
 

Art. 227 Condicions d’ús 
A més dels usos per als que foren construïdes les edificacions, s’hi admeten els usos 
de la zona d’edificació aïllada plurifamiliar 1, amb les limitacions de densitat 
d’habitatges establertes a l’article anterior. 
 
ZONA D’EDIFICACIÓ AÏLLADA PLURIFAMILAR 3, O AMB VOLUMETRIA 
ESPECÍFICA. (10.3) 
 
Art. 228 Condicions d’edificació de la zona d’edificació aïllada plurifamilar 3 (10.3) 
1. La zona d’edificació aïllada plurifamiliar d’intensitat 3, correspon als terrenys 
edificats o pendents d’edificació, ordenats segons aquest tipus d’ordenació, a través 
de planejament derivat o d’ordenacions volumètriques específiques anteriorment 
aprovades. També comprèn determinats terrenys que han de ser objecte de nova 
edificació segons aquest tipus d’ordenació i estan compresos dins d’àmbits de 
polígons d’actuació previstos per aquest POUM. 
2. Les condicions d’ordenació de l’edificació dels terrenys, quan no estan compresos 
dins de polígons d’actuació, són les que es defineixen en el planejament derivat 
aprovat. Les parcel·les amb aquesta qualificació compreses dins l’àmbit del pla 
parcial de Cal Deu definitivament aprovat podran ser ocupades en planta soterrani en 
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les mateixes condicions que s’estableixen per a la Zona d’edificació aïllada plurifamiliar 
1. 
3. Les condicions d’ordenació de les edificacions dels terrenys, i el nombre màxim 
d’habitatges permesos quan estan compresos dins de polígons d’actuació delimitats 
per aquest POUM són les que es determinen específicament en la seva fitxa. 
4. Les condicions d’habitabilitat dels habitatges i dels edificis d’habitatges es regiran 
per les disposicions previstes actualment i per les futures modificacions de la 
legislació en matèria d’edificació i d’habitatge. (Disposició Addicional Cniquena) 
5. Piscines. 
a) Implantació. 
Les piscines a l’aire lliure d’ús privat o comunitari no es computaran a efectes 
d’edificabilitat i podran situar-se a l’espai lliure de parcel.la, no ocupable per 
l’edificació, quan quedin inserits dins del nivell corresponent a planta baixa. 
Quan el nivell de la piscina sobresurti del nivell de les terres més de 0,30 metres, 
computarà a efectes d’ocupació i edificabilitat, i haurà d’estar ubicat forçosament en 
espais destinats a l’edificació. 
b) Separacions. 
L’excavació de les piscines mantindran una separació mínima d’1 metre respecte a 
tots els límits de la parcel.la.   
Amb acord de la propietat veïna, l’excavació de les piscines podrà mantenir una 
separació mínima de 0,60 metres respecte dels límits amb les finques contigües.  
c) Altres equipaments. 
Altres complements vinculats a la piscina (locals per a maquinària, vestidors, dutxes, 
pèrgoles...) tenen consideració d’edificacions i per tant es circumscriuran a les 
condicions que ordenen l’edificació d’aquesta zona.  
 d) Llicència d’obra. 
Per l’obtenció de llicència per a la implantació, construcció o reforma de piscines caldrà 
tramitar el corresponent projecte tècnic, segons disposicions del Reial Decret 314/2006 
del Codi Tècnic de l’Edificació, les seves modificacions, així com qualsevol altra 
legislació i norma que l’hi sigui d’aplicació. 
 
Art. 229 Condicions d’ús 
1 Els usos admesos en els terrenys no inclosos dins de polígons d’actuació és el 
que s’estableix al planejament derivat anterior immediatament vigent. 
2. En el cas de terrenys compresos dins de polígons d’actuació previstos per aquest 
pla, s’admetran els usos de la zona d’edificació aïllada plurifamiliar 1, amb les 
limitacions del nombre d’habitatges i altres condicions que s’estableixin a la fitxa de 
cada polígon. 
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