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INTRO DUCCIÓ

a) CONTINGUT.
Aquesta part del treball conté el redactat de l’articulat dels dos capítols primers del títol IX
paràmetres urbanístics de les normes urbanístiques dels POUM:
POUM
 El capítol I: DISPOSICIONS
DISPOSICIONS GENERALS DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS.
URBANÍSTICS. Conté la definició
dels diferents conceptes i instruments entorn als paràmetres, i és una eina essencial per al
seguiment i el desenvolupament del POUM i la gestió diària dels arquitectes municipals.
Els paràmetres urbanístics són el darrer graó dels instruments urbanístics que es vinculen
a sectors, polígons i qualificació urbanística, i són decisius en el règim urbanístic de cada
parcella del territori.
Les disposicions generals dels paràmetres urbanístics que aquest treball ha desenvolupat,
conjuntament amb el títol del règim urbanístic del sòl,
sòl són la part més innovadora del
treball, establint una metodologia de relació clara i directa entre la norma escrita i els
plànols d’ordenació.
 El capítol II: PARÀMETRES
PARÀMETRES D’ORDENACIÓ. Conté la definició i la regulació necessària i
mínima dels paràmetres d’ordenació, tenint en compte que l’equip redactor del POUM i els
tècnics municipals poden ampliar els continguts reguladors. Els aspectes més elaborats i
concloents del treball són l’estructura, el nombre i el títol de cada paràmetre, considerats
alhora els mínims i necessaris, per una correcta i ajustada regulació del planejament
urbanístic general i derivat.
Un dels objectius principals de la regulació dels paràmetres és la relació i claredat entre el
concepte de l’aprofitament urbanístic i l’arquitectura resultant, amb la finalitat d’evitar
litigis davant els tribunals per conflictes interpretatius i diluint la rigidesa i la confusió de
la norma, mitjançant una flexibilitat controlada, que permeti millorar la funcionalitat i la
formalització del projecte arquitectònic i la integració en un paisatge concret.
Pel que fa al capítol III Paràmetres d’ús,
d’ús el treball inclou la descripció i el títol dels diferents
usos urbanístics agrupats segons usos principals, contingut que també forma part de
l’articulat de la primera part dels treballs, però no s’ha elaborat el redactat d’aquest.
En relació amb els continguts sobre l’articulat dels paràmetres d’ordenació es presenten els
següents formats d’escriptura en el seu redactat:


Definició bàsica



Regulació necessària – regulació opcional



Comentaris – observacions (que no formen part de l’articulat)

El resultat d’aquestes definicions i regulacions parteix de l’anàlisi i la comparació de 50
normes urbanístiques de planejament urbanístic general aprovat fins a data d’avui, de tres
anys de debat i treball conjunt de diferents professionals especialistes en l’urbanisme
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procedents de diverses disciplines, i de considerar l’experiència des dels ajuntaments en
l’aplicació d’aquests documents en l’exercici de les competències municipals en aquesta
matèria.
El treball s’ha d’entendre com unes guies de referència per elaborar planejament urbanístic i
com una proposta oberta que admet evolució, flexibilitat i alternatives.

b) PROCÉS.
El treball sobre els paràmetres d’ordenació,
d’ordenació, és resultat de diferents fases del treball:
 1a fase: L’estructura bàsica i el conjunt dels paràmetres d’ordenació necessaris per a la
regulació d’un POUM, que es va elaborar i debatre en sis comissions deliberatives entre
novembre de 2007 i maig de 2008.
 2a fase: Primeres propostes de la definició i regulació dels 47 paràmetres d’ordenació per
part de l’equip coordinador durant l’estiu 2008, que es va lliurar als professionals
membres de la Comissió deliberativa.
 3a fase: Debat sobre la definició, regulació i observacions sobre
sobre 23 paràmetres
d’ordenació preseleccionats
preseleccionats com a prioritaris, en el si d’un grup de treball específic i més
reduït que les comissions deliberatives que es va constituir el febrer de 2010 i finalitzà al
juny de 2010, amb cinc sessions de treball.
 4a fase: Reunions amb la Direcció General d’Urbanisme per consensuar un primer
document per publicar als webs corresponents de les institucions collaboradores dels
treballs, i que ha de tenir caràcter obert i evolutiu, iniciant un procés participatiu durant
mig any. Alhora, aquest document de partida és ja un referent a utilitzar en l’elaboració
de les normes urbanístiques dels POUM conjuntament amb la 1a part dels treballs,, tenint
en compte que cada professional podrà adaptaradaptar-lo a la morfologia pròpia de cada
municipi.

c) CRITERIS BÀSICS entorn als PARÀMETRES URBANÍSTICS, com a resultat de l’anàlisi de
les diferents normes urbanístiques en relació
relació amb
amb la LLEI D’URBANISME.
 L’estructura, la selecció i la definició dels paràmetres d’ordenació,
d’ordenació, parteix de relacionar de
forma unívoca els continguts dels plànols d’ordenació amb les urbanístiques, establint
una metodologia i una tècnica d’elaborar el planejament
planejament urbanístic que ve definida en
l’articulat del títol III,
III, règim urbanístic del sòl (annex de la part A dels treballs), i en el
següent capítol I del títol IX dels paràmetres urbanístics.
 Concebre el POUM com el document base de l’ordenació urbanística
urbanística del municipi en
procés d’evolució,
d’evolució, i que es va desenvolupant mitjançant dos rangs d’instruments bàsics:
la modificació puntual i el planejament derivat.
derivat El nou planejament s’ha d’integrar
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fàcilment amb la mateixa estructura i metodologia del sòl urbà i sòl no urbanitzable
segons correspongui, ja que el sòl urbanitzable esdevindrà sòl urbà. Els requeriments
telemàtics d’actualització constant del planejament vigent requereix especial dedicació a
aquests aspectes de caràcter més tècnic i metodològic,, tenint
tenint en compte els criteris i
codificació de l’actual Mapa urbanístic de Catalunya,
atalunya, per mantenir la coherència de la
informació a tot el territori català, i facilitar el seu manteniment.
 Introduir en la regulació dels paràmetres els objectius següents:
següents:

-

Donar més seguretat jurídica als continguts i redactats, amb la finalitat de reduir
habituals litigis als tribunals, simplificant al màxim el contingut just i necessari en una
norma, evitant contradiccions, confusions, i interpretacions diverses en la regulació, i
alhora una flexibilitat controlada evitant la rigidesa de la norma.

-

Endreçar la diversitat dels retalls de textos, copiats i adaptats, tots ells provinents en
versió primera de les normes urbanístiques del Pla general metropolità de Barcelona
(PGM-1976), als efectes d’adaptar-los als criteris actualitzats que es dedueixen de la
Llei d’urbanisme, i alhora recuperar els aspectes claus encara vigents i bàsics del PGM.

-

Millorar el control de l’aprofitament urbanístic,
urbanístic, tant del sòl, vol i subsòl, vinculat
vinculat al
sostre d’una edificació i als usos principals, en el moment de l’elaboració, la gestió i
l’execució del planejament derivat, i de la concessió de la llicència urbanística, i
establir marges de flexibilitat controlada, per millorar l’arquitectura, tant en els
aspectes tècnics, funcionals, formals i ambientals.

d) ESTRUCTURA dels paràmetres d’ordenació.
L’estructura dels paràmetres d’ordenació del capítol II del títol IX parteix de la metodologia
del planejament urbanístic establerta en el títol III del règim urbanístic del sòl i de l’anàlisi i
comparativa de les normes urbanístiques dels diferents planejaments urbanístics, arribant a
les conclusions bàsiques inicials següents:
 Hi ha due
dues
ues naturaleses de paràmetres d’ordenació:
-

els relacionats amb els àmbits de planejament i de gestió (sectors i polígons)

-

i els relacionats amb la qualificació urbanística.

 Els paràmetres relacionats amb la qualificació urbanística estan referits als tres elements
bàsics que configuren els teixits urbans:: parcella, carrer
carrer i edifici.
edifici
 Hi ha paràmetres bàsics d’edificació referits a la parcella que estan en tot tipus

d’edificació, tot i que la seva regulació sigui diferent o es dedueixi diferent de les normes
aplicables i dels plànols d’ordenació. Aquest és un aspecte essencial en el moment
d’aplicar els paràmetres en el desenvolupament, la gestió i l’execució del POUM.
 Als efectes de la regulació i definició dels paràmetres vinculats a les zones,
zones s’ha de tenir
clar les definicions i relacions entre els conceptes, zona urbanística, tipus d’edificació i
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tipus de regulació de l’ordenació volumètrica,
volumètrica, d’acord amb la regulació dels articles 2 i 6
del capítol I del títol IX. El treball exclou el concepte de volumetria específica com a zona i
tipus d’edificació, ja que es diferencia
diferencia el concepte més morfològic de la tipologia
tipologia bàsica
de l’edificació,
l’edificació, del concepte més tècnic del tipus de regulació
regulació de l’ordenació volumètrica.
volumètrica.
 Als efectes del desenvolupament, de la gestió i de l’execució
l’execució del POUM, s’estableixen tres
jerarquies en els paràmetres urbanístics:
urbanístics: paràmetres bàsics,
bàsics paràmetres de l’ ordenació
urbanística detallada i volumètrica,
edifici,
volumètrica i paràmetres propis de l’edifici
edifici d’acord amb la
regulació dels articles 3, 4, 5 i 7 del capítol I del títol IX.

Capítol II:

S3a
S3a. Paràmetres referits al CARRER
Ss1a
Ss1a. Paràmetres propis del carrer
20. Alineació del vial

PARÀMETRES D’ORDENACIÓ
D’ORDENACIÓ

21. Amplada del vial
22. Rasants del vial i de l’alineació.

S1a
S1a. Paràmetres referits a sectors i polígons

Ss2a
Ss2a. Paràmetres en relació amb el carrer

1. Superfície del sector i del polígon

23. Alineació de l’edificació respecte del carrer

2. Superfície computable del sector

24. Front principal i front secundari

3. Índex d’edificabilitat bruta del sector i polígon

25. Fondària edificable

4. Sostre edificable màxim del sector i polígon

26.
26 Paret mitgera

5. Percentatges de sòl públic en sectors i polígons

27. Pati d’illa

6. Densitat màxima d’habitatges bruta

28. Pati davanter i pati posterior de la parcella
29. Edificacions i tanques en els patis.

S2a
S2a. Paràmetres referits a la PARCELLA

S4a
S4a. Paràmetres referits a l’ EDIFICI

Ss1a
Ss1a. Paràmetres propis de la parcella
7. Parcella i illa

30. Edificació principal, auxiliar i installacions
31. Sostre d’un edifici

8. Front, fons, fondària i lateral de parcella

32. Envolvent màxima i volum d’un edifici

9. Parcella mínima (+concepte d’indivisible)

33. Façanes d’un edifici i façana mínima

10.
10 Terreny i pendent de la parcella

34. Nombre màxim de plantes

11. Solar (condició específica d’una parcella)

35. ARM i punt d’aplicació (en carrer i parcella)

Ss2a
Ss2a. Paràmetres d’edificació referits a la parcella
12. Índex d’edificabilitat neta de parcella

36. Planta baixa (respecte del carrer i la parcella)

13. Sostre edificable màxim de la parcella

38. Planta altell

14. Nombre màxim d’habitatges per parcella

39. Planta pis i planta àtic

15. Ocupació màxima de parcella

40. Planta sotacoberta

Ss3a
Ss3a. Paràmetres en relació amb la parcella

41. Coberta

16. Espai lliure de la parcella

42.
42 Alçada lliure i construïda d’una planta

17. Separacions mínimes als límits de la parcella

43. Cossos sortints

18. Modificacions de la topografia d’una parcella

44. Espais oberts d’un edifici.

19. Tanques a espai públic i entre veïns

45. Elements tècnics i compositius d’un edifici

37. Planta soterrani

46. Patis de llum
47. Patis de ventilació
L’elecció d’aquests 47 paràmetres, justos i necessaris, i la seva definició i regulació es fonamenten i són coherents amb el
contingut del títol III Règim urbanístic del sòl de l’ annex i el capítol I Disposicions generals d’aquest Títol IX Paràmetres
urbanístics. S’expressen en negreta els paràmetres que tenen relació directa o indirecta amb l’ aprofitament urbanístic.
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TÍTOL IX: P A R À M E T R E S U R B A N Í S T I C S
Capítol I: Disposicions generals dels paràmetres urbanístics.
1. Estructura dels paràmetres urbanístics.
1.1. Els paràmetres urbanístics tenen dues naturaleses diferents:
a) Els paràmetres d’ordenació són paràmetres de components físiques, formals i de
mesura sobre el territori, per l’ordenació urbanística d’àmbits a desenvolupar, o
per l’ordenació del sòl, vol i subsòl associats a una qualificació urbanística.
b) Els paràmetres d’ús són paràmetres que regulen i relacionen les funcions de
l’home amb els diversos elements i àmbits del territori, i s’associen a un àmbit de
planejament o a una qualificació urbanística.
1.2. Els paràmetres d’ordenació es defineixen i regulen en el següent capítol II i
s’estructuren en quatre seccions:
seccions:
 La primera són els paràmetres per a l’ordenació dels sectors i la gestió dels
polígons,
polígons
 Les altres tres seccions són els paràmetres per a l’ordenació de la qualificació
urbanística, referits als tres elements bàsics que configuren els teixits urbans: la
parcella, el carrer i l’edificació.
Secció 1a
1a: Paràmetres referits als sectors i polígons.
Són els paràmetres determinants per l’elaboració del projecte urbanístic del
planejament derivat i per l’elaboració del projecte de gestió corresponent als
polígons d’actuació urbanística, siguin delimitats directament en el sòl urbà o a
partir de l’elaboració de planejament derivat.
Secció 2a
2a: Paràmetres referits a la parcella, segons tres subseccions:
 Ss 1a
1a: paràmetres propis de la parcella,
parcella comuns per a totes les zones
 Ss 2a: paràmetres d’edificació referits a la parcella,
parcella comuns per a totes les
zones.
 Ss 3a
3a: paràmetres en relació amb
amb la parcella, per a les zones on l’edificació es
situa en relació amb la parcella o conjunt de parcelles, o illa si s’escau.
Secció 3a
3a: Paràmetres referits al carrer, segons dues subseccions:
 Ss 1a
1a: paràmetres propis del carrer, són els paràmetres del sistema viari que es
poden relacionar amb la regulació de l’edificació.
 Ss 2a: paràmetres en relació al carrer, són els paràmetres d’ordenació de
l’edificació per a les zones on aquesta es situa en relació amb l’alineació del vial.
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Secció 4a
4a: Paràmetres referits a l’edifici.
Són els paràmetres propis de l’edifici i comuns a tots els tipus d’edificació i zones.
La regulació de la situació de la planta baixa i de l’alçada reguladora màxima en
relació amb el seu punt d’aplicació, són els únics paràmetres que es regulen
diferent atenent a si l’edificació es situa en relació amb el carrer o en relació amb la
parcella (o illa), i alhora també s’estableixen criteris unitaris.
A aquests efectes, cada zona i subzona haurà d’especificar a quina secció i
subsecció relativa als paràmetres generals d’ordenació li són d’aplicació, d’acord
amb el que s’especifica en el següent article 2 (C.I(C.I-T.IX)

1.3. Els paràmetres d’ús es defineixen i es regulen en el capítol III que s’estructura amb
les seccions següents:
Secció 1
1a
a: Usos segons la funció amb vuit usos generals, que contenen varis usos
específics que s’enumeren i es defineixen en el corresponent article:

-

Residencial
Terciari i serveis
Industrial, logístic i tecnològic
Agrari i recursos naturals
Dotacions públiques
Serveis tècnics i ambientals
Mobilitat
Lleure i ambiental.

Secció 2a
2a: Usos segons el domini:

- Domini públic
- Domini privat: particular, comunitari o collectiu.
Secció 3a
3a: Permissibilitat i limitacions generals dels usos:

- Usos admesos: principals (o dominants) i compatibles
- Usos prohibits.
Secció 4a
4a: Usos i activitats ambientals.
Secció 5a
5a: Paràmetres específics de l’ús d’aparcament.
d’aparcament.
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2. Relació entre els paràmetres d’ordenació, el tipus d’edificació i la zona urbanística.
2.1. Als efectes de relacionar els paràmetres d’ordenació amb les zones urbanístiques
s’estableixen tres tipus bàsics de l’edificació,
l’edificació, basats en la morfologia bàsica urbana
o pròpia de l’edificació::

- L’edificació situada en relació amb el vial, on l’alineació de l’edificació té relació
amb l’alineació del vial, i per tant són en general ordenacions volumètriques
definides en el planejament.

- L’edificació situada
situada en relació amb
amb la parcella, són edificacions aïllades amb
condicions de situació respecte dels límits de parcella, amb ordenacions
volumètriques definides o flexibles segons cada planejament.

- L’edificació situada en relació amb
amb l’illa o part d’aquesta, com una variant de
l’anterior amb gran parcella i amb un tipus d’edificació singular condicionada,
en algun cas, per usos específics. En aquest cas els paràmetres de l’ordenació
volumètrica venen regulats en detall per un planejament derivat, o directament
pels paràmetres bàsics d’ordenació en relació amb la gran parcella amb
ordenació volumètrica flexible.
2.2. Cada zona i subzona d’aquest POUM determina quin tipus bàsic d’edificació li
correspon, als efectes de l’aplicació dels paràmetres de caràcter general,
general, d’acord
amb el apartat 2.3 següent. Independentment de l’aplicació d’aquests paràmetres,
cada zona o subzona haurà de precisar els seus paràmetres específics que la
identifiquen i la regulen en relació al tipus de regulació volumètrica definits en
l’article 6 (C.I(C.I-T.IX).

2.3. En relació amb els tres tipus bàsics de l’edificació són d’aplicació els següents
paràmetres de regulació general definits i regulats en el capítol II:
a) Si l’edificació es situa en relació amb el vial, són d’aplicació tots els paràmetres
d’ordenació a excepció dels regulats en els quatre articles de la subsecció 3a
3a
Paràmetres
aràmetres en relació amb
amb la parcella de la secció 2a.
b) Si l’edificació es situa en relació amb
amb la parcella, són d’aplicació tots els
paràmetres d’ordenació a excepció dels regulats en els set articles de la
subsecció 2a
2a Paràmetres
Paràmetres en relació amb el carrer de la secció 3a.
c) Si l’edificació es situa en relació amb
amb l’illa:

- en el cas que no hi hagi planejament derivat, en general són d’aplicació els de
l’apartat b, i en el cas que alguna edificació s’alinea al vial els de l’apartat a.

- i en cas que hi hagi una ordenació volumètrica precisa (Vp), segons el que
determina l’article 6.3 (C.I(C.I-T.IX), el planejament derivat serà el que determinarà
quins paràmetres seran d’aplicació.
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2.4. Les definicions i regulacions de caràcter general dels paràmetres d’ordenació i ús
que

aquest

POUM

determina,

són

aplicables

tant

al

planejament

de

desenvolupament, derivat o modificació del planejament general, com en els
projectes sotmesos a llicència urbanística.

3. Jerarquia dels paràmetres urbanístics (1)
Als efectes del desenvolupament i de l’aplicació d’aquest POUM, i d’una millor gestió i
seguretat jurídica, d’acord amb el que determina la LUC, s’estableixen tres rangs en la
jerarquia dels paràmetres urbanístics:
a) Paràmetres bàsics,
bàsics vinculats a l’aprofitament urbanístic que el planejament determina
en cada àmbit del territori municipal d’acord amb l’article 37 de la LUC, i a la posició
i la dimensió dels sistemes urbanístics públics.
b) Paràmetres propis
propis de l’ordenació
l’ordenació urbanística detallada i volumètrica del planejament,
vinculats a l’ordenació urbanística de les zones i els seus paràmetres associats..
c) Paràmetres propis de l’edifici
l’edifici a concretar en el tràmit de la llicència urbanística a
partir de la regulació definida en l’articulat corresponent a aquests paràmetres.

4. Paràmetres bàsics d’un POUM.
4.1. Els paràmetres bàsics d’un POUM,
POUM són els que es relacionen directament amb
l’aprofitament urbanístic i el model de l’ordenació urbanística vinculada als sistemes
públics, d’acord amb el que determina l’article 37 i 70.4 de la LUC.
4.2. Es consideren paràmetres bàsics del POUM els següents:

-

El percentatge mínim global dels sistemes públics i l’específic dels espais lliures
dels sectors,
sectors admetent ajustos en el sistema viari i equipaments des d’una
projecció adequada dels interessos públics en el planejament derivat.

-

La posició i dimensionat dels espais lliures, equipaments i els sistemes generals
de comunicacions.

-

El sostre edificable màxim d’una parcella o àmbit de planejament.
La intensitat d’ús associada al nombre màxim d’habitatges o d’establiments,
d’una parcella o àmbit de planejament.

-

Usos dominants i incompatibles d’una parcella o àmbit de planejament.
Els paràmetres d’una zona urbanística regulats en les normes urbanístiques del
POUM.

(1) La legislació recent sobre modificacions puntuals del planejament general, obliga a sistematitzar o a
desenvolupar criteris clars, en relació amb la jerarquia dels instruments i als paràmetres urbanístics que es
dedueixen dels diferents títols i capítols de la LUC. No tota modificació de part d’un document que forma part
del POUM, és modificació puntual d’aquest.
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d’aquest

POUM

corresponents a les zones dels teixits
teixits històrics i tradicionals.
Cada POUM ha d’especificar quines són aquestes zones, que segons la codificació de la DGU són les
claus 1 Centre històric o nucli antic i 2 Eixample tradicional
tradicional o teixits a conservar, ja que el POUM
inicialment ha tingut en compte l’objectiu propi d’aquestes zones.

4.3. La modificació dels paràmetres bàsics definits en aquest POUM comporten la
modificació puntual d’aquest. D’acord amb la LUC (articles 37 i 70.4), les variacions
del model urbanístic en un àmbit de planejament, d’una zona bàsica de sòl urbà o
el seu tipus d’edificació, dels sistemes generals i de les càrregues urbanístiques
d’un àmbit o parcella, requereixen també modificació puntual del POUM.

5. Paràmetres de l’ordenació
l’ordenació urbanística detallada i volumètrica.
5.1. Els paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica són els propis
associats a la qualificació urbanística i a l’ordenació detallada del sòl urbà d’un
POUM o la d’un planejament derivat.
5.2. Es consideren paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica els
següents (1):

-

Les alineacions dels vials que no formen part de la xarxa viària bàsica del
municipi, i els ajustos de les delimitacions dels altres sistemes públics sense
variació de la posició i la dimensió.

-

Alineació de l’edificació
l’edificació en relació al vial o regulats dins d’una zona.
Ocupació màxima de la parcella,
parcella en % o amb perímetre dibuixat en planta.
Espai lliure de parcella, dibuixat o resultant segons la regulació de paràmetres.
El nombre de plantes màxim i paràmetres associats
associats a cada tipus de planta amb
la correspondència de l’alçada reguladora i punt d’aplicació, i si s’escau, en el
cas de volumetria definida precisa (Vp) del planejament derivat, la posició
altimètrica de cada planta en relació amb el pendent del carrer.

5.3.

-

Fondària
Fondària edificable màxima, patis d’illa i patis davanter i posterior, fronts
principals i secundaris.

-

Edificació principal i edificació auxiliar.
Envolvent màxima d’un edifici, resultat d’aplicar els anteriors paràmetres.

En general, els paràmetres de l’ordenació
l’ordenació detallada i volumètrica es poden modificar
amb un planejament derivat (art. 70.4 LUC) si no es modifiquen els paràmetres i
condicions bàsiques del POUM definits en l’article 4 (C.I(C.I-T.IX),
T.IX), i a criteri final de
l’òrgan competent en matèria urbanística.

(1) No s’ha de confondre el concepte d’ordenació volumètrica que defineixen aquests paràmetres, que admeten
variació mitjançant un planejament derivat, del càlcul del sostre edificable, com a paràmetre bàsic, que aquests
paràmetres generen en l’ordenació urbanística detallada.
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6. Tipus de regulació volumètrica en el planejament urbanístic.
6.1. Els paràmetres de l’ordenació volumètrica d’una edificació, estan vinculats a una
qualificació urbanística i poden estar definits mitjançant:
 les condicions d’ordenació volumètrica detallades en els plànols d’ordenació i
completats amb la regulació dels paràmetres aplicables a cada zona, o
 directament només a partir dels paràmetres alfanumèrics regulats en aquestes
normes urbanístiques.
Així doncs, independentment del tipus bàsic de l’edificació regulat en l’article 2
d’aquest capítol, en resulten dos tipus bàsics de regulació volumètrica:
volumètrica
 Vf: ordenació volumètrica flexible
 Vd: ordenació volumètrica definida.
6.2. L’ordenació volumètrica flexible (Vf), parteix sempre del paràmetre bàsic del sostre
edificable màxim de parcella definit en m2, o que es dedueix de l’índex
d’edificabilitat neta, i es regula segons:
a) llindars màxims i perímetres reguladors, amb la variant possible de definir
alguna alineació o límit de l’edificació fix, segons l’ordenació detallada dels
plànols i es complementa amb la regulació dels paràmetres definits en les
normes urbanístiques o,
b) directament només pels paràmetres regulats en les normes urbanístiques.
urbanístiques. amb
caràcter genèric i propis d’una zona.
L’ordenació volumètrica flexible permet diverses alternatives volumètriques en el
resultat final d’un projecte arquitectònic elaborat per la concessió de la llicència
urbanística.
6.3. L’ordenació
L’ordenació volumètrica definida (Vd), parteix directament del dibuix en els plànols
d’ordenació amb dos nivells de concreció::
a) Volumetria bàsica (Vb): pròpia de l’ordenació detallada del sòl urbà del POUM i
del planejament derivat, que es defineix en els plànols amb el perímetre de
l’ocupació de l’edificació principal i el nombre de plantes, i es complementa la
seva regulació amb els paràmetres aplicables a cada zona.
b) Volumetria precisa (Vp): pròpia només del detall del planejament derivat que es
desenvoluparà a partir del POUM, on es defineix, a més de l’establert en
l’apartat anterior, la posició de les plantes en relació amb la topografia
modificada del sòl i el sostre edificable que li correspon a cada planta i
parcella indicativa, si s’escau.
6.4. Cada zona i subzona del sòl urbà del POUM i del planejament derivat que es
desenvolupi, ha d’especificar el tipus de regulació volumètrica que se li associa, als
efectes d’una correcta vinculació amb els paràmetres d’ordenació.
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7. Paràmetres propis d’un edifici.
edifici.
7.1.

Els paràmetres propis d’un edifici són els que es concreten en el projecte
projecte
arquitectònic en el moment de la concessió de la llicència urbanística, i es regulen
en les normes urbanístiques.

7.2.

Es consideren paràmetres propis d’un edifici els següents:

- Sostre d’un edifici, el qual es calcula sobre un projecte per comprovar que no
sobrepassi el sostre edificable màxim d’una parcella.

-

La façana d’un edifici, que el projecte de la llicència formalitzarà.
Els cossos sortints oberts i tancats que concreti el projecte.
El volum resultant final d’un edifici, diferent de l’envolvent màxima d’un edifici.
Els espais oberts d’un edifici que concreti el projecte.
Els patis de llum, que concreti el projecte
Els patis de ventilació.
Els elements sortints i tècnics d’un edifici.

I relacionats i simultanis a l’edificació:

- Modificacions de la topografia
topografia en una parcella (vinculat a la llicència
d’edificació).

- Tanques a espai públic i entre veïns (complement de l’edifici en la llicència).
7.3.

El planejament urbanístic general o derivat pot introduir marges de flexibilitat
suficientment reglats per la concessió de la llicència urbanística, d’acord amb el
següent:

- Condicions gràfiques de flexibilitat o d’obligatorietat pel que fa a la volumetria
en els plànols d’ordenació, amb la corresponent llegenda en els plànols del
contingut regulador.

- Marges de flexibilitat regulats en les normes urbanístiques en una zona o una
subzona sobre la variació d’algun paràmetre de l’ordenació volumètrica (art.
58.3 i 65.2.d de la LUC) sense alterar els paràmetres bàsics vinculats a
l’aprofitament de la zona o subzona. S’entén com a paràmetres bàsics els
elements que regula l’article 36.1 del RLU, i els que es concreten amb més detall
en l’article 4 (C.I(C.I-T.IX).
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Capítol II: Els paràmetres d’ordenació
Secció 1a
1a: PARÀMETRES REFERITS ALS SECTORS I POLÍGONS

1. Superfície
Superfície del sector i del polígon.
1.1. És la superfície de sòl de cada sector de planejament derivat o polígon d’actuació
urbanística que el planejament delimita en els plànols d’ordenació.
1.2. La superfície del sector o del polígon s’especifica en les normes urbanístiques o
annexos normatius. La superfície del sector pot ser ajustada en la formulació del
planejament derivat i, en el cas del polígon d’actuació urbanística, en la formulació
del projecte de reparcellació, d’acord amb la regulació de l’article 7 (T.III) Ajust de
límits
corresponents..
lí
mits en els plànols d’ordenació i les superfícies corresponents

2. Superfície
Superfície computable del sector i del polígon.
2.1. La superfície computable d’un sector de planejament és la que s’ha de considerar a
efectes de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat
d’edificabilitat bruta i de les intensitats dels usos.
2.2. S’han d’excloure de la superfície computable del sector, si s’escau, el domini públic
maritimoterrestre i l’hidràulic. Els sistemes urbanístics executats que no es
transformen ni s’integren a la funcionalitat del projecte urbanístic del sector,
tampoc formen part de la superfície computable del sector.
2.3. La superfície computable precisa del sector de planejament, s’establirà i es
justificarà en el projecte del planejament derivat corresponent, i la del polígon en el
projecte de reparcellació.

3. Índex d’edificabilitat bruta
bruta del sector i del polígon.
polígon.
3.1. És el quocient resultant entre el sostre edificable màxim d’un sector o polígon
d’actuació urbanística i la seva superfície computable. S’expressa en metres
de
quadrats d
e sostre edificable per metres quadrats de sòl (m2st/m2s).
3.2. En els sectors de planejament derivat és un paràmetre bàsic normatiu i en els
polígons d’actuació urbanística és un índex de referència informatiu i no normatiu,
ja que el sostre edificable màxim del polígon es determina a partir de l’ordenació
establerta pel planejament.
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4. Sostre edificable màxim del sector i del polígon.
4.1. És la superfície màxima de sostre edificable en un sector de planejament o polígon
d’actuació urbanística. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable (m²).
4.2. En els sectors pendents de planejament derivat és el producte entre l’índex
d’edificabilitat bruta i la superfície computable del sector.
4.3. En els polígons d’actuació urbanística que no provenen d’un planejament derivat, el
sostre edificable màxim del polígon s’ha de calcular sumant els diferents sostres
edificables de cada zona, d’acord amb el que es regula en l’article 13 (C.II(C.II-TIX) en
relació amb el paràmetre sostre edificable màxim de la parcella. (1)

5. Percentatges
Percentatges de sòl mínim de sistemes en sectors i polígons.
5.1. És la relació en tant per cent entre les superfícies de sòl destinades als diferents
sistemes públics i la superfície del sector.
5.2. En l’ordenació del planejament derivat el percentatge total mínim de sòl públic és
un paràmetre bàsic i invariable, mentre que entre el estàndard d’equipament i
vialitat es poden establir compensacions, sempre hi quan es justifiqui l’ interès
públic de l’ordenació i la seva vinculació als objectius normatius del sector.
5.3. En el cas dels polígons d’actuació urbanística, el tant per cent entre la superfície de
sòl de sistemes públics definida per l’ordenació detallada en relació amb la
superfície del polígon, i per tant és un paràmetre deductiu de referència.

(1) El sostre edificable màxim definit en un polígon d’actuació urbanística (PAU) és un paràmetre bàsic que no
es pot modificar en el projecte de reparcellació, i en alguns casos el càlcul que s’ha fet en el POUM no s’ajusta
al sostre edificable real que té l’ordenació, ja que no s’ha tingut en compte el sostre de la planta sotacoberta i
les edificacions possibles en el pati d’illa, regulats en les normes urbanístiques. És un dels desajustos habituals
entre el sostre d’una parcella adjudicada en un projecte de reparcellació i l’execució final en el projecte per
la llicència urbanística, creant alhora també desajustos en les càrregues urbanístiques de cada parcella.
Així doncs, en el cas d’un PAU delimitat directament en el POUM amb zones que admetin planta sotacoberta i/o
edificacions en el pati d’illa, és bàsic que quan es determina el sostre edificable màxim del polígon, sigui en la
fitxa o en l’articulat, es faci constar el concepte d’aquest sostre edificable complementari d’aplicació de la
norma, i que s’haurà de calcular en caràcter addicional en el projecte de reparcellació corresponent, d’acord
amb el que regula l’article 2c (C.III-T.IV) de l’ annex de la part A d’aquest treball. En el cas del planejament
derivat amb ordenacions volumètriques precises, habitualment no es dóna aquesta problemàtica perquè ja es
calcula tot el sostre edificable màxim, però també s’han elaborat planejaments derivats que no s’ha tingut en
compte, creant desajustos en el repartiment de càrregues que s’assigna a cada parcella.
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6. Densitat màxima d’habitatges bruta.
bruta.
6.1. És el nombre màxim d’habitatges en relació amb
amb la unitat de superfície d’un sector
o polígon. S’expressa en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/ha).
6.2. En els sectors de planejament derivat és un paràmetre bàsic normatiu i s’aplica per
deduir-ne el nombre màxim d’habitatges del sector, que haurà de venir detallat i
mesurat en cada zona del planejament.
6.3. En els polígons d’actuació urbanística es dedueix del nombre màxim d’habitatges
resultant de l’ordenació detallada, segons els paràmetres aplicats a cada zona. En el
cas que la fitxa del polígon d’actuació determini aquest paràmetre, s’haurà de
precisar com a sumatori, segons correspongui a cada parcella del projecte de
reparcellació, d’acord amb la regulació de cada zona.
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Secció 2a: PARÀMETRES REFERITS A LA PARCELLA

Subsecció 1a: Paràmetres propis de la parcella

7. Parcella i illa.
illa.
7.1. Parcella és
és la porció de sòl, edificable o no, que constitueix o pot constituir una
unitat registral de propietat. (1)
7.2. Depenent de la classe de sòl on es situa la parcella, pren el nomenclàtor següent:
-

Parcella urbana: parcella en sòl urbà (2)

-

Finca inicial: parcella en sòl urbanitzable

-

Finca: parcella en sòl no urbanitzable.

7.3. S’anomena illa al conjunt de parcelles urbanes
urbanes incloses en un mateix perímetre
delimitat per les alineacions del vial i d’espais
d’espais lliures públics.
públics. Per aquest motiu la
majoria de paràmetres referits a la parcella que aquestes normes regulen, poden
ser aplicats i considerats en l’àmbit d’una illa o part d’aquesta, si hi ha més d’una
qualificació urbanística o zona en una illa (3).
(3).

(1) Hi ha parcelles que no estan registrades i cal precisar-ho. Definició provinent de l’equip de treball transitori
sobre el diccionari urbanístic que va iniciar la DGU.
(2) Habitualment s’usa el terme parcella sense adjectiu quan es tracta d’una parcella urbana, però alhora de
precisar una definició cal fer aquesta diferenciació, perquè el terme general parcella s’usa habitualment en la
regulació en tot tipus de classe de sòl, i en algunes normes que es defineix exclusivament com urbana, genera
confusions o desajustos normatius.
(3) Per aquest motiu s’ha anullat el concepte de paràmetre zonal per tractar-se del mateix que paràme
paràmetre referit a
la parcella,
parcella, evitant duplicitat de regulacions i confusions. El concepte de paràmetre brut és erroni aplicar-lo a la
parcella, zona o illa, que d’acord amb la LUC (art. 58.4 i 58.7) només és aplicable com a norma a sectors. En
l’anàlisi dels treballs s’ha trobat sovint encara nomenclatures com edificabilitat bruta o zonal,
zonal, provinent de la
tècnica del PGM obsoleta, actualment no ajustada als paràmetres que es dedueixen de la regulació de la LUC.
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8. Forma d’una parcella urbana: front, fons, fondària i laterals d’una parcella.
8.1. Front de parcella és el límit de la parcella amb el carrer.
8.2. Fons de parcella és la línia contraposada a la del front. En el cas de no haver-hi
parallelisme entre front i fons es considerarà com a fons la línia que
geomètricament sigui assimilable.
8.3. Fondària de parcella és la dimensió mitjana
mitjana entre front i fons, mesurada sobre un
segment perpendicular al front.
8.4. Laterals de parcella són els límits que s’interseccionen amb el front.
8.5. Les parcellacions i reparcellacions no poden generar parcelles que tinguin
laterals que formin un angle menor de 30º amb la perpendicular al front. En el cas
de dues parcelles existents en zones d’edificació situades en relació amb el vial,
que tinguin entre elles un lateral amb la condició anterior, però no estiguin
edificades, aquestes parcelles no tindran la condició de parcella mínima regulada
en l’article següent 9 (C.II(C.II-T.IX),
T.IX), i prèviament a la llicència urbanística per edificar
hauran de regularitzar els seus límits.

9. Parcella mínima.
9.1. És la porció de sòl mínima
mínima i indivisible que es determina en cada zona segons els
paràmetres de superfície i les dimensions lineals de les parts del seu perímetre.
9.2. La condició de parcella mínima és bàsica per poder edificar segons la regulació de
cada zona. Queden excloses d’aquesta condició, les parcelles amb dimensions
inferiors a les establertes com a mínimes, tant de superfície com de perímetre, que
puguin justificar la seva preexistència anterior al planejament d’aplicació que es
determini en aquest POUM (1).
9.3. En una parcellació, mai es podrà generar nous volums disconformes en les
parcelles resultants, segons els paràmetres i les condicions aplicables a cada zona,
i hauran de complir els paràmetres de superfície, forma i perímetre que es regulin
per a cada zona.

(1)
(1) Cada POUM ha de precisar aquesta data segons el criteri tècnic i jurídic que es determini.
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10. Terreny i pendent de la parcella. (1)
10.1. Terreny natural d’una parcella és l’estat del terreny existent de la parcella
segons la cartografia dels plànols
plànols de menor
menor escala d’aquest POUM.
Els pendents naturals del terreny són les diferents seccions del terreny natural.
En el cas que el terreny hagi estat alterat anteriorment a la cartografia de
referència, aquella parcella no tindrà terreny natural, i s’atendrà al que es regula
en la definició de terreny homogeni.
homogeni.
10.2. Terreny homogeni d’una
d’una parcella és una superfície teòrica composada per plans
triangulars que es generen pel traçat de les línies entre els següents punts:
-

entre les cotes de cada angle del perímetre de la parcella i les del punt mig de
cada costat que formen l’angle,
l’angle

-

entre cotes del punt mig de cada costat de parcella que siguin contigus,
contigus

-

entre cotes del punt mig de cada costat i les cotes dels punts d’intersecció de
les seccions del terreny
terreny entre els punts mitjos de cada costat no contigu.

El terreny homogeni d’un terreny que ha perdut la condició de natural és el
configurat pels triangles que es composen amb les línies de cada costat de la
parcella i la cota mitja en el punt de creuament en planta de les diagonals
possibles entre aquests angles. Els pendents homogenis del terreny seran les
diferents seccions del terreny homogeni resultant.
resultant

(1) Habitualment hi ha una confusió en la definició de terreny natural, i quan aquest s’ha transformat, amb la
del terreny teòric, definit en general pels perfils dels límits de la parcella. L’anàlisi corresponent de les
diferents normes urbanístiques ha portat a la conclusió que s’ha de regular un terreny natural i un terreny
homogeni, més ajustat a l’adaptació de l’entorn, als efectes de les diferents casuístiques, tant de partença, com
d’aplicació en el moment de la concessió de llicències i segons el tipus d’edificació. La regulació proposada
intenta controlar millor els impactes paisatgístics
paisatgístics de les edificacions i evitar processos contenciosos habituals.
Les disminucions dels paràmetres d’ocupació màxima de parcella i de l’índex d’edificabilitat neta motivats per
forts pendents del terreny, s’han de regular en la zona corresponent com a condició bàsica, i no en aquí.
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10.3. Terreny modificat d’una parcella és el terreny que resulta d’aplicar els paràmetres
definits en l’article 18 (C.II(C.II-T.IX) per a l’adaptació topogràfica d’una parcella per
ser edificada,
edificada, a partir dels pendents del terreny natural o terreny homogeni,
segons a quin correspongui les cotes més baixes.
Les seccions del terreny modificat en relació amb
amb l’edificació,
l’edificació en el tràmit de la
llicència, són documents essencials per la determinació de la posició de la planta
baixa i el punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima, i pel còmput del sostre
edificable urbanístic d’un projecte arquitectònic, d’acord amb el que es regula en
els articles 35.5
35.5 i 36.4
36.4 (C.II(C.II-T.IX).
T.IX).

10.4. En el cas de parcelles, conjunt de parcelles
parcelles o illa, regulades
regulades amb edificació en
relació amb el vial, el terreny a modificar partirà de la definició i la regulació del
terreny homogeni resultant a partir dels pendents en els límits de l’illa i parcelles
veïnes.

11. Solar.
11.1. És la parcella urbana
urbana apte per a l’edificació, perquè compleix els paràmetres de
superfície mínima i de perímetre regulats en la zona, i que limita amb un vial amb
alineacions i rasants, pavimentat íntegrament, amb enllumenat públic i amb els
serveis bàsics definits en l’article
l’article 27.1 de la LUC,
LUC, i no està inclosa en un pla de
millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística.
11.2. Una parcella pot esdevenir solar, en el procés del tràmit establert per la llicència
urbanística, al finalitzar les obres d’urbanització que s’han de completar per
assolir la condició de solar, simultàniament a la construcció de l’edificació.
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Subsecció 2a
2a: Paràmetres d’edificació referits a la parcella.

12. Índex d’edificabilitat neta
neta de parcella
12.1. És el quocient entre el sostre edificable màxim
màxim d’una parcella i la seva superfície.
superfície.
S’expressa amb m2st/m2s.
12.2. En la regulació urbanística d’aquest POUM aquest índex s’usa per a les zones que
es regulen amb condicions de volumetria flexible i en tipus d’edificacions situades
en relació amb la parcella o en relació amb la illa.

13. Sostre edificable màxim de la parcella.
13.1. El sostre edificable màxim de la parcella és la superfície de sostre que pot assolir
l’edificació d’una parcella, com a resultat d’aplicar els paràmetres urbanístics
segons la regulació
regulació de cada zona. S’expressa en metres quadrats de sostre (m2st).
13.2. El sostre edificable màxim d’una
d’una parcella es determina en les diferents zones del
planejament de dues
dues maneres:
 Directament amb les unitats de m2 de sostre edificable màxim adjudicats en una
parcella, o deduït de l’índex d’edificabilitat neta, que es calcularà multiplicant
la superfície de la parcella per aquest índex.
 A partir de l’ordenació detallada del planejament que es regula segons
volumetria definida, sigui una edificació situada en relació amb el vial o una
edificació situada en relació amb la parcella o illa. En aquest cas, el sostre
edificable màxim de la parcella es calcularà a partir de la planta geomètrica
definida i el nombre de plantes.
El sostre corresponent a les plantes sotacoberta i edificacions auxiliars en el pati
d’illa o espais lliures de la parcella, en cas que les normes de la zona definida
en el planejament els admeti, computaran com a sostre edificable de la
parcella, però no als efectes del càlcul del nombre màxim d’habitatges o
d’establiments d’una parcella.
13.3. En relació amb els usos, el planejament pot regular percentatges màxims o mínims
del sostre edificable o directament amb unitats de m2, per destinar-lo a diferents
usos.
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El planejament que admeti o prevegi usos principals de caràcter collectiu i
d’accessibilitat pública en planta soterrani, aquesta haurà de computar com a
sostre edificable (1).
(1).
13.4. El sostre edificable màxim de parcella, és el paràmetre que cal aplicar en els
documents d’ordenació, gestió i execució següents del planejament urbanístic:
 En el càlcul d’un planejament derivat per la comprovació de no sobrepassar el
sostre edificable màxim del sector, a partir del sostre edificable de la parcella
en cada àmbit de zona, i segons els usos principals admesos en cada cas.
 En el càlcul del sostre edificable màxim d’un àmbit amb ordenació detallada en
sòl urbà, en el cas que s’opti per la seva reordenació mitjançant un pla de
millora urbana o una modificació del planejament general, tenint en compte els
usos inicials i la seva intensitat. Pel que fa al sostre corresponent a la planta
sotacoberta i al pati d’illa inicials, aquests no computen per deduir-ne el
nombre màxim d’habitatges ni per resituar-lo amb més aprofitament.
 En el càlcul del sostre edificable màxim d’un polígon d’actuació urbanística que
resulta de l’ordenació detallada del planejament, tenint en compte els usos
definits o admesos pel planejament, i amb els mateixos criteris que l’apartat
anterior.
 En l’adjudicació del sostre edificable màxim d’una parcella en un projecte de
reparcellació d’acord amb el planejament que li correspongui, tenint en compte
els usos i l’aprofitament del subsòl, per a la seva correcte inscripció registral.
 En el tràmit de la concreció de volums en la llicència urbanística, d’acord amb
l’article 252 del RLU, en cas que s’estableixin o es regulin marges de flexibilitat
volumètrica.
 En el tràmit d’una llicència quan hi ha volums disconformes, i s’ha de calcular el
sostre de l’edificació existent en tota la parcella i el sostre màxim de la
parcella que li adjudica el planejament d’aplicació, per tal de no sobrepassarlo.

(1) Aquesta regulació prové del debat en la comissió de treball sobre els paràmetres urbanístics, i a partir
d’aquí l’equip redactor ha intentat trobar una redacció d’acord amb el que es va concloure. Queda pendent si
aquesta regulació només s’aplica en el planejament derivat i a les edificacions que es regulen en el tràmit per la
llicència a partir d’un sostre edificable màxim, com a paràmetre bàsic d’on parteix el projecte d’edificació, o
també en edificacions amb volumetries definides en el planejament (aspecte poc clar).
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14. Nombre màxim d’habitatges per parcella.
14.1. És el nombre màxim d’habitatges que es permet construir en una
una parcella.
14.2. El nombre màxim d’habitatges per parcella, segons la tipologia edificatòria de
cada zona, es pot determinar de les maneres següents:
 Dividint el sostre edificable màxim de parcella, per la ràtio de la superfície de
sostre per habitatge, d’acord amb el que determina l’apartat 14.3.
 Establint en la zona corresponent el nombre absolut màxim d’habitatges en
cada parcella, bé sigui directament, o bé en funció de les condicions
d’ordenació o tipologia de l’edificació.
14.3. En el cas que el nombre màxim d’habitatges d’una parcella es dedueix a partir
del sostre edificable màxim d’una parcella, s’han excloure la corresponent a usos
no residencials, l’admesa en el pati d’illa i la de la planta sotacoberta, si s’escauen,
i el sostre resultant es divideix pels mòduls de metres quadrats construïts
establerts per habitatge, depenent del tipus del règim d’habitatge públic protegit,
concertat o lliure.
Amb aquesta finalitat es regula de forma genèrica en aquest POUM aquests mòduls
segons tipus de règim d’habitatge, pel cas que no estigui regulat expressament en
la fitxa d’un sector o polígon d’actuació:
- Habitatge lliure i de règim públic concertat: 90 m2c/ habitatge
- Habitatge de règim públic protegit i especial: 70 m2c/habitatge
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15. Ocupació màxima de la parcella.
15.1. L’ocupació màxima d’una parcella és la superfície màxima que pot ocupar
l’edificació, encloentencloent-hi la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal, de tot el
volum de l'edificació, inclosos els soterranis i els cossos sortints. (1)
15.2. En les zones sense ordenació volumètrica precisa, es regula directament pel
percentatge que relaciona la superfície màxima que pot ocupar l'edificació amb la
superfície de la parcella.
15.3. En les zones amb ordenació volumètrica definida,
definida l’ocupació màxima de parcella
es calcula a partir de l’ocupació en planta de l’ordenació detallada proposada, i per
calcular el percentatge en relació amb la parcella, es divideix aquesta superfície
ocupada per l’edificació entre la superfície de la parcella.
.

15.4. Depenent de la
la naturalesa de la zona, es pot regular independentment l’ocupació
de l’edificació en vol i el de la de la planta soterrani, admetent variacions en el
còmput d’aquest paràmetre, segons es reguli en cada zona. No es comptabilitza a
efectes d'ocupació, els accessos des de l'espai lliure d'edificació al soterrani, en el
cas que la zona ho permeti.

(1) Depenent de la naturalesa de cada zona es poden regular altres condicions o excepcions respecte dels
diferents elements d’una edificació.

27
Definició bàsica
Regulació necessària – regulació opcional

Observacions en relació a l’anàlisi i debat dels treballs

LUC: Llei d’Urbanisme de Catalunya (TR DL 1/2010)
RLU: Reglament de la Llei d’Urbanisme (D305/2006)

PARÀMETRES

URBANÍSTICS

Subsecció 3a
3a: Paràmetres en relació amb
amb la parcella.
16. Espai lliure de la parcella.
parcella.
16.1. L’espai lliure de la parcella és l’espai no ocupat per l’edificació resultant,
resultant, principal
i auxiliar regulades en l’article 30 (C.II(C.II-T.IX), a partir d’aplicar els paràmetres
paràmetres
corresponents a cada zona.
zona.
16.2. Els moviments de terres i installacions de l’espai lliure de parcella venen
regulats en caràcter general en els articles 18 i 30.3 (C.II(C.II-T.IX) respectivament,
independentment

que

zones

o

subzones

regulin

aspectes

específics

o

complementaris.
16.3. En el tipus d’edificació situada en relació amb el vial, els espais lliures de parcella
s’anomenen patis, i es regulen en els articles 27 i 28 (C.II(C.II-T.IX).
T.IX).

17. Separacions mínimes i fixes als límits de la parcella i entre edificacions.
edificacions.
17.1. Les separacions mínimes als límits de parcella són les distàncies mínimes a què
què
poden situarsituar-se les façanes de les edificacions, inclosos els cossos sortints,
respecte dels
dels límits del front, laterals i fons de la parcella.
17.2. La separació mínima entre edificacions dins d’una mateixa parcella, són les
distàncies mínimes entre façanes, inclosos els cossos sortints, de les diferents
edificacions possibles en una parcella.
17.3. La separació fixa als límits de la parcella i entre edificacions és la que es regula
de forma precisa,
precisa, en concepte d’alineació de l’edificació, en els plànols
d’ordenació
d’ordenació detallada del planejament.
17.4. El perímetre regulador màxim d’edificació és el polígon configurat per les
separacions mínimes o fixes, i regula l’àmbit on es poden
poden situar les noves
edificacions.
17.5. Les separacions mínimes aplicables s’estableixen en la normativa pròpia de cada
zona. No obstant l’anterior, en determinats casos, es defineixen en el plànols
d’ordenació del sòl urbà i del planejament derivat, condicions d’ordenació
volumètrica amb línies de separacions mínimes o fixes, amb marge de flexibilitat o
no, en relació amb el carrer, a la zona o a la parcella.
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18. Modificacions de la topografia del terreny d’una parcella per edificar (1).
(1).
18.1. Són les modificacions
modificacions de la topografia del terreny admeses,
admeses, vinculades amb el
projecte d’obres per una llicència urbanística d’edificació.
d’edificació.
18.2. En els límits amb l’alineació amb el carrer o altres espais públics, les parcelles
que presentin desnivells superiors a 1,5 metres, hauran d’anivellar el terreny de la
parcella a fi que no se superi aquesta diferència. (2)
18.3. En els límits amb les parcelles no es podran superar en cap cas el nivell natural
del terreny. En tot cas, en la franja de separació obligatòria es podrà modificar el
terreny amb un talús segons el perfil transversal amb un màxim de proporció 2/3,
sent 2 la dimensió vertical i 3 l’horitzontal. En terrenys singulars i per motius de
millora paisatgística de l’entorn, es podrà flexibilitzar aquesta norma, sempre que
existeixi un acord exprés amb el veí.
18.4. En l’interior de la parcella podran disposardisposar-se plataformes d’anivellament amb
una diferència màxima de cotes d’1,5 metres per sobre respecte de les rasants
dels pendents naturals o homogenis del terreny, segons es defineixen en l’article
10 (C.II(C.II-T.IX)
T.IX) terreny i pendent d’una parcella. Es prendrà de referència les
rasants més baixes del terreny natural o homogeni, segons correspongui a aquesta
condició. En el cas que les rasants dels pendents homogeni estiguin a més de l’1,5
m per sota respecte de les del terreny natural, la plataforma d’anivellament
s’enrasarà a la part més baixa del terreny natural.

(1) Aquest article té relació directa amb l’article 10 (C.II(C.II-T.IX) terreny
terreny i pendent d’una parcella.
parcella.
De l’anàlisi de les normes urbanístiques ha estat convenient regular diferent aquest paràmetre per evitar
confusions d’interpretació i conflictes veïnals i millorar la integració paisatgística en terrenys amb pendent.
És diferent l’entorn d’espai lliure que es vincula als diferents accessos a la l’edificació, a la resta de l’espai lliure
de la parcella definida com a jardí. No s’ha cregut convenient limitar la cota inferior màxima de la plataforma
d’anivellament respecte al terreny, i controlar més la posició i mesura dels murs resultants.
(2) Es poden regular subzones en àmbits de forts pendents, amb altres condicions sobre murs i garatges.
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18.5. Les plataformes d’anivellament en l’espai lliure de la parcella,
parcella, vinculades a la
relació d’accessibilitat i continuïtat d’espais entre l’exterior i l’interior de
l’edificació no podran generar murs de més de 3 metres, i les altres plataformes
d’anivellament en l’espai lliure o jardí de la parcella els murs no seran superiors a
1,5 metres.
18.6. A més de la regulació dels marges i paràmetres establerts en els apartats anteriors,
les adaptacions topogràfiques del terreny per a noves edificacions, no podran
donar lloc a alçats frontals sobre el pendent, on el conjunt de les façanes de cada
edificació superi el nombre de plantes màxim definit pel planejament (1).
18.7. En el cas d’un terreny complex i singular, i d’acord amb les directrius de paisatge
del planejament territorial que regulen aspectes en relació amb les edificacions
aïllades, es podrien flexibilitzar els paràmetres definits en aquest article, sempre
que estigui justificat en un estudi d’impacte i integració paisatgística, informat
favorablement per l’òrgan competent.
18.8. La topografia del terreny natural, la resultant del terreny homogeni, i les
adaptacions topogràfiques del terreny d’una parcella per a ser edificada, ha de
presentar-se conjuntament amb la llicència d’edificació i en relació amb la totalitat
de la parcella. S’ha de demostrar mitjançant la documentació adequada, el
compliment dels articles 35.4 i 36.3 referents al còmput del sostre d’un projecte
arquitectònic, la determinació de la posició de la planta baixa i el punt d’aplicació
per la mesura de l’alçada reguladora màxima.

19. Tanques a espai públic i entre veïns. (2)
19.1. Són els paraments verticals, amb obra o altres materials, situats sobre els límits
de la parcella entre espais públics o privats, que tenen la funció d’evitar l’accés
lliure a la parcella.
19.2. Cada zona i subzona regula el tipus i condicions de les tanques, tenint en compte
que en els espais oberts li és d’aplicació l’article (X) de les directrius del paisatge
del Pla territorial parcial de (àmbit concret).
(1) En el cas de zones d’edificació aïllada que s’admetin garatges sobre l’alineació del carrer, com edificació
independent de la principal, motivat per terrenys amb fort pendent, s’haurà de diferenciar aquesta condició
regulant una subzona específica, i es tractarà com una edificació independent..
(2) En aquest paràmetre es poden regular aspectes genèrics per a totes les zones (que aquest articulat no
desenvolupa), i depenent de la tipologia de l’edificació de la zona se’n poden regular condicions
complementàries. Cal tenir en compte, d’acord amb el paràgraf 2, la regulació que fan les directrius del
paisatge del planejament territorial en relació amb les tanques en el sistema d’espais oberts.
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Secció 3a: PARÀMETRES REFERITS AL CARRER
Subsecció1a
Subsecció1a: Paràmetres propis del carrer
20. Alineació del vial.
20.1. L’alineació del vial és el límit entre la qualificació de sistema viari i qualsevol altre
qualificació urbanística.
20.2. En sòl urbà, als efectes de la regulació dels paràmetres urbanístics, el vial
s’anomena carrer, i l’alineació del carrer és el límit en planta entre aquest i les
parcelles urbanes o espais lliures públics.

21. Amplada del vial o carrer.
carrer.
21.1. L’amplada del vial o carrer és la distància mínima entre les alineacions enfrontades
del vial o carrer.
21.2. L’amplada de vial és la que resulta de l’afectació real del sistema viari en el
planejament urbanístic, als efectes d’aplicar els paràmetres relacionats amb
l’edificació. En cas d’algun desajust de precisió entre el planejament i una alineació
consolidada, l’edificació que tinguin a veure amb l’alineació, es situaran en relació
o en l’alineació consolidada existent.
21.3. En el cas d’alineacions de carrer enfrontades no paralleles, l’amplada del vial
teòrica és la mitjana de les amplades en un tram de carrer entre travessies. Als
efectes d’aplicació de paràmetres que s’hi relacionin normativament, l’amplada de
vial serà la distància més petita entre fronts del tram.

22. Rasants del vial i de l’alineació del vial.
22.1. La rasant del vial és la línia que fixa l’altimetria de l’eix del vial.
22.2. La rasant de l’alineació del vial o carrer és la línia que fixa l’altimetria de l’alineació
sobre el pla de la vorera
vorera definitivament urbanitzada.
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Subsecció 2a
2a. Paràmetres d’edificació en relació amb el carrer.

23. Alineació de l’edificació respecte del carrer
23.1. És la posició de la línia en planta de la façana de l’edificació que se situa en relació
amb el carrer, coincident
coincident amb l’alineació del vial o en situació reculada i parallela
respecte d’aquesta.
d’aquesta. (1)
23.2. Les alineacions de les edificacions que se situen en relació amb el carrer, estan
totes definides en els plànols d’ordenació detallada de sòl urbà o del planejament
derivat. En el cas que un edifici es projecti respecte de l’alineació d’un vial, a partir
d’una zona de regulació de volumetria flexible, en la llicència urbanística se li
aplicaran els paràmetres corresponents a l’edificació en relació amb el vial.

(1) Alguns planejaments encara regulen el concepte de reculada com a paràmetre. La tècnica de l’ordenació
detallada del sòl urbà que regula la LUC, fa que aquest paràmetre no sigui necessari, ni definir-lo ni regular-lo,
ja que ve determinat en els plànols d’ordenació. El mateix passa amb el paràmetre xamfrà,
xamfrà que són
nomenclàtors existents en l’urbanisme, com tants d’altres, que existeixen, però no requereixen regulació
perquè estan integrats en el detall de l’ordenació de l’alineació del carrer o de l’edificació. Amb el criteri de
definir i regular el mínim i necessari, aquests paràmetres s’han exclòs.
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24. Front principal i front secundari.
secundari.
24.1. Quan una edificació té més fronts donant a diferents carrers, poden ser fronts
principals o fronts secundaris, depenent de la determinació de la fondària
edificable respecte d’aquests carrers:
a) El front principal d’edificació, coincidint o retirat de la línia del front de la
parcella, correspon a aquell que se li aplica la fondària edificable, i també
també els
paràmetres relacionats amb el carrer,
carrer, com el punt d’aplicació de l’alçada
reguladora màxima i la situació de la planta baixa.
b) El front secundari d’edificació, en el cas de carrers en cantonada, és quan pren
caràcter de tester en la seva façana respecte
respecte de la façana del front principal.
Amb caràcter general, en el cas de coberta inclinada, l’envolvent màxima es
caracteritza perquè en el front secundari, la part del volum de sotacoberta es
visualitza admetent obertures sobre el front secundari. En el cas que el carrer
del front secundari tingui un fort pendent, la façana i el volum de l’edificació
s’adaptaran al que es regula en els articles 36.3
36.3.2 i 36.3
36.3.3 (C.II(C.II-T.IX).
24.2. En el cas que la fondària edificable es reguli doblement i continua respecte dels
dos carrers en cantonada, els dos fronts de carrers seran principals i l’envolvent
màxima de l’edifici, en cas de coberta inclinada, tindrà en compte l’arrencada de la
coberta en tot el perímetre de la parcella que dóna a carrer.
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25. Fondària edificable.
25.1. La fondària edificable és la mesura perpendicular a l’alineació de l’edificació que se
situa en relació amb el vial, i que fixa l’alineació posterior d’aquesta edificació.
També s’utilitza aquest concepte de mesura, per blocs d’edificis amb fondàries
uniformes en l’àmbit d’una illa oberta.
25.2. Els dos plans de façana de l’edificació definits pels dos extrems de la fondària
edificable, només poden sobrepassar-se per sobre de la planta baixa amb cossos i
elements sortints regulats en cada zona, independentment de la regulació de
l’edificació en planta baixa en els patis d’illa resultants.
25.3. La fondària edificable màxima es determina en els plànols d’ordenació detallada de
sòl urbà i en el planejament derivat corresponent.
25.4. En relació amb la superposició dels límits de les parcelles amb els espais
edificables definits per les fondàries edificables, es troben les casuístiques
següents que cal regular en aquestes normes amb caràcter jeràrquic superior,
respecte de l’ordenació detallada dels plànols:
a)

La distància entre el fons de parcella i l’alineació posterior de l’edificació, ha
de ser com a mínim de 3 metres, malgrat la profunditat edificable màxima es
situï a una distància inferior a aquests 3 metres respecte del fons.

b)

En cas que les mitgeres no siguin ortogonals a l’alineació interior del pati d’illa,
aquesta es podrà redreçar ortogonal sense cap escreix de sostre edificable, i
sempre que no es produeixi una diferència superior a 1 m sobre la mitgera
veïna, entre la nova façana posterior redreçada i la que defineix el planejament.

c)

Les parcelles no poden obtenir més sostre edificable, per aplicació d’una
fondària edificable aplicada des del front d’un vial corresponent a la parcella
veïna.

a)

b)

c)
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26. Paret mitgera.
26.1. És la paret que se situa en els laterals i límits entre parcelles, i que s’eleva des
dels fonaments a la coberta, encara que el seu pla s’interrompi per celoberts i
patis de ventilació.
26.2. Totes les mitgeres vistes hauran de ser tractades amb materials i colors de façana,
sigui en el moment de la seva construcció, o a resultes d’una actuació d’edificació
d’una parcella veïna.

27. Pati d’illa.
d’illa.
27.1. És l’espai delimitat entre les alineacions
alineacions posteriors
posteriors de l’edificació definides
definides per les
diferents fondàries edificables màximes,
màximes, i també entre els límits de l’illa en els
costats on no es preveu edificació.
27.2. En els plànols d’ordenació detallada s’ordenen els patis d’illa,
d’illa, depenent de la zona
i de la naturalesa de cada pati i segons les preexistències, en els tipus següents:
a)

Pati lliure d’edificació: 0

b)

Pati només ocupable en planta soterrani: 0s

c)

Pati edificat en planta baixa: 1

d)

Pati edificat en un % segons reguli cada zona: %

27.3. En relació amb
amb la configuració d’un
d’un nou pati d’illa,
d’illa, quan no hi hagi planejament
derivat de detall que justifiqui altres solucions, s’aplicaran amb caràcter general
els mateixos paràmetres regulats en els articles 10 (C.II(C.II-T.IX) Terreny
Terreny i pendent
d’una parcella i 18 (C.II(C.II-T.IX) Modificacions
Modificacions de la topografia del terreny,
terreny, sobre
l’àmbit de l’illa o part d’aquesta i en relació amb els seus límits, prenent de
referència d’aplicació el terreny homogeni definit en l’article 10.4
10.4 (C.II(C.II-T.IX).
T.IX).
D’acord amb l’article 18.5
18.5 (C.II(C.II-T.IX) els murs que es poden generar en l’interior de
l’illa entre patis posteriors de parcelles confrontants, poden ser fins a 3 metres i
més diferència de cotes entre patis, es resoldrà amb solucions diverses segons
cada cas, sobre plans inclinats no superiors a 45º, respecte del fons de la parcella
confrontant.
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27.4. En qualsevol cas, l’edificació principal i la façana posterior vinculada a la cota del
pati d’illa o al pati posterior d’una
d’una parcella s’atendrà al regulat en els articles
següents i paràmetres de l’edificació amb el relació al vial:
a)

S’aplicarà el que regula l’article 36.3
36.3.2 i 36.3
36.3.3 (C.II(C.II-T.IX),
T.IX), en relació amb
possibles aprofitaments diferents provinents de la diferència de cotes entre la
planta baixa i el pati posterior d’illa, el nombre de plantes i la seva alçada
reguladora màxima.

b)

L’article 31.3
31.3 (C.II(C.II-T.IX) que regula el sostre urbanístic d’un edifici en edificis
en fort pendent.

27.5. Les edificacions permeses en els patis d’illa venen regulades en l’article 29 (C.II(C.II-IX)
en el paràmetre Edificacions en el pati d’illa.
d’illa.

28. Pati davanter i pati posterior de la parcella.
28.1. Pati davanter de parcella és l’espai definit entre l’alineació de vial i la línia
d’edificació, quan aquesta última està reculada respecte de l’alineació de vial. La
regulació de la situació de la planta baixa i del punt d’aplicació de l’alçada
reguladora màxima de l’edificació reculada, serà la mateixa regulació altimètrica
de l’article 35.4
35.4 i 36.3
36.3 (C.II(C.II-T.IX),
T.IX), com si la façana estigués alineada al vial, però
traslladant les cotes al pla de la façana reculada.
28.2. Pati posterior de parcella és l’espai definit entre l’alineació posterior, definida
definida per
la fondària edificable i el fons de parcella. El pati posterior de parcella, forma
part del pati d’illa i les condicions d’ocupació i edificació estan regulades en els
plànols d’ordenació detallada i en els paràmetres per a cada zona en aquestes
normes urbanístiques, i en caràcter general li és d’aplicació directa el que es
regula en l’article 27 (C.II(C.II-T.IX)
.IX) Pati d’illa.
d’illa.

29. Edificacions en els patis d’illa i tanques.
tanques.
29.1. Quan l’edificació admesa en el pati d’illa està adossada a la del cos principal:
 Tindrà la mateixa alçada i rasant del forjat de planta baixa de l’edificació
principal.
 En cas que la zona admeti l’ús residencial en planta baixa, també s’admetrà
aquest ús en la part d’ampliació situada en el pati, sense constituir un habitatge
independent i amb la condició de mantenir les condicions d’habitabilitat.
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29.2. Les edificacions auxiliars adossades o separades de les parets veïnes,
veïnes, no tindran
un alçada superior a 3 metres, tant en relació amb la cota del pati on s’ubica com
en relació amb el pati veí en cas de situar-se al límit lateral o fons de la parcella.
En cas que el pati del veí estigui situat a una cota més baixa, l’edificació auxiliar
s’haurà de projectar de manera que no sobrepassi l’envolvent teòrica formada pel
pla vertical situat en el límit de la parcella fins a 3 metres respecte a la cota del
veí, i a partir d’aquesta alçada un pla inclinat a 30º.
En cap cas del casos la coberta no serà transitable.
29.3. En aquest apartat es pot regular aspectes generals de les tanques dels patis d’illa o/i
remetre, si és el cas, a la regulació específica d’una zona concreta.
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Secció 4a: PARÀMETRES REFERITS A L’EDIFICI.
L’EDIFICI.

30. Edificació principal, edificació
edificació auxiliar i installacions.
installacions.
30.1. Les edificacions principals són aquelles que acullen els usos principals definits per
la zona, i constitueixen el volum principal edificat de la parcella.
30.2. Les edificacions auxiliars són les construccions amb sostre edificable
edificable computable,
computable,
independents o adossades a l’edificació principal, i que acullen usos
complementaris al principal. Com per exemple, garatges, casetes de serveis,
porxos independents, coberts per usos diversos, i altres similars.
30.3. Les installacions i altres elements,
elements, són les construccions de servei a les
les
edificacions principals sense sostre d’aixopluc, i per tant sense sostre edificable
computi.. Com per exemple, piscines, pistes de tennis, frontons, barbacoes,
que computi
casetes de maquinària sense accessibilitat, i altres similars. El POUM pot regular
mitjançant ordenances aspectes concrets per aquest tipus d’installacions.

30.4. Les condicions de les edificacions principals i auxiliars venen regulades en cada
zona, i computen com a sostre edificable màxim de la parcella d’acord amb
article 13 (C.II(C.II-T.IX),
T.IX), com a sostre d’un edifici regulat en el pròxim article, i la seva
projecció en planta com a ocupació d’una parcella.

31. Sostre d’un edifici.
31.1. El sostre d’un edifici és la suma en m2 de les superfícies construïdes
construïdes amb sostre de
les plantes d’una
d’una edificació, sigui principal o auxiliar,
auxiliar, d’acord amb els paràmetres
referits a l’edifici regulats en aquestes normes.
31.2. El sostre d’un edifici en el tràmit de la llicència, mai podrà superar el sostre
edificable màxim d’una parcella provinent d’un paràmetre absolut o deduït de
l’índex d’edificabilitat neta de la parcella. (1)
31.3. El sostre d’un edifici situat en relació amb
amb un carrer o terreny de fort pendent, mai
superarà el que resultaria d’edificar en un terreny pla en el tràmit de la llicència
urbanística. Per tant, s’ha de justificar amb detall el sostre computable d’acord
amb el que estableix l’article 36 (C.II(C.II-T.IX) referent a la posició de la planta baixa,
en relació amb el carrer, al pati d’illa o a l’espai lliure de parcella.
(1) En el cas d’una ordenació volumètrica definida en el planejament, on el sostre edificable màxim es computa
d’acord amb l’article 13 (C.II(C.II-T.IX), el sostre d’un edifici pot superar el sostre edificable màxim de la parcella
en el cas que el projecte proposi cossos sortints tancats que li siguin d’aplicació segons la zona, o al contrari,
resultar inferior, ja que el projecte de la llicència conté porxos d’ús públic o espais oberts que no computen.
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32. Envolvent màxima d’un edifici i volum
volum d’un edifici.
edifici.
32.1. L’envolvent màxima d’un edifici en volumetries definides en el planejament és
l’espai volumètric màxim format pels plans intersectats següents:
següents:
 els de posició vertical situats sobre els límits del perímetre de l’ocupació
màxima o definida
definida en planta, limitats per l’alçada reguladora màxima de les
façanes i les mitgeres, segons es determini en els paràmetres de cada zona,
zona,
 i els plans de les cobertes definides i admissibles en cada zona.
32.2. El volum d’un edifici és el que configura el projecte
projecte arquitectònic a partir d’aplicar
els paràmetres vinculats a l’ordenació volumètrica corresponent:
 En el cas de volumetries definides en els plànols d’ordenació, el volum d’un
edifici no sobrepassarà l’envolvent màxima resultant.
 En el cas de volumetries flexibles, els paràmetres principals que condicionen el
volum d’un edifici, són el sostre edificable màxim de la parcella, el nombre
màxim de plantes, l’ocupació màxima de la parcella, i les distàncies mínimes
de separació de l’edificació als límits de la parcella.

33. Façanes d’un edifici.
33.1. Les façanes d’un edifici són els plans verticals de l’edifici, incloses les parets
mitgeres, resultant d’aplicar els paràmetres urbanístics de posició en planta de
l’edificació i l’alçada reguladora corresponent, segons
segons si l’edifici se situa en relació
amb el vial o amb
amb la parcella.
33.2. La façana mínima d’un edifici és el paràmetre que regula la mesura mínima en
planta de la línia de façana que se situa en relació amb el
el front de parcella.
33.3. Les zones poden regular aspectes vinculats a la composició formal de les façanes,
relacionats

amb

la

posició

dels

forjats,

obertures,

materials

i

colors,

l’incompliment dels quals pot ser motiu de denegació d’una llicència urbanística.
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34. Nombre màxim de plantes.
plantes.
34.1. El nombre màxim de plantes és el que comptabilitza conjuntament la planta baixa
i les plantes pisos admeses en una parcella.
parcella
34.2. El nombre màxim de plantes es determina en cada zona o subzona i en els plànols
d’ordenació detallada, si així es remet des de la regulació de la zona. En casos
concrets d’un planejament derivat o en relació amb la protecció d’un subsòl, es
pot concretar també un nombre màxim de plantes soterrani o prohibir-les.
34.3. Quant al còmput del nombre de plantes en el desenvolupament del planejament
derivat i en la concessió de llicències, són determinants els articles que regulen la
posició de planta baixa en un tram de façana d’un edifici segons els articles
36.3
36.3.2, 36.3
36.3.3 i 36.4
36.4.2 (C.II(C.II-T.IX).
34.4. Cada POUM regularà en aquest punt en caràcter general, el nombre de plantes màxim per
edificacions situades en relació amb el vial i la seva amplada, o en relació a distàncies entre
edificacions. S’ha de tenir en compte que els teixits històrics de conservació tenen altres
consideracions, i que ordenacions obertes o altres tipologies específiques d’un planejament
derivat poden justificar diferents nombres de plantes.

35. Alçària
Alçària reguladora màxima d’un edifici (h) i el seu punt d’aplicació (p)..
35.1. L’alçària
L’alçària reguladora màxima d’un edifici és la mesura ve
vertical sobre el pla exterior
de la façana del front principal, des del seu punt d’aplicació fins a la intersecció
del pla superior del darrer forjat, tant
tant si és pla com inclinat.
35.2. La mesura de l’alçàri
l’alçària
ària reguladora màxima es defineix a partir del nombre de
plantes màxim regulat en l’article anterior.
Cada POUM regularà a continuació la mesura de l’alçada reguladora màxima que correspon
a cada nombre de plantes en caràcter general o segons el tipus de l’edificació o zona.
35.3. El punt d’aplicació de l’alçàr
l’alçària
çària reguladora màxima es regula per a cada tipus bàsic
d’edificació, en relació amb el vial i amb la parcella, segons dos apartats:
1. Una norma general dins d’uns marges de desnivells en terrenys o carrers.
2. Una norma específica per a carrers o terrenys amb fort
fort pendent on
s’estableixen condicions relacionades amb les cotes de les alineacions de les
edificacions i la situació de la planta baixa. Així, es permet adaptar projectes
arquitectònics a una topografia complexa, flexibilitzant la norma general sense
sobrepassar l’aprofitament que el planejament li adjudica en l’ordenació
volumètrica definida, d’acord amb el que determina l’article 31.3
31.3 (C.II(C.II-T.IX) (1).
(1) Cada POUM concretarà en aquest punt en quines zones aquesta flexibilitat s’admet, decidint si
s’aplicarà o no en teixits històrics de conservació, als efectes del manteniment de l’estructura
parcellària existent, o ans el contrari, són nuclis històrics en forts pendents que la mateixa tipologia
existent integra o permet aquesta flexibilitat. Aquesta flexibilitat té condicions i restriccions en relació
amb els aprofitaments, i per tant cada projecte decidirà la conveniència o no. (veure + comentaris pag. 42)
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35.4. Punt d’aplicació de l’alçàri
l’alçària
ària reguladora
reguladora màxima en edificis situats en relació amb el
carrer.
carrer.
35.4.1. Norma general.
a) El punt d’aplicació de l’alçàri
l’alçària
ària reguladora màxima se situarà sobre la vorera en
el punt mig de la façana del front principal. Si la parcella fa cantonada i té
més fronts principals, el punt mig se situarà respecte dels fronts desplegats.

Carrer amb diferents
parcel·les amb el seu
punt d’aplicació central

b) Quan el desnivell de cotes entre els extrems de l’alineació de la façana o
façanes desplegades sigui superior a 1,20 metres
metres i inferior a 1,80 m, el punt
d’aplicació de l’alçària reguladora se situarà sobre l’alineació de la façana en la
cota +0,60 m per sobre la cota de l’extrem més baix.
c) Quan el desnivell entre els extrems de l’alineació de la façana del front o fronts
principals, sigui superior a 1,80 metres, s’haurà d’escalonar l’edifici en
diferents trams, sempre que la mesura en planta del tram no sigui inferior a la
façana mínima. El punt d’aplicació de l’alçària reguladora en cada tram
resultant se situarà d’acord amb la regulació dels apartats anteriors a i b.

Norma específica per parcelles situades en carrers amb fort pendent.
pendent.
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35.4.2. Norma específica per parcelles situades en carrers de fort pendent.
a) En carrers amb fort pendent o amb parcelles amb fronts a carrers més amples
no caldrà escalonar l’edifici d’acord amb la norma general de l’apartat 35.4.1,
si la planta baixa se situa entremig de les cotes dels extrems de l’alineació de
l’edificació d’acord amb el que determina l’article 36.3.2.b (C.II(C.II-T.IX),
T.IX) i la
diferència de cotes entre els extrems de l’alineació no sigui superior a 3 m.
En aquest cas, el punt d’aplicació de l’alçària reguladora màxima seguirà
situantsituant-se a 0,60 metres per sobre de la cota de l’extrem inferior de l’alineació
de l’edificació.

b) En el cas que la planta baixa se situés a més de 1,5 m de la cota inferior de
l’alineació de l’edificació, d’acord amb el que preveu l’article 36.3.2.c (C.II(C.IIT.IX), el punt d’aplicació de l’alçària reguladora màxima se situarà a una
distància màxima d’1 m per sota de la cota del paviment de la planta baixa,
encara que la distància d’aquest punt d’aplicació a la cota més baixa de
l’alineació sigui superior a 0,60 m.

Notes en
en relació amb els articles 34 i 35.
D’acord amb l’article 35.2 es regula l’alçària reguladora màxima (ARM) en funció del nombre màxim de
plantes, essent aquest últim el paràmetre bàsic i l’ARM un paràmetre formal i funcional de l’arquitectura,
que parteix i es determina a partir del primer, tenint en compte els recents requeriments del decret
d’habitabilitat relacionats amb la distància entre forjats, i la localització de possibles installacions.
Els POUM actuals no admeten el desdoblament de la planta baixa amb plantes altells directament en el
tràmit de la llicència, a diferència del PGM. En canvi un planejament derivat o un edifici regulat per
volumetria flexible, pot introduir una planta altell que computarà com a sostre edificable màxim en el
planejament i com a sostre d’un edifici en el projecte.
L’ARM ha de ser un paràmetre formal funcional i no és un paràmetre que forma part del càlcul del sostre
edificable màxim d’una parcella, a diferència del nombre de plantes màxim. Aquest concepte ha d’estar
clar per facilitar el desenvolupament, la gestió i l’execució del POUM i evitar les confusions habituals en el
càlcul del sostre edificable d’una parcella definit en l’article 13 (C.II-T.IX), que no comptabilitza elements
propis de l’edifici, com són la planta altell i els cossos sortints tancats, però sí que s’han de tenir en
compte en el càlcul dels sostre d’un edifici (art. 31-C.II-T.IX) en el procediment de la llicència urbanística.
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35.4.3. Parcelles que tinguin fronts
fronts principals en carrers oposats.
En parcelles que tinguin fronts principals en carrers oposats, cada front tindrà el
seu punt d’aplicació
d’aplicació de l’alçàri
l’alçària
ària reguladora màxima. En aquest cas, si l’edificació
és compacta entre els dos carrers i els plànols d’ordenació detallada no
determinen la línia divisòria del canvi d’alçada, aquesta es produirà en el punt mig
de la parcella.

35.5.
35.6.
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Punt d’aplicació de l’alçària
l’alçària reguladora màxima per a edificacions situades en
relació amb
amb la parcella.
35.5.1. Norma general.
El punt
punt d’aplicació de l’alçàri
l’alçària
ària reguladora màxima per a edificacions situades en
relació amb
amb la parcella,
parcella, se situarà en el punt més baix de la rasant definitiva del
terreny en la línia de contacte amb la façana de l’edifici que li correspon el
nombre de plantes màxim admès. D’haver-hi diverses façanes amb la condició
anterior, es referirà a la façana que tingui l’alineació sobre el terreny en la cota
més baixa.
35.5
35.5.2. Condicions en terrenys amb fort pendent.
En el cas que el paviment de part d’una planta baixa es trobés situat a més d’1 m
per sobre del terreny modificat de la parcella, d’acord amb el que es regula en
l’article 36.4.2 (C.II(C.II-T.IX),
T.IX) el punt d’aplicació de l’alçàri
l’alçària
ària reguladora màxima se
situarà en aquesta cota -1 m respecte del
del paviment de la planta baixa.
baixa. En aquest
cas però, part de la planta de la baixa se situarà per sota de la cota més alta de
l’alineació de la façana sobre el terreny, a una distància igual o de més, a la
diferència entre la cota més baixa de l’alineació i el punt d’aplicació (1).

35.5
35.5.3. Les rasants i les plataformes del terreny modificat per a ser edificat,
venen regulades segons els moviments de terres admesos en el paràmetre
Modificacions de la topografia
topografia del terreny d’una parcella en l’article 18 (C.II(C.IIT.IX),
T.IX), i la regulació de la posició de la planta baixa en relació al terreny i el
còmput de sostre de la planta baixa i planta soterrani es regula en l’article 36.4
36.4
(C.II(C.II-T.IX).
(1) Aquesta diferència (b) no podrà ser superior a 1 m, ja que sinó es perd la condició de planta baixa
(a+b </= 2m), d’acord amb el que es regula l’article 36.4.2.c (C.II(C.II-T.IX), i en cas que aquesta
diferència (b) fos superior a 0,5 m (a+b </= 1,5 m), part de la planta soterrrani haurà de computar
d’acord amb l’article 36.4.2.a.b (C.II(C.II-T.IX).
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36. Planta baixa.
36.1. La planta baixa d’un edifici és la planta relacionada directament a
amb
mb l’accés
principal de l’edifici, situada a la cota més pròxima a la rasant del carrer o a les
rasants del terreny de la parcella, amb les condicions i marges altimètrics
regulats en cada tipus d’edificació
d’edificació.
edificació.
36.2. La planta baixa d’un edifici es regula per a cada tipus bàsic d’edificació, en relació
amb el vial i amb la parcella, segons dos apartats (1):
(1):
1. Una norma general dins d’uns marges de desnivells en carrers o terrenys.
2. Una norma específica per a carrers o terrenys amb fort pendent en la qual
s’estableixen condicions relacionades amb les cotes de les alineacions de les
edificacions, la condició de planta baixa i el còmput de sostre edificable de la
planta baixa i de la planta soterrani. Aquesta norma específica permet adaptar
projectes arquitectònics a una topografia complexa, flexibilitzant la norma
general amb l’objectiu de no sobrepassar l’aprofitament que el planejament li
adjudica en l’ ordenació volumètrica definida, d’acord amb el que determina
l’article 31.3 (C.II-T.IX).
(1) La proposta de regular
regular en els articles 35 Alçàri
Alçària
ària reguladora màxima i 36 Planta baixa, amb una doble
estructura, segons una norma general i una norma específica per carrers i parcelles de fort pendent, i
segons cada tipus bàsics de l’edificació (en relació amb el carrer i amb la parcella), és el resultat d’un
estudi i anàlisi acurat de les diferents normatives urbanístiques.
La flexibilitat que es proposa per les edificacions situades en carrers o terrenys amb fort pendent, és
semblant a la que proposa les normes del PGM (copiades per molts POUM), però a partir de certs desnivells
concrets en els fronts de l’edificació d’una parcella, es posen condicions per dos aspectes fonamentals: el
l’aprofitament..
control del paisatge resultant i el de l’aprofitament
Aquesta nova regulació dóna compliment a l’article 31.3 (C.II-T.IX) del treball, que prové d’una norma
bàsica del PGM (articles 224.3 i 251.1 de les NU), on es determina que l’edificació situada en una parcella
amb fort pendent mai tindrà més aprofitament que si el terreny fos pla. Aquesta norma bàsica, els tècnics,
els pèrits i els tribunals, l’han obviat per manca de regulació precisa, i aquest treball l’afronta definint una
norma general (aplicable en la majoria dels casos segons marges de desnivells raonables) i una norma
específica a partir de desnivells més pronunciats i degudament regulats.
Es poden regular opcions més estrictes, com fan alguns POUM, però hauria de ser en casos concrets, ja
que si s’estableix com a norma general, sorgeixen desajustos i complexitats en l’estructura, funcionalitat i
composició del projecte arquitectònic poc justificades, i en contra d’un paisatge urbà més endreçat..
Cada POUM concretarà en quines zones no s’admet aquesta flexibilitat.
flexibilitat. S’ha de precisar si s’aplicarà o no,
en teixits històrics de conservació, pel que fa al manteniment de l’estructura parcellària existent, o ans al
contrari, són nuclis històrics amb forts pendents que la mateixa tipologia integra o permet aquesta
flexibilitat. Aquesta flexibilitat té condicions i restriccions degudament reglades en relació amb els
aprofitaments i, per tant, cada projecte decidirà la seva conveniència o no, permetent aplicar la norma
general, que haurà de retranquejar plantes baixes i façanes segons la norma del punt d’aplicació de l’ARM.
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36.3. Situació de la planta baixa en
en les edificacions situades en relació amb el carrer.
carrer.
36.3.1. Norma general (1).
(1).
En el cas que la diferència entre les cotes dels extrems de l’alineació de
l’edificació sigui igual o de menys d’ 1,20* metres, el paviment de la planta baixa
es pot situar en qualsevol cota dins del marge definit entre 0,60* m per sobre i
per sota del punt mitjà altimètric de les rasants de la vorera en els extrems de
l’alineació de l’edificació, sigui en un front principal o en dos fronts principals
desplegats fent cantonada.
En el cas que la diferència de cotes dels extrems de l’alineació sigui superior a
1,20* metres, s’haurà de retranquejar la planta baixa.

* Aquestes mesures 0,60 m i 1,20 m són les habituals que la comissió de treball va validar. Però en
coherència amb el treball global haurien de ser 0,75 m i 1,50 m, d’acord amb l’apartat següent 36.3.2.
(1) Alguns planejaments generals regulen que tots els punts de la PB han d’estar entre +0,60 i -0,60, i
es disminueix molt el marge de posició de la PB, a mesura que el carrer té més pendent. En la pràctica
habitual, com més pendent, el projecte arquitectònic requereix més flexibilitat per facilitar una millor
relació entre l’accés principal de l’edifici i les unitats funcionals que en resultin en planta baixa.
L’altra regulació habitual és la de les normes del PGM (copiada per molts planejaments actuals), que
dóna molta flexibilitat a la situació de la PB (art. 225.1.a) admetent forts desnivells entre PB i el punt
més baix de l’alineació generant nous aprofitaments a la planta soterrani. L’article 240.1.c, referent al
punt d’aplicació de l’ ARM, limita aquest desnivell a 3,60 m. Aquesta regulació es contradiu amb els
articles 224.3 i 251.1 abans esmentats, on regula una directriu clara pels terrenys en pendent.
Segons l’article 226.2 del PGM,
PGM, referent a la planta soterrani per a tot tipus d’edificació que no sigui en
relació amb el vial (edificació aïllada i volumetries específiques de tot tipus de planejament), és planta
baixa la part
part de soterrani que té el seu sostre situat a 1 m o més del terreny exterior.
exterior. Aquesta regulació
és molt diferent a l’edificació situada en relació al vial, i és convenient unificar més els criteris.
criteris.
Per altre costat, es resolen les contradiccions entre el concepte barrejat de “volumetria específica”, que
el PGM utilitza tant pel concepte de zona i com del tipus d’edificació, i que aquest treball, només
l’entén com un tipus de regulació de l’ordenació volumètrica (independent del tipus d’edificació), nou
concepte en la regulació dels paràmetres (6-C.I-T.IX). Aquesta confusió porta errors ja que hi ha
volumetries específiques segons el PGM que són blocs alineats al vial, i se li aplica contradictòriament
paràmetres diferents als corresponents al tipus d’edificació situat en relació amb el vial.
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36.3
36.3.2. Norma específica en carrers de forts pendents.
En carrers de forts pendents o en parcelles amb fronts més amples, no caldrà
retranquejar la planta baixa quan la diferència entre les cotes dels extrems de
l’alineació superi els 1,20 metres, en els supòsits, condicions i límits següents:
a) Que quedi justificat als efectes tècnics, constructius i compositius de l’edifici,
l’edifici, i
d’acord amb els apartats següents b i c.
b) En el cas que la diferència entre les cotes dels extrems de les alineacions no
superi els 3 metres,
metres, la cota del paviment de la planta baixa s’ha de situar en un
marge comprès entre 1,5*
* m per sobre de la cota més baixa i 1,5** m per sota
de la cota més alta de l’alineació. El punt d’aplicació de l’alçada reguladora
màxima es situarà en tots el cassos a 0,60 m per sobre de la cota inferior de
l’alineació de l’edificació, d’acord amb el que regula l’article 35.4.2
35.4.2 (C.II(C.II-T.IX).
(*
* si el desnivell està entre 1,20 m i 1,50 m aquest número coincidirà amb el desnivell)

c) En el cas que el projecte arquitectònic proposi sobrepassar el límit d’1,5 m
regulat en l’apartat anterior, les condicions en relació amb l’aprofitament seran
les següents:
 La part de la planta soterrani situada sota d’aquest tram de la planta baixa
que sobrepassa la distància 1,5 m respecte a la cota més baixa de l’alineació
de l’edificació, computarà a efectes de sostre i s’haurà de compensar en
altres parts de l’edifici.
 Si aquesta diferència és superior a 2 metres, el tram de la planta baixa amb
aquesta condició respecte de la rasant de l’alineació tindrà la consideració
de planta pis.
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36.3
36.3.3. Normes de la planta baixa en relació amb la cota del pati d’illa.
d’illa.
a) En cas que la cota del paviment de la planta baixa tingui
tingui una alçada superior a
1,5 metres respecte de la cota del pati d’illa o pati posterior de parcella,
parcella, la
part de la planta soterrani que sobresurti haurà de computar en concepte de
sostre edificable i aquest s’haurà de compensar en una altre part de l’edifici,
d’acord amb el que regula l’apartat c següent.
b) A partir de que la cota del
del paviment de planta baixa superi els 2 m respecte de
la cota del pati,
pati, aquesta tindrà la consideració de planta pis i el darrer pis de
l’edifici s’haurà de retirar d’aquesta façana posterior com a mínim 3 metres,
condició que s’haurà de tenir en compte i integrar en la compensació de sostre
regulada en l’apartat anterior.

48
Definició bàsica
Regulació necessària – regulació opcional

Observacions en relació a l’anàlisi i debat dels treballs

LUC: Llei d’Urbanisme de Catalunya (TR DL 1/2010)
RLU: Reglament de la Llei d’Urbanisme (D305/2006)

PARÀMETRES

URBANÍSTICS

c) El còmput de les superfícies de sostre a compensar que fa referència
referència els dos
apartats anteriors a i b, es calcularà traçant unes línies obliqües en els plans
verticals de les mitgeres, que vagin des de la cota del carrer a la cota del pati.
La superfície que computarà de la planta soterrani vindrà definida per una línia
en planta entre els dos punts definits per les verticals sobre la mitgera on la
distància entre el sostre de la planta baixa i la línia obliqua sigui 1,5 m.
36.3
36.3.4. En les parcelles que tinguin fronts en carrers oposats, la posició de la
planta baixa es referirà a cada front.

36.4. Situació
Situació de la planta baixa en
en les edificacions situades en relació amb la parcella.
36.4.1. Norma general.
En les edificacions situades en relació amb
amb la parcella la cota del paviment de la
planta baixa s’ha de situar com a màxim a 1 m per sobre de qualsevol cota
exterior del terreny modificat i definitiu del projecte.
36.4.2. Norma específica en terrenys amb fort pendent.
pendent.
En el cas de topografies complexes i variables amb forts pendents, part de la
planta baixa es podrà situar puntualment per sobre d’ 1 m respecte del terreny
modificat, d’acord amb l’article 18 (C.II-T.IX), quan una altra part de la planta
baixa quedi per sota de la cota del terreny modificat, amb les condicions següents:
a) La part de planta baixa semisoterrada o la part de la planta soterrani que
sobresurti, computaran a partir de que la cota del paviment de la planta
immediatament a sobre es situï a més d’1,50 m de la cota exterior del terreny.
b) En el cas que part de les plantes d’un edifici tinguin només una cara a
l’exterior i les altres soterrades o en part, es farà per parts de l’edifici segons el
criteri i regulació de l’apartat 36.3
36.3.2.c d’aquest article.
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c) Als efectes de no sobrepassar el nombre de plantes que determina el
planejament i l’alçada reguladora màxima corresponent, la planta baixa o
planta soterrani d’un edifici o part d’aquestes passen a ser planta pis o planta
baixa respectivament, quan la distància entre la rasant del terreny exterior i el
paviment de la planta immediatament a sobre és superior a 2 metres.
d) El conjunt de les façanes de cada edificació principal situada en topografies
complexes, mai podran donar lloc a alçats frontals sobre el pendent que
superin el nombre de plantes màxim definit pel planejament.
36.5. En les edificacions singulars situades en relació amb
amb l’illa, la planta baixa se situa i
computa d’acord amb l’anterior apartat, a excepció que un planejament derivat de
detall determini una ordenació singular amb edificacions i espais lliures diversos,
que permetin compaginar edificacions situades en relació amb el vial, justificant en
aquest cas el sostre d’un edifici o d’un planejament derivat d’acord amb el que
regula l’apartat 36.3
36.3 d’aquest article.
36.6. La superfície construïda de totes les plantes baixes computen als efectes del càlcul
del sostre d’un edifici, excepte la part semisoterrada dels edificis situats en relació
amb la parcella regulada segons l’apartat 36.4
36.4.2 d’aquest article.
36.7. Els criteris del còmput del sostre edificable en ordenacions volumètriques de detall
del planejament derivat es farà d’acord amb la regulació dels apartats anteriors
36.3 i 36.4,
36.4 a partir de les seccions adequades, siguin edificacions situades en
relació amb el vial, en relació amb la parcella, o en relació amb l’illa.
36.8. Cada POUM regularà en aquest apartat l’alçada lliure mínima de la planta baixa en caràcter
general segons els usos, a no ser que s’estableixin altres paràmetres en la regulació de cada
zona o en un planejament derivat.
Criteris generals en
en relació amb els articles 35 (p.a. de l’ ARM) i 36
36 (Planta
(Planta baixa)
baixa).
aixa).
Els articles 224.3 i 251.1 de les normes del PGM regulen que un edifici situat en un terreny amb pendent, mai
podrà sobrepassar el sostre resultant del mateix edifici situat en terreny pla.
pla. Aquesta condició bàsica no es
desenvolupa amb unes normes d’aplicació clares, i per tant ni els arquitectes municipals ni els pèrits utilitzen
aquesta regulació fonamental en els informes corresponents. Alhora hi ha diferències notòries en la regulació
d’aquests dos paràmetres (35 i 36), si es refereix a edificacions situades en relació amb el vial, o en relació als
altres tipus d’edificació, i aquest treball intenta simplificar-les.
A aquests efectes el treball aporta, unifica i simplifica els criteris bàsics següents:
següents:
- Es diferencia la definició general de planta
planta baixa de la seva regulació, introduint el concepte de que part de
la planta baixa no computa o que part de la planta soterrani computa, i per tant es canvia el concepte que
-

una part de la planta soterrani és planta baixa, ja que no respon a la realitat funcional d’un edifici.
El punt d’aplicació de l’ ARM no es situarà mai per sota d’ 1 m respecte a la cota del paviment de la PB.

-

S’unifiquen criteris per tot tipus d’edificació de la manera següent:
- Quan la cota del paviment de la planta baixa està a una
una distància superior a 1,5 m respecte del terreny

exterior, la part de la planta soterrani
soterrani situada a sota computa i s’haurà de compensar.
- i en el cas que aquesta distància sigui superior a 2 m aquesta planta baixa té la consideració de planta pis.
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37. Planta soterrani.
37.1. La planta soterrani és la planta situada a sota de la planta baixa.
37.2. La planta soterrani no computa a efectes del càlcul del sostre edificable d’una
parcella o sostre d’un edifici, amb l’excepció que el planejament derivat o el
projecte arquitectònic prevegi el següent (1):
a) Que en
en carrers i terrenys en fort pendent,
pendent, part de la planta soterrani computi
als efectes del que determinen els articles 36.3
36.3.2.c, 36.3.3 i 36.4
36.4.2 (C.II(C.II-T.IX).
T.IX).
b) Que s’ocupin amb usos
usos principals d’ús collectiu i d’accessibilitat
d’accessibilitat pública.
c) Que part de la planta soterrani doni a un pati de llums generant noves façanes
on la paret confrontant estigui situada a 3 metres o més, i aleshores s’aplicarà
el que determina l’ articles 36.3
36.3.2.c (C.II(C.II-T.IX).
T.IX).
Les situacions dels apartats b i c anteriors només es tindran en compte si així ho
determina un àmbit de planejament derivat o de modificació puntual del POUM
amb ordenació volumètrica definida precisa (1).

38. Planta altell (2).
38.1. La planta altell és la planta útil situada entremig
entremig de les plantes principals d’un
edifici, que queden enretirades respecte d’algun costat o límit d’aquestes, creant
àmbits de dobles espais.
38.2. Les plantes altells computen a efectes del càlcul del sostre edificable màxim d’una
parcella, en el cas que el planejament derivat les reguli en mesura i posició, i del
càlcul del sostre d’un edifici.

(1) La proposta continguda en aquest apartat 37.2, referent a parts de la planta soterrani que computen,
sorgeix com aportació innovadora de l’equip de treball sobre els paràmetres urbanístics, i actualment és un
dels aspectes encara a debat i pendent de regulació i redacció precisa.
(2) En els recents planejaments generals o POUM’s no s’admet desdoblar les plantes baixes amb altells en les
zones amb edificació situada en relació amb el vial regulades amb volumetria definida en l’ordenació detallada
del sòl urbà, però això no treu que en volumetries flexibles i planejaments derivats de detall, aquestes plantes
poden sorgir i cal regular-les.
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39. Planta pis i planta àtic.
39.1. Les plantes pis d’un edifici són totes les situades per sobre la planta baixa,
exceptuant la planta sotacoberta.
39.2. La planta àtic és la darrera planta pis que es retira dels
dels fronts
fronts de façana de l’edifici.
La planta àtic, per estar inclosa en el concepte de planta pis, està definida en els
plànols corresponents d’ordenació detallada amb un nombre de plantes més que
el que s’indica en la part de la terrassa vinculada a la planta àtic.
39.3. Totes les plantes pis inclosa la planta àtic computen a efectes del càlcul del sostre
edificable màxim de parcella, del sostre d’un edifici, i als efectes del càlcul del
nombre màxim d’habitatges (1).

(1) La planta àtic en tractar-se d’una casuística de la planta pis, té aprofitaments diferents en relació amb la
intensitat de l’ús, a diferència del sostre de la planta sotacoberta que no es considera en el còmput del nombre
d’habitatges, ja que no pot constituir una unitat d’habitatge independent.
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40. Planta sotacoberta.
40.1. La planta sotacoberta
sotacoberta és l’espai habitable creat entre la part superior del
del forjat del
sostre del darrer pis i la part inferior de la coberta inclinada.
40.2. El pla superior estructurant de la coberta inclinada arrenca sobre el pla de façana i
com a màxim es situa a 40 cm per sobre de la cota superior del darrer forjat
admès. En cap cas l’arrencada d’aquest pla inclinat es situarà per sobre de l’alçada
reguladora màxima. (1)
40.3. L’espai computable de la planta sotacoberta, pel que fa al sostre d’un edifici i del
sostre edificable màxim d’una parcella en el planejament derivat i en els àmbits
de gestió, és el que té una alçada lliure igual o superior a 1,50 metres. (2)
El planejament derivat i el projecte de reparcellació dels polígon d’actuació
urbanística han de concretar la posició i dimensió d’aquest sostre edificable
computable, però no es pot tenir en compte als efectes de deduir-ne el nombre
màxim d’habitatges de l’àmbit de planejament o gestió.
40.4. L’espai de la planta sotacoberta només es pot destinar a:


Trasters o espais comunitaris al servei del conjunt de l’edifici.



Ampliació de l’ús situat immediatament en la planta inferior sense constituir
mai un establiment independent. En cas de tractar-se d’un habitatge, la seva
superfície no ha de ser condició indispensable per obtenir els nivells mínims
d’habitabilitat, admetent així, situar estances principals d’un habitatge a la
planta sotacoberta.

41. Coberta.
41.1. És la planta terminal de l’edifici que té la finalitat de protegir la construcció de la
pluja i altres agents atmosfèrics.
atmosfèrics. Aquestes poden ser planes o inclinades.
41.2. Cada POUM farà la regulació precisa de les cobertes planes i cobertes inclinades, sigui en
caràcter general o segons cada zona.

(1) La regulació genèrica de la mesura dels 40 cm pot ser modificat des de 0 a 90 cm depenent de la tipologia
de l’edificació i del nombre màxim de plantes. Algunes subzones de centre històric o eixample antic on
l’aprofitament ve condicionat per un nombre d’alçades no superior a PB+2, relacionat amb carrers estrets, es
pot donar més marge al volum resultant de sotacoberta, ja que incentiva a la rehabilitació dels centres i alhora
les visuals del volum resultant des del carrer són menors.
(2) Es fa constar que la proposta de que es computi a partir d’una alçada lliure de 1,5 m, és als efectes
urbanístics d’ús, però no d’habitabilitat que és 1,90 m, deixant a debat si cal unificar aquest paràmetre.
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42. Alçada lliure i construïda d’una planta.
42.1. L’alçada lliure d’una planta és la distància entre el seu paviment i el seu sostre o
cel ras, si s’escau.
42.2. L’alçada construïda d’una planta és la distància entre els seu paviment i la cara
inferior del forjat del sostre.

43. Cossos sortints (1).
(1).
43.1. Són cossos sortints els elements construïts, ocupables o transitables, que
sobresurten dels plans de les façanes d’un edifici a partir de la primera planta pis.
Els cossos sortints poden ser tancats o oberts.
oberts.
43.2. Es considera cos sortint tancat la part de la superfície del vol que té el seu front
tancat amb elements construïts o fixes,
fixes, o que el seu espai està ocupat o previst
per installacions de l’immoble
l’immoble (2). Els cossos sortints tancats computen als
efectes del càlcul del sostre d’un edifici regulat en l’article 31(C.II31(C.II-T.IX).
43.3. Són cossos sortints oberts els que no són tancats. Els cossos oberts no computen
a efectes del càlcul del sostre d’un edifici regulat en l’article 31(C.II31(C.II-T.IX).
43.4. Els cossos sortints computen en relació amb el paràmetre de l’ocupació màxima de
la parcella i es tenen en compte respecte de les distàncies mínimes fixades entre
edificacions i als límits de parcelles.
43.5. Cada POUM regularà a partir d’aquest apartat en caràcter general o en els articles
corresponents a les zones, les normes sobre mesures de vols i longituds dels cossos
sortints, tant en la façana principal en relació amb el carrer, com en les façanes posteriors
en relació amb els patis d’illa. Es proposa com a criteri general, que els vols no sobrepassin
la mesura d’ 1/15 en relació amb l’amplada de carrer i de 1/10 entre façanes confrontants
dins dels espais privats.

(1) Aquest treball proposa com a criteris diferents de l’habitual, que s’admetin les tribunes o cossos sortints
tancats sobre els patis d’illa i s’anulla el concepte de cos sortint semitancat,
semitancat, amb coherència amb el nou
paràmetre espais oberts d’un edifici.
(2) Els estenedors requerits pel Decret d’habitabilitat no visibles des de l’espai públic, es consideren
installacions de l’immoble.
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44. Espais oberts d’un edifici. (1)
44.1. Els espais oberts d’un edifici són els espais amb sostre, inclosos en l’envolvent de
de
les façanes d’un edifici, i que estan oberts a l’exterior en un o més costats.

44.2. En un planejament derivat que detalli la situació d’un espai obert en una
volumetria definida o en un projecte arquitectònic que es reguli per un número
absolut de sostre edificable màxim, els espais oberts no computaran en els
supòsits següents:


Els espais oberts en planta baixa d’ús públic o collectiu.



Els espais oberts que constitueixen un buit de volum entre plantes i façanes de
l’edifici configurant noves façanes internes dins de l’envolvent de l’edifici.



Els espais oberts a tres costats amb una fondària respecte de la façana no
superior a l’alçada lliure.



Els espais oberts a un o dos costats que la seva fondària respecte del pla de
façana no sigui més de la meitat de la seva alçada lliure entre forjats, i la seva
amplada en façana sigui superior o igual a dues vegades la seva fondària.

En cap cas, un espai obert no computable pot estar ocupat per installacions fixes
de l’edifici, o espais requerits per les condicions d’habitabilitat.
44.3. La superfície dels espais oberts d’ús privatiu no computables a efectes de sostre
d’un edifici, i la dels cossos sortints oberts d’un edifici no poden superar el
conjunt de la superfície potencial dels cossos sortints oberts possibles admesos en
les façanes d’un edifici, segons es reguli en cada zona o en caràcter general en
l’article anterior.

(1) La creació d’aquest nou paràmetre dels espais oberts d’un edifici és motivat perquè cap de les normes
urbanístiques estudiades afronta aquestes casuístiques d’espais oberts al medi exterior dins de l’envolvent de
l’edifici en caràcter general, mentre que alguns regulen la casuística dels porxos. Els espais oberts són espais
intermedis amb funcions ambientals positives, i que alhora permeten una flexibilitat en el disseny de les
façanes, respecte del balcó obert corregut com a única proposta de millor aprofitament d’espais exteriors.
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45. Elements tècnics i compositius d’un edifici.
45.1. Són elements tècnics i compositius d’un edifici els que són part integrant de la
construcció de l’edificació i que poden sobresortir de l’envolvent màxima d’un
edifici, essent no són habitables ni transitables, a excepció de forjats específics
per l’ús i manteniment propi de l’element o installació. Per exemple els sòcols,
cornises, ràfecs, marquesines, revestiments, persianes, baranes, xemeneies,
installacions

diverses

per

ascensors

i

escales,

baixants,

aparells

d’aire

condicionat, antenes i altres.
45.2. Els elements tècnics i compositius d’un edifici no computen
computen als efectes del càlcul
del sostre d’un edifici regulat en l’article 31 (C.II(C.II-T.IX).
T.IX).

46. Patis de llum.
46.1. Els patis de llum són espais no edificats oberts al medi exterior per la part
superior, destinats a illuminar i a ventilar les dependències d’un edifici, creant
noves façanes internes de l’edifici.
46.2. Les dimensions mínimes dels patis de llum seran les regulades per a garantir les
condicions d’habitabilitat mínimes fixades en el decret d’habitabilitat vigent en el
moment, en relació amb les peces principals d’un habitatge i altres estances que
així es regulin.
46.3. Els patis de llum d’un projecte arquitectònic computen als efectes del càlcul del
sostre d’un edifici regulat en l’article 31 (C.II(C.II-I.X),
I.X), excepte:


Quan una de les cares del pati tingui una alçada igual o inferior a la distància
més curta entre cares confrontants del seu perímetre.



Quan una de les cares del pati sigui permeable.



Quan el planejament derivat d’ordenació volumètrica precisa justifiqui que en
subzones per habitatges de protecció pública, la tipologia en “doble bloc”
regula patis amplis i suficients per una correcta illuminació i ventilació
creuada dels habitatges amb funcions ambientalment positives, i que aquesta
tipologia de l’edificació millora els espais públics de l’ordenació urbanística de
l’entorn.
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47. Patis de ventilació.
47.1. Els patis de ventilació són espais no edificats i oberts al medi exterior destinats a
ventilar cuines i banys, i altres peces no principals de l’habitatge.
47.2. La superfície dels patis de ventilació computen als efectes del càlcul del sostre
d’un edifici regulat en l’article 31 (C.II(C.II-T.IX).
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Capítol III: Els paràmetres d’ús:
d’ús: classificació i definició.
definició.
CIII
S1a
1
1.1

1.2
2
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
3
3.1

3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ELS PARÀMETRES D’ÚS.
Art. 0: Classificació dels usos*.
ELS USOS SEGONS LA FUNCIÓ: usos
generals i usos específics.
Residencial
Habitatge
a) Unihabitatge
b) Plurihabitatge
c) Habitatge rural (familiar i temporer)
d) Habitatge dotacional
Residència col·lectiva (gent gran, estudiants…)
Terciari i serveis
Oficines i serveis (en general)
Comercial
a) Petit comerç
b) Establiments comercials mitjans
c) Grans establiments comercials
Allotjament temporal (turisme)
a) Hoteler
b) Turisme rural
c) Càmping
Restauració
Recreatiu i d’espectacles
Industrial, logístic i tecnològic
Industrial
a) Petit taller
b) Taller i industria mitjana
c) Gran indústria
d) Indústria periurbana
Logístic i magatzem
Tecnològic (centres productius,
d’investigació)
Agrari i recursos naturals
Agrícola
Ramader
Forestal
Extractiu
Dotacions públiques
Sanitarioassistencial
a) Hospital (allotjament)
b) Assistencial
c) Tanatori
Educatiu
Esportiu
Sociocultural
Religiós
Administratiu i prevenció
Proveïment i abastament

6
6.1
6.2
6.3

Serveis tècnics i ambientals
Aigua (abastament i depuració)
Residus
Energètic (electricitat, gas...)

7
7.1

7.2
7.3
8
8.1
8.2

Mobilitat (Comunicacions)
Transport
a) Viari
b) Ferroviari
c) Marítim
d) Aeroportuari
Aparcaments
Gasolineres i altres serveis
Lleure i ambiental (Espais lliures)
Lleure
Ambiental (ecològic, paisatgístic, fluvial, marít.)

S2a

ELS USOS SEGONS EL DOMINI

9
10
10.1
10.2
10.3

Domini públic
Domini privat
Particular
Comunitari
Col·lectiu

S3a
11
12
13

PERMISSIBILITAT I LIMITACIONS
GENERALS DELS USOS
Usos admesos: principals i compatibles
Usos prohibits
Limitacions segons posicions relatives en
l’ edificació.

S4a

ELS USOS I LES ACTIVITATS AMBIENTALS

14
15

La relació entre usos i activitats ambientals
(altre articulat a desenvolupar)

S5a

REGULACIÓ DELS APARCAMENTS

16
17
18

Reserves d’espais públics per aparcaments
Reserves d’aparcaments segons usos
Condicions i mesures bàsiques dels aparcaments

* Caldria un article primer Classificació dels usos (en el quadre art.0 per no trencar l’ordre de l’estructura de
l’articulat de les seccions) que expliqués i presentés cada una de les seccions que conté aquest capítol.
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