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TÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I

OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL

Article 1.

Objecte i àmbit territorial

L’objecte d’aquest document és la regulació normativa del Pla d’ordenació urbanística
municipal, en endavant POUM, del municipi de Deltebre, que juntament amb la resta de
documents que el conformen, constitueix, de conformitat amb el que disposa la legislació
urbanística vigent a Catalunya, l’instrument d’ordenació integral del territori d’aquest municipi.
Article 2.

Principis de l’actuació urbanística d’aquest POUM

El POUM de Deltebre i les seves determinacions s’han elaborat en el marc del
desenvolupament sostenible, garantint, d’acord amb l’ordenació territorial, una utilització
racional del territori i del medi ambient que conjugui les necessitats de creixement amb la
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístiques, històrics i culturals. També s’ha
redactat a partir de l’anàlisi de la realitat i els planejaments vigents amb la finalitat d’establir les
necessitats de creixement i desenvolupament en el marc de la nova realitat com a municipi
independent.
Article 3.

Marc legal

1. El POUM de Deltebre s’ha redactat d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent i la resta de
disposicions sectorials comunitàries, estatals, autonòmiques i locals d’aplicació.
2. Les referències a la legislació urbanística cal entendre-les fetes a les disposicions
normatives següents:
-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer
(en endavant TRLU).

-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (en endavant RLU).

-

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística

-

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, por el que s’aprova el text refós de
la Llei de Sòl y Rehabilitació Urbana, en allò que no modifiqui la competència
exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació del territori,
urbanisme i medi ambient.

3. Qualsevol referència en el POUM a la legislació urbanística vigent s’ha d’entendre referida
als textos anteriors o aquells que substitueixin.
Article 4.

Marc de planejament territorial i urbanístic

1. El municipi de Deltebre està inclòs en l’àmbit d’aplicació del Pla Territorial Parcial de les
Terres de l’Ebre (PTPTE), aprovat definitivament per Acord del Govern de la Generalitat núm.
130/2017 de data 27 de juliol de 2010 i publicat en el DOGC núm. 5696 de data 19 d’agost de
2010. La memòria d’informació del POUM justifica la seva coherència amb el PTPTE, les
determinacions del qual es recullen al plànol d’informació i. 15 – PLANEJAMENT
TERRITORIAL (PTPTE).
2. Així mateix, tal i com consta a la memòria, l’ordenació del POUM és coherent amb les
determinacions que per aquest àmbit fixen els Plans directors urbanístics del Sistema Costaner

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

13

Aprovació Inicial. Juliol 2018

(PDUSC I i II), aprovats per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
25 de maig de 2005 i 16 de desembre de 2005, respectivament, i de la Modificació puntual i
refosa de la Normativa d’ambdós documents, aprovada definitivament per resolució del
Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 1 d’agost de 2014, publicada al DOGC núm. 6722
de 7 d’octubre de 2014.
Igualment el POUM és coherent amb el PDU de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les
Terres de l’Ebre, aprovat definitivament per Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
de data 27 de novembre de 2014 i publicat al DOGC núm. 6831 de 16 de març de 2015.
Article 5.

Obligatorietat

1. Les presents normes urbanístiques, juntament amb els plànols d’ordenació i les fitxes
normatives, el catàleg de patrimoni i l’agenda, i el catàleg de masies i cases rurals i altres
construccions en sòl no urbanitzable, constitueixen el cos normatiu específic en matèria
urbanística del municipi de Deltebre i prevalen sobre els restants documents del POUM. El que
no és previst al POUM, es regularà per la legislació urbanística i d’ordenació del territori
aplicable en cada cas.
2. El POUM és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter prevalent
sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva interpretació no podrà
contradir, en cap cas, les determinacions i principis que es derivin de la legislació urbanística
vigent.
3. Tant l’Administració com els particulars resten obligats al compliment de les determinacions
o disposicions del POUM, i especialment, d’aquestes normes. Qualsevol actuació o intervenció
sobre el territori, tingui caràcter definitiu o temporal, sigui d’iniciativa privada o pública, haurà
d’ajustar-se a les disposicions esmentades.
Article 6.

Vigència i publicitat

1. Aquest POUM entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’edicte de l’acord d’aprovació
definitiva i de la seva normativa, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o altre mitjà
que estableixi la legislació urbanística i tindrà vigència indefinida fins que es produeixi la seva
revisió.
2. Aquest Pla, les seves Normes urbanístiques i els altres documents que l’integren són
públics i qualsevol persona pot consultar-los i demanar-ne informació a l’Ajuntament. Són
també públics els Plans i altres instruments urbanístics que s’aprovin en desenvolupament i
execució del present POUM.
Article 7.

Iniciativa i competències

1. La iniciativa per a la formulació, modificació i revisió del POUM correspon a l’Ajuntament, si
bé determinacions del planejament territorial, de plans directors urbanístics o plans especials
autònoms d’iniciativa i competència de la Generalitat de Catalunya poden modificar
determinacions del POUM i obligar la seva adaptació, tot i això sense perjudici del dret dels
particulars a presentar propostes de modificació de POUM, d’acord amb els termes previstos
per la legislació urbanística.
2. L’Ajuntament de Deltebre exercirà les competències d’aprovació definitiva dels plans
parcials urbanístics (PPU), dels plans especials urbanístics (PEU) per a la concreció de l’ús i la
titularitat dels equipaments comunitaris, i dels plans de millora urbana (PMU), que es redactin
d’acord amb les previsions del POUM.
Article 8.

Revisió del POUM

1. La revisió del POUM serà procedent en els supòsits següents:
Quan s’hagi complert el termini de 18 anys de vigència.
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Quan es justifiqui l’existència de disfuncions entre les previsions d’aquest pla i les necessitats
reals de sòl per crear habitatge, per l’establiment d’activitats econòmiques o bé per la
necessitat d’infraestructures d’interès general.
Quan per l’elecció d’un model territorial diferent o per circumstàncies de tipus econòmic o
demogràfic es plantegin nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model
d’ordenació o de classificació del sòl preestablerts.
Quan s’alteri el planejament general vigent que consisteix en la modificació de la classificació
del sòl no urbanitzable i que comporta, per si mateixa o conjuntament amb les modificacions
aprovades en els tres anys anteriors, un increment superior al 20% de la suma de la superfície
del sòl classificat pel planejament general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable
que ja disposi de les obres d’urbanització executades.
Quan així ho estableixin els instruments de planejament urbanístics o territorial de caràcter
supramunicipals que s’aprovin amb posterioritat a la seva entrada en vigor.
Quan per circumstàncies que així ho exigeixen, el conseller del Departament de Territori i
Sostenibilitat ordeni la revisió anticipada d’acord amb el procediment que estableix la legislació
urbanística vigent.
2. L’adaptació del planejament general municipal a les determinacions dels plans directors
urbanístics no requereix en cap cas la revisió del planejament general municipal.
3. La revisió del POUM es tramitarà d’acord amb el procediment regulat a la legislació
urbanística i incorporarà els estudis que justifiquin l’exigència de la seva revisió i de les
propostes d’ordenació plantejades.
Article 9.

Seguiment del POUM

1. L’Agenda del POUM indica l'ordre i els terminis per a la formulació dels instruments de
planejament que han de desenvolupar les determinacions del mateix Pla.
2. L’Agenda del POUM es pot revisar amb caràcter general cada sis anys, si no s’assoleixen
els objectius de l’agenda per circumstàncies alienes al POUM.
3. Si com a conseqüència de l’incompliment de l’Agenda fos necessari alterar la programació
del sòl urbanitzable delimitat, s’haurà de formular el corresponent projecte de modificació del
POUM, el contingut i la tramitació del qual s’ha de fer segons allò previst en la legislació
urbanística vigent.
4. En cap cas no es pot, en el marc del procediment de revisió de l’Agenda, classificar com a
sòl urbà o urbanitzable el sòl al qual aquest POUM atorga la condició de sòl no urbanitzable.
Aquesta circumstància únicament serà possible en els termes expressats en l’article anterior.
Article 10.

Modificació del POUM

1. Qualsevol alteració de les determinacions del Pla que no es correspongui amb cap dels
supòsits de revisió, tindrà la consideració de modificació, fins i tot en el cas que comporti
variacions aïllades en la classificació o qualificació del sòl.
2. En qualsevol moment es podran modificar els diferents elements del POUM, d’acord amb la
legislació urbanística vigent. Les propostes de modificació hauran de raonar i justificar la
coherència de la proposta de modificació amb les previsions del POUM, la incidència de la
nova ordenació en les previsions del pla vigent i expressament la necessitat de la iniciativa,
l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents.
3. Les propostes de modificació del POUM han de complir el requisits i s’han d’ajustar a la
tramitació que estableix la legislació urbanística vigent.
Article 11.

Requisits de la documentació de les modificacions del POUM

1. Els documents que es redactin per a la modificació del POUM compliran amb les següents
condicions:
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a. Si creen nous articles, la numeració d’aquests estarà sempre en relació a la numeració
original de la normativa del POUM o a d’altres modificacions que s’haguessin aprovat
amb anterioritat.
b. Incorporaran una llista de les modificacions del POUM que s’hagin aprovat amb
anterioritat i que estiguin relacionades amb la nova modificació i/o el mateix àmbit,
indicant si aquesta continua vigent o es deroga.
c.

En el cas que només es modifiqui el contingut de determinats articles, es recollirà el
redactat de la normativa vigent i la proposada.

d. Les modificacions que alterin el contingut dels plànols aprovats del POUM incorporaran
les modificacions en plànols d’idèntic format als originals, però incorporant al darrere de
la numeració la lletra “M” seguida d’un número, que serà el que indicarà les vegades
que aquell plànol ha estat modificat. Els plànols, tot i incloure la base cartogràfica
completa referiran la nova ordenació només a l’àmbit modificat que quedarà
perfectament delimitat.
2. Les noves claus per a zones i/o sistemes que calgués crear seguiran la codificació utilitzada
pel POUM, la del Mapa Urbanístic de Catalunya, i continuaran l’ordre previst en el document
original del POUM, tenint en compte aquelles noves claus que s’haguessin pogut crear amb
motiu d’altres modificacions aprovades amb anterioritat.
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Capítol II

CONTINGUT DEL POUM

Article 12.

Contingut del POUM

Aquest POUM està integrat pels documents següents:

MEMÒRIA
A. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓ
∙

Programa de participació ciutadana

B. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: ORDENACIÓ
∙
∙
∙

Adequació del POUM al planejament territorial
Desenvolupament i gestió del pla
Informe de sostenibilitat econòmica

C. MEMÒRIA SOCIAL
D. ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
E. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
F. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
G. ESTUDIS COMPLEMENTARIS
∙
∙
∙

Estudi d’inundabilitat
Estudi per a la identificació de Riscos Geològics
Estudi de millora de l’abastament de Deltebre

NORMATIVA
I. NORMES URBANÍSTIQUES
II. FITXES NORMATIVES
III. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO
URBANITZABLE
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:
Plànols d’informació:
I-01

CARTOGRAFIA. TERME MUNICIPAL

1/30.000

I-02

ORTOFOTOMAOA. TERME MUNICIPAL

1/30.000

I-03

CARTOGRAFIA: NUCLI

1/10.000

I-04

CARTOGRAFIA: RIUMAR

1/10.000

I-05

PLANEJAMENT VIGENT: CLASSIFICACIÓ

1/30.000

I-06

PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ SNU

1/30.000

I-07

PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ NUCLI - E

1/5.000

I-08

PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ NUCLI - O

1/5.000

I-09

PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ RIUMAR

1/5.000

I-10

CADASTRAL: TERME MUNICIPAL

1/30.000

I-11

CADASTRAL AMB ZONIFICACIÓ: NUCLI - E

1/5.000

I-12

CADASTRAL AMB ZONIFICACIÓ: NUCLI - O

1/5.000

I-13

CADASTRAL AMB ZONIFICACIÓ: RIUMAR

1/5.000

I-14

EDIFICIS PÚBLICS

1/10.000

I-15

PLANEJAMENT SUPERIOR: PTPTE I PDUSC

Plànols d’ordenació:
O.1

ESTRUCTURA GENERAL. TERME MUNICIPAL

1/30.000

O2.1-O2.2

ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA: NUCLIS

1/10.000

O3.n1 a O3.N7

ORD. SÒL URBÀ I URBANITZABLE: NUCLI

1/2.000

O3.r1 a O3.r3

ORD. SÒL URBÀ I URBANITZABLE: RIUMAR

1/2.000

O4.0

ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (CONJUNT)

1/30.000

O4.1 a O4.19

ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

1/5.000

O5.1 – O5.2

ESTRUCTURA DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

1/10.000

XARXES DE SERVEIS

S-01

XARXA D'ELECTRICITAT

1/10.000

S-02

XARXA D'AIGUA I SANEJAMENT

1/10.000

ANNEXOS NORMATIUS

Annex -1

ESTUDI INUNDABILITAT - COTES
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Article 13.

Interpretació dels documents

1. Els documents normatius d’aquest POUM, normativa, plànols d’ordenació i fitxes normatives
dels sectors i polígons d’actuació urbanística, prevalen sobre la resta de documents del Pla.
2. Les determinacions del POUM i, concretament, d’aquesta normativa, s’interpretaran sempre
segons el seu contingut, partint del sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i
els antecedents, tenint en compte, principalment, llur esperit i finalitat expressats en la
Memòria, així com atenent a la realitat social del moment en què han d’ésser aplicades.
3. En casos de contradicció entre documents del mateix rang normatiu o d’imprecisions,
prevaldrà la interpretació que comporti menor edificabilitat i incidència paisatgística i major
dotació per a espais públics i protecció ambiental.
4. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, prevalen aquells en
què la definició segui més acurada. En supòsits de conflicte irreductible entre diferents
documents del Pla, preval el que estableixi la documentació escrita llevat que es tracti de
quantificació de superfícies de sòl en què cal atenir-se a la superfície real.
5. En el supòsit de concurrència sobre un mateix territori de diverses normes o mesures
restrictives o de protecció, derivades de la legislació sectorial o de llurs instruments específics
de planejament com les de caràcter urbanístic, es ponderarà l’interès públic que hagi de
prevaler i es cercarà la utilització més racional possible del territori.
6. Tenint en compte les toleràncies de qualsevol aixecament planimètric, la delimitació de
sectors, polígons, zones o sistemes es podrà ajustar o precisar en els diferents instruments de
planejament que desenvolupin el POUM.
7. Les regles gràfiques d’interpretació que permetin els ajustaments assenyalats seran les
següents:
a. No alterar les superfícies de l’àrea delimitada en els plànols d’ordenació, segons
interpretació literal, en més o en menys d’un cinc per cent (5%) respecte de la
computada.
b. No alterar substancialment la forma de l’esmentada àrea, excepte quan la precisió dels
seus límits es faci d’acord amb:
∙
∙
∙
∙
c.

Alineacions oficials o línies d’edificació consolidada.
Característiques geogràfiques i topogràfiques que ho exigeixin.
Límits físics i partions de propietat.
I, en general, existència d’elements naturals o artificials d’interès que així ho
justifiquin.

No es podrà realitzar mai un ajustament de la delimitació d’un sistema d’espais lliures o
d’equipaments públics que impliqui una disminució de la seva superfície registral, llevat
dels permesos per la legislació vigent seguint la tramitació preceptiva.

d. La precisió de límits d’un polígon d’actuació urbanística (PAU) es podrà efectuar en el
mateix projecte de reparcel·lació quan aquesta no superi el cinc per cent (5%) de la
seva superfície i sempre que no inclogui una nova propietat. Caldrà justificar la precisió
en l’adaptació a les delimitacions reals de la propietat, en desajustaments entre el
previst pel planejament i la realitat topogràfica, la cartografia, o en aspectes similars.
e. Si la precisió de límits fos superior al cinc per cent (5%), inclogués una nova propietat, o
suposés una reducció d’espais lliures, serà necessària la modificació del POUM, seguint
la tramitació establerta per la legislació urbanística vigent.
8. Aquestes regles seran d’aplicació simultània en qualsevol planejament que desenvolupi el
POUM o quan es disposi de cartografia més precisa que l’actual.
9. Els límits del terme municipal que fixa el planejament seran adaptats automàticament als
acords ferms de les comissions de delimitació territorial entre termes municipals.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

19

Aprovació Inicial. Juliol 2018

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

20

Aprovació Inicial. Juliol 2018

TÍTOL II.

DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL POUM

Capítol I

DESENVOLUPAMENT DEL POUM

Article 14.

Disposicions generals

1. El desplegament d’aquest POUM correspon, en primer lloc, a l’Ajuntament de Deltebre, en
el marc del què estableix la legislació urbanística vigent i aquest Pla.
2. Així mateix, els particulars podran proposar, redactar i formular plans i projectes urbanístics,
en els termes que estableix la legislació urbanística vigent.
3. El desenvolupament de l’ordenació establerta pel POUM s’haurà de dur a terme ajustant-se
a les prioritats fixades a l’Agenda del POUM i, en el cas que s’aprovi un programa d’actuació
urbanística municipal (PAUM), el desenvolupament del POUM s’hi haurà d’adequar.
Article 15.

Desenvolupament del POUM en sòl urbà

1. Les determinacions del POUM que regulen el sòl urbà són d’aplicació directa i immediata,
llevat dels sectors o dels polígons d’actuació que delimiti, en què serà necessària i obligatòria
l’aprovació prèvia dels plans de millora urbana (PMU), plans especials urbanístics (PEU) o
instrument de gestió que correspongui.
2. El POUM delimita en sòl urbà els polígons d’actuació urbanística (PAU) necessaris per a
l’execució integrada de les seves determinacions. En aquests àmbits el Pla defineix la seva
ordenació, situa els sistemes destinats a vialitat, espais lliures i equipaments, qualifica els sòls
d’aprofitament privat i la localització, si s’escau, de les reserves destinades a habitatge de
protecció pública d’acord amb el que preveu la Llei. El desenvolupament d’aquests requereix la
tramitació prèvia de l’instrument de gestió corresponent.
3. Es podran delimitar polígons d’actuació urbanística (PAU) seguint el procediment previst al
TRLU, per a la cessió del terrenys destinats a vials. La formalització de la cessió podrà
efectuar-se pels titulars dels terrenys en escriptura pública, que haurà de ser acceptada per
l’Ajuntament, o bé, d’acord al previst a la regulació del registre de la propietat, es podrà
formalitzar davant fedatari públic.. En cas que no hi hagi un PAU delimitat, els propietaris
només estaran obligats a cedir gratuïtament els terrenys destinats a sistema de comunicacions
que siguin necessaris perquè aquests adquireixin la condició de solar.
4. En el sòl urbà no consolidat, els plans de millora urbana (PMU) tenen per objectiu la reforma
interior, la remodelació urbana, la transformació d’usos o la reurbanització, així com aquelles
operacions urbanístiques que comportin la reconversió del model de l’àmbit en quant a la seva
estructura, edificació i usos, o bé preveure la substitució integral o parcial de les
infraestructures d’urbanització existents, i la implantació de noves infraestructures per raons
d’obsolescència o d’insuficiència manifesta de les existents o per exigències del
desenvolupament econòmic i social.
5. Segons s’estableix en la regulació de les Claus R6.r1 i R6.r2 de Riumar, mitjançant un Pla
de Millora Urbana es podrà establir l’ordenació volumètrica d’una o més parcel·les, amb la
densitat màxima fixada per la clau. Altrament, la densitat quedarà establerta d’acord a la clau
urbanística de referència en l’àmbit de Riumar..
6. En el sòl urbà consolidat, els plans de millora urbana (PMU) tenen per objecte completar o
acabar la urbanització en els termes assenyalats a l’article 30.b) del TRLU, així com regular la
composició volumètrica i de façanes. En el cas que el seu objecte sigui la regulació de la
composició volumètrica i de façanes, s’entendrà que l’àmbit d’actuació del Pla de millora
urbana (PMU) és el corresponent al solar on s’hagi de procedir a la regularització sense
necessitat de la prèvia delimitació de l’àmbit.
7. Es podran tramitar Plans de Millora Urbana no previstos en el POUM en els supòsits que no
comportin l’alteració dels usos principals, ni dels aprofitaments i càrregues urbanístiques, ni de
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l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. En la resta de casos les operacions
de reforma interior o de millora urbana no previstes en el POUM requeriran la modificació
d’aquest, prèviament o simultàniament.
8. En el sòl urbà consolidat i en el no consolidat es poden delimitar plans especials urbanístics
(PEU) d’acord amb el planejament territorial i urbanístic general, per al desenvolupament de les
finalitats que s’estableixen a l’article 67 del TRLU per aquesta classificació de sòl.
9. També en el sòl urbà es podran delimitar i tramitar plans especials urbanístics autònoms
amb les finalitats de l’article 68 del TRLU.
10. Els terrenys inclosos en plans de millora urbana (PMU), plans especials urbanístics (PEU),
polígons d’actuació urbanística (PAU), no es poden urbanitzar mentre no s’aprovi definitivament
la figura de planejament que li correspongui, el projecte d’urbanització i, si s’escau, el projecte
de reparcel·lació; ni edificar-se fins que s’hagin executat les obres d’urbanització corresponents
i formalitzat les cessions obligatòries i gratuïtes que estableix el planejament aprovat de
conformitat amb la legislació urbanística.
Article 16.

Desenvolupament del POUM en sòl urbanitzable

1. El sòl urbanitzable delimitat es desenvolupa necessàriament mitjançant plans parcials
urbanístics (PPU). El seu àmbit territorial s’ha de correspondre amb els sectors de planejament
delimitats pel POUM.
2. Els plans parcials urbanístics (PPU) podran completar les previsions d’aquest POUM, però
no modificar-les.
3. Les determinacions del planejament parcial hauran de tenir el grau de precisió suficient per
a permetre la seva immediata execució i ha d’incloure com a mínim les determinacions que
exigeix en aquesta normativa i a la legislació urbanística vigent. Així mateix, els plans parcials
hauran de preveure, si és el cas, la delimitació de polígons d’actuació urbanística (PAU) i definir
els sistema d’actuació aplicable a cadascun, establint-hi totes les condicions de gestió i els
terminis per a promoure els instruments d’execució i d’edificació.
4. Els plans d’etapes dels plans parcials no podran preveure un termini superior a quatre anys
per a l’execució de la urbanització del sector. En el cas de delimitar més d’un polígon
d’actuació, caldrà que el Pla defineixi l’ordre de prioritat entre ells per a la seva execució, i
s’haurà de justificar l’adequació del pla parcial al PAUM, si el mateix ha estat aprovat per
l’Ajuntament.
5. Els terrenys inclosos en sectors de sòl urbanitzable no es poden urbanitzar mentre no
s’aprovi definitivament el pla parcial urbanístic, el projecte d’urbanització i, si s’escau, el
projecte de reparcel·lació; ni edificar-se fins que s’hagin executat les obres d’urbanització
corresponents i formalitzat les cessions obligatòries i gratuïtes que estableix el planejament
aprovat de conformitat amb la legislació urbanística. En tot cas serà d’aplicació el règim d’usos
provisionals establerts a la Llei d’urbanisme.
Article 17.

Desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable

1. Les determinacions del POUM que regulen el sòl no urbanitzable són d’aplicació directa i
immediata, sens perjudici de l’aplicació de la legislació sectorial vigent, i llevat dels àmbits de
pla especial urbanístic que es formulin en desenvolupament de les previsions del planejament
territorial o urbanístic general en aquesta classe de sòl,
2. No obstant, es podran desenvolupar les previsions d’aquest POUM mitjançant plans
especials urbanístics (PEU) que tinguin per objecte qualsevol de les finalitats que s’indiquen a
continuació:
-

Protecció del medi natural i del paisatge.

-

Protecció del paisatge i vies de comunicació.

-

Desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de
protecció.
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-

Protecció de zones de gran valor agrícola, forestal o ramader.

-

Protecció i millora de d’espais rurals o periurbans.

-

Implantació d’establiments de turisme rural.

-

Determinació de les condicions específiques de les activitats que es puguin emplaçar
en sòl no urbanitzable.

-

Regulació dels horts recreatius

Article 18.

Règim urbanístic del subsòl

1. El subsòl és regulat per aquest Pla d’ordenació i resta sotmès a les servituds administratives
necessàries per a la prestació de serveis públics o d’interès públic, sempre que aquestes
servituds siguin compatibles amb l’ús de l’immoble privat servent d’acord amb l’aprofitament
urbanístic atribuït.
2. L’ús de l’aprofitament urbanístic i la implantació d’infraestructures en el subsòl estan
condicionats, en qualsevol cas, a la preservació de riscs i també a la protecció de restes
arqueològiques d’interès declarat i dels aqüífers classificats, d’acord amb la respectiva
legislació sectorial.
3. Amb caràcter general, donada la condició d’inundabilitat del municipi de Deltebre,
l’aprofitament urbanístic del subsòl en espais habitables resta condicionat a que es justifiqui
específicament el compliment de les condicions establertes, al Reglament de Domini Públic
Hidràulic, en els termes del RD 638/2016, de 9 de desembre, de Modificació del RDPH. En
aquest sentit les plantes soterranis només es podran autoritzar si compleixen els següents
requisits:
-

S’haurà de preveure la seva estanqueïtat per a l’avinguda de 500 anys de període de
retorn.

-

Caldrà aportar un estudi específic per evitar el col·lapse de les edificacions.

-

Caldrà disposar de respiradors i vies d’evacuació per sobre de la cota d’inundació.

4. Es reconeix als propietaris de sòl urbà el dret a utilitzar el subsòl, sempre d’acord amb les
prescripcions d’aquest POUM.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

23

Aprovació Inicial. Juliol 2018

Capítol II
CATÀLEGS
Article 19.

FIGURES

DE

PLANEJAMENT

DERIVAT,

POLÍGONS

I

Adequació del planejament derivat a les determinacions del Pla

1. Amb la finalitat de desenvolupar i completar l’ordenació establerta per aquest POUM,
s’elaboraran, d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent i en els termes
previstos en aquesta normativa, plans especials urbanístics (PEU), plans de millora urbana
(PMU) i plans parcials urbanístics (PPU), catàlegs i ordenances.
2. Els instruments de planejament derivat que es formulin, hauran de ser compatibles amb la
preservació dels valors naturals, culturals, històrics del municipi de Deltebre i, en cap cas,
podran alterar les determinacions bàsiques d’aquest POUM. Qualsevol proposta d’alteració que
plantegi el planejament derivat requerirà la tramitació prèvia o simultània del corresponent
expedient de modificació del Pla o, si s’escau, de revisió, de conformitat amb el que s’estableix
per aquests supòsits en aquesta normativa i al TRLU.
3. Els plans de millora urbana (PMU) i els sectors de planejament parcial es podran
desenvolupar per subsectors sempre que es compleixin les condicions establertes al TRLU.
4. Els sectors i polígons d’actuació delimitats en el POUM que provenen del planejament
anterior, que tenen el projecte de reparcel·lació aprovat i es troben pendents d’executar o
acabar la urbanització, es regeixen per aquests documents en tant no s’esgotin els terminis
establerts en el document urbanístic que els dóna suport. En cas que no s’hagin establert
terminis explícits, es fixa un termini de 2 anys per iniciar les obres d’urbanització i de 3 anys
més per finalitzar-les.
5. En els sectors de planejament derivat, d’acord amb el model d’ordenació general del
municipi i en coherència amb els paràmetres definits per a cada sector, aquest POUM estableix
una ordenació indicativa amb traç discontinu, podent en alguns àmbits concretar els elements
estructurants amb la delimitació precisa de sistemes urbanístics que seran vinculants per al
planejament derivat.
Article 20.

Plans de millora urbana (PMU)

1. En sòl urbà consolidat i no consolidat es poden formular plans de millora urbana (PMU) per
completar el teixit urbà o realitzar operacions de rehabilitació, de reforma interior, de
remodelació, de transformació d’usos, de reurbanització, de finalització de la urbanització i
altres similars.
2. Així mateix, en el procés de desenvolupament del POUM poden sorgir nous plans de millora
urbana (PMU) de reordenació volumètrica, d’ordenació del subsòl, de regulació dels usos o
d’un àmbit d’habitatge dotacional i de millora i finalització de la urbanització, en sòl urbà
consolidat que no suposin la modificació de la qualificació urbanística ni de la zona bàsica de
sòl urbà.
3. Els plans de millora urbana (PMU) que es puguin delimitar, hauran de contenir les
determinacions pròpies de la seva naturalesa i finalitats, degudament justificades i
desenvolupades en els estudis, plànols i normes corresponents. Alhora hauran de contenir les
previsions i documentació prevista al TRLU o la normativa d’aplicació en el moment de la seva
delimitació i formulació.
4. Els plans de millora urbana (PMU) que tinguin per objectiu l'acompliment d'operacions de
millora urbana no contingudes en el planejament urbanístic general requereixen la modificació
d'aquest, prèviament o simultàniament, a excepció dels supòsits en què no s'alterin ni els usos
principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l'estructura fonamental del
planejament urbanístic general.
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5. Aquest POUM delimita diversos plans de millora urbana (PMU), els quals són dibuixats en
els plànols d’ordenació, i estableix els seus objectius i finalitats en les corresponent fitxes
normatives.
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Article 21.

Plans parcials urbanístics (PPU)

1. Els plans parcials urbanístics (PPU) són els instruments de planejament derivat necessaris
per a la transformació d’un sector de sòl urbanitzable delimitat. Si es tractés de sòl urbanitzable
no delimitat, el pla parcial ha d’ésser de delimitació segons la legislació urbanística en vigor.
2. Els plans parcials podran completar les previsions d’aquest POUM i, si és el cas, de
l’Agenda o del programa d’actuació urbanística municipal (PAUM), però no modificar-les.
3. Els PPU han de respondre a les exigències del desenvolupament urbanístic sostenible i han
de garantir uns estàndards elevats de la qualitat de vida.
Aquestes exigències s’han de concretar en aspectes com l’amplada suficient dels carrers i vies,
una adequada urbanització dels espais lliures, un mobiliari urbà adient, la instal·lació de
contenidors, en el sistema que escaigui segons opció municipal, per a la recollida de residus
sòlids urbans, una correcta mobilitat de les persones amb disminució, etc.
4. Els plans parcials han d’incorporar en Pla d’etapes que s’ha de distribuir físicament sobre
l’àmbit, de manera que es comenci per aquelles àrees que estan més pròximes a les àrees
edificades veïnes i als punts d’arrencada de la xarxa d’infraestructures de serveis municipals de
manera que la part executada no necessiti cap obra suplementària, en el supòsit d’aturar-se la
promoció.
5. Aquest POUM delimita diversos plans parcials urbanístics (PPU), els quals són dibuixats en
els plànols d’ordenació, i estableix els seus objectius i finalitats en les corresponent fitxes
normatives.
Article 22.

Plans especials urbanístics (PEU)

1. Es podran redactar i tramitar plans especials urbanístics de desenvolupament per a
qualsevol de les diferents finalitats previstes en l’article 67 del TRLU, amb les limitacions que
s’estableixen: no podran modificar la classificació del sòl ni els elements bàsics de l’estructura
general prevista en el planejament urbanístic general. No obstant, poden alterar altres
determinacions del POUM i limitar usos, per tal d’assolir les finalitats que persegueixen .
2. D’acord amb el que preveu l’article 68 del TRLU, es poden elaborar plans especials
autònoms per a l’execució directe d’obres corresponents a la infraestructura del territori o a
elements determinants del desenvolupament urbà, no previstes en el planejament territorial o
urbanístic, relatives a les comunicacions terrestres i/o aèries, a la infraestructura hidràulica
general, a l’abastament d’aigua, sanejament, subministrament d’energia elèctrica i d’altres
anàlogues, o d’equipament comunitari. Aquests plans especials autònoms poden qualificar de
sistema urbanístic, general o local, el sòl necessari per a d’implantació de la infraestructura.
3. Els plans especials urbanístics (PEU) que tinguin per finalitat la protecció de zones d’un
gran valor agrícola, forestal o ramader, o d’espais rurals o periurbans poden imposar
restriccions d’ús dels terrenys per a impedir-ne la desaparició o l’alteració.
4. Aquest POUM delimita diversos plans especials urbanístics (PEU), els quals són dibuixats
en els plànols d’ordenació, i estableix els seus objectius i finalitats en les corresponent fitxes
normatives.
Article 23.

Catàleg de béns a protegir

1. Aquest POUM inclou un catàleg de béns a protegir per aconseguir l'efectivitat de les
mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals.
2. El Catàleg està constituït pels documents que es relacionen a continuació i que són part
integrant del POUM:
a. Memòria: Descriu l’objecte, contingut i metodologia del document.
b. Normativa: Conté la relació de disposicions que regulen les possibles actuacions en els
elements objecte de protecció.
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c.

Documentació gràfica: Els elements del Catàleg estan localitzats en els plànols
d’ordenació del POUM, amb els codis que figuren a les llegendes corresponents.

3. Pel que fa a la titularitat, els béns catalogats poden ser tant públics com privats; en tot cas el
patrimoni arqueològic declarat és sempre de domini públic i, per tant, s’integra al patrimoni de
la Generalitat, amb independència de la titularitat del sòl, sens perjudici que s’estableixin els
mecanismes perquè la custodia dels béns arqueològics sigui a càrrec de l’ajuntament.
Article 24.

Catàleg de masies i cases rurals

1 D’acord amb la legislació urbanística vigent, aquest POUM inclou un Catàleg de masies,
cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable que, per llurs valors arquitectònics,
històrics, mediambientals, paisatgístics o socials, són susceptibles de reconstrucció o
rehabilitació.
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Capítol III

INSTRUMENTS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA

Article 25.

Disposicions generals

1. El desplegament del POUM de Deltebre correspon, en primer lloc, a l’Ajuntament de
Deltebre en la seva qualitat d’Administració actuant i en l’exercici de les competències
urbanístiques que té atribuïdes per Llei. Poden ser també administració actuant les entitats
urbanístiques especials que preveu el TRLU: consorcis urbanístics, mancomunitat de
municipis, les entitats públiques empresarials, les societats de capital íntegrament públic, quan
ho prevegin els seus estatuts, i l’Institut Català del Sòl, en el supòsits que s’hi preveuen.
2. L’execució d’aquest POUM, es realitza bé mitjançant la gestió integrada per sectors de
planejament urbanístic o polígons d’actuació complerts, o bé mitjançant la gestió aïllada, en
aquells supòsits en què no s’hagi delimitat un polígon per al repartiment equitatiu dels beneficis
i càrregues derivats de l’ordenació urbanística.
3. L’edificació dels solars resultants de les actuacions d’execució, tant integrades com aïllades,
també és part integrant de la gestió urbanística, i constitueix la fase de culminació del procés,
sens perjudici dels deures de conservació i de rehabilitació dels edificis, d’acord amb allò que
estableix la legislació urbanística vigent.
4. La delimitació de nous polígons d’actuació urbanística (PAU) en sòl urbà, s’efectuarà a
través de la Modificació d’aquest POUM o pel programa d’actuació urbanística municipal
(PAUM). No obstant, la delimitació de polígons d’actuació urbanística (PAU) que sigui
necessària per a la cessió de terrenys per a carrers i vies, es podrà efectuar d’acord amb
l’article 119 del TRLU.
5. El planejament urbanístic derivat podrà constituir un únic Polígon d’actuació urbanística
(PAU) o bé subdividir-se en dos o més polígons. Els polígons d’actuació delimitats per aquest
Pla o pel planejament urbanístic derivat, amb l’objecte de facilitar la seva gestió o establir una
millor equidistribució de beneficis i càrregues, podran modificar el seu àmbit o subdividir-se en
els supòsits que preveu l’article 118 del TRLU, seguint el procediment establert a l’article 119.
6. Els polígons d’actuació i sectors que estableix aquest POUM són dibuixats en els plànols
d’ordenació i la present normativa preveu determinacions urbanístiques concretes per a
cadascun d’aquests àmbits. La inclusió de terrenys en aquests àmbits comporta per als
propietaris la subjecció als deures que estableix el POUM de conformitat amb la legislació
urbanística vigent.
Article 26.

Reserves, adquisició i gestió dels sistemes urbanístics

Els terrenys reservats a sistemes urbanístics, quan es troben inclosos en un àmbit d’actuació
urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, passen a ser de titularitat pública mitjançant la
seva cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix a l’article 156 del TRLU en el
supòsit que calgui avançar l’obtenció de la titularitat pública mitjançant l’ocupació directa o
l’expropiació forçosa.
-

L’adquisició dels sistemes urbanístics no inclosos en un àmbit d’actuació urbanística
sotmès al sistema de reparcel·lació, es realitzarà mitjançant l’actuació expropiatòria
que correspongui.

-

Les reserves de sòl per a sistemes incloses en àmbits de planejament derivat, tant
en sòl urbà com en sòl urbanitzable, computen als efectes del càlcul de
l’aprofitament urbanístic, exclòs el corresponent al domini públic hidràulic.

Article 27.

Sistemes d’actuació urbanística

1. L’execució o gestió del planejament es realitzarà mitjançant qualsevol dels sistemes
d’actuació previstos al TRLU, que són el de reparcel·lació i el d’expropiació. El sistema de
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reparcel·lació es pot dur a terme a través de les modalitats de compensació bàsica, de
compensació per concertació, de cooperació i per sectors d’urbanització prioritària.
2. Aquest POUM fixa en les fitxes normatives, el sistema d’actuació per a l’execució dels
polígons d’actuació urbanística (PAU) en el sòl urbà i dels sectors de planejament derivat que
aquest Pla delimita.
3. La modificació dels sistemes d’actuació i de la modalitat previstos en aquest POUM es
tramitarà conforme al procediment establert en l’article 119 del TRLU i requerirà la seva
justificació.
4. En aquells casos en què aquest POUM no ho prevegi, l’Administració, en ocasió de
l’aprovació del planejament derivat, o si s’escau, del polígon, determinarà el sistema d’actuació
i la modalitat aplicables, segons les necessitats, mitjans econòmic-financer amb que compti, la
col·laboració de la iniciativa privada i altres circumstancies que concorrin. En altre cas, s’estarà
al procediment establert al TRLU.
5. El sistema escollit haurà de garantir l’execució de les obres d’urbanització en els terminis
assenyalats en l’Agenda o pla d’etapes corresponent, o en el programa d’actuació urbanística
municipal (PAUM), la cessió i execució de vials i espais lliures i la cessió de sòls per a
dotacions públiques que determini aquest Pla o el planejament derivat.
Article 28.

Projectes de reparcel·lació i expropiació

1. Aquells àmbits que aquest Pla preveu la seva execució mitjançant el sistema de
reparcel·lació, en qualsevol modalitat, o el d’expropiació, es redactaran els corresponents
projectes de reparcel·lació o expropiació, d’acord amb les determinacions i criteris legalment
establerts.
2. El projecte de reparcel·lació establirà la parcel·lació definitiva dels sòls edificables i la cessió
gratuïta i lliure de càrregues dels sòls destinats a sistemes públics i els corresponents a la
cessió obligatòria de l’aprofitament urbanístic.
3. El projecte de reparcel·lació repartirà entre les persones propietàries de l’àmbit
reparcel·latori les despeses d’urbanització repercutibles que preveu l’article 120 del TRLU, en
funció de l’aprofitament adjudicat.
4. D’acord amb el que estableix l’article 109 del TRLU, l’aprovació d’un pla urbanístic, d’un
polígon o d’un projecte de delimitació de sòl per al patrimoni públic, implica la declaració
d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis afectats, així
mateix, implica l’nici de l'expedient de reparcel·lació.
5. Els àmbits que la seva execució s’efectuï pel sistema d’actuació per expropiació, aquesta es
pot dur a terme mitjançant el procediment de taxació conjunta regulat a l’article 113 del TRLU,
o bé seguint el procediment individualitzat previst en la legislació aplicable en matèria
d’expropiació forçosa, amb les especificitats que estableix l’article 212 del RLU.
Article 29.

Projectes d’urbanització

1. Per a l’execució de les obres d’urbanització que determini el POUM o els instruments de
planejament derivat que el desenvolupen, s’ha de redactar el corresponent projecte
d’urbanització, d’acord amb el que preveu la legislació urbanística vigent.
2. Els projectes d’urbanització poden fer referència a totes les obres d’urbanització del sector o
del Polígon d’actuació urbanística (PAU) o únicament a les obres d’urbanització bàsiques. Les
obres d’urbanització que no tenen la consideració de bàsiques d’acord amb el TRLU, hauran de
ser objecte d’un o varis projectes d’urbanització complementaris, que aprovarà l’Ajuntament,
sense que sigui preceptiu el tràmit d’informació pública, llevat dels supòsits d’ocupació
temporal.
3. Els projectes d’urbanització complementaris no poden modificar en cap cas les
determinacions del planejament que executen, i hauran d’adaptar-se als criteris establerts en
aquesta normativa i a les directrius que l’Ajuntament concreti per a l’àmbit corresponent.
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4. Els projectes d’urbanització bàsics i complementaris han de comprendre els documents que
s’exigeixen, respectivament, als articles 96 i 98 del RLU, per aquests projectes, i tanmateix han
de donar compliment a les directrius que es fixen a l’article 97 de l’esmentat Reglament.
5. Aquests projectes hauran d’apostar i demostrar l’adopció de solucions que maximitzin
l’eficiència ambiental dels sistemes urbans, incorporant elements com la màxima
autosuficiència energètica, la reutilització i reaprofitament d’aigua, el disseny de seccions
viàries que prioritzin la mobilitat activa no motoritzada, l’aposta per les solucions basades en la
natura o l’aposta per l’ús de materials eficients des del punt de vista ambiental i de la salut
Article 30.

Contribucions especials en l’obtenció i/o execució de sistemes

L’Ajuntament podrà repercutir el cost de l’expropiació de terrenys dels sistemes generals de
comunicació, d’espais lliures i d’equipaments generals, als propietaris especialment beneficiats,
mitjançant contribucions especials, sens perjudici de les que puguin correspondre a les obres
d’urbanització. La imposició s’efectuarà per acord que justifiqui la procedència de la repercussió
que ponderi la part del cost a repartir entre els beneficiaris i que fixi els criteris de repartiment
entre ells.
Article 31.

Convenis urbanístics

1. L’Ajuntament podrà subscriure convenis urbanístics amb les persones propietàries
individuals o associades a empreses urbanitzadores, amb la finalitat d’establir, d’acord amb les
determinacions d’aquest POUM, el marc d’actuació per a l’ordenació, el desenvolupament i
l’execució del planejament en qualsevol tipus de sòl, així com també, l’adquisició de diferents
compromisos i obligacions respecte a cessions de sòl, càrregues d’urbanització i qualsevol altre
aspecte que les parts creguin convenient.
2. Els convenis urbanístics hauran de justificar la seva conveniència per a l’interès públic,
requeriran l’aprovació pel Ple municipal per tal de tenir plena validesa, donar compliment al que
preveu els articles 25 i següent del RLU pel que fa a la publicitat i tramitació, i a les
determinacions de la legislació de règim local. Això, sense perjudici de la tramitació i l’aprovació
d’aquells instruments de planejament i/o d’execució que es derivin dels extrems continguts en
el propi conveni.
3. Els convenis urbanístics obliguen exclusivament les parts que els han signat, i en cap cas
no condicionen les competències públiques en matèria de planejament urbanístic, les quals no
poden ésser objecte de transacció, i no poden comportar per a les persones propietàries
obligacions o càrregues addicionals o més costoses que les establertes per la legislació
aplicable.
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Capítol IV

INSTRUMENTS DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Article 32.

Patrimoni públic de sòl i habitatge

1. El Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge de Deltebre està integrat pels béns immobles de
caràcter patrimonial obtinguts per cessió o per expropiació urbanístiques, pels béns immobles
de caràcter patrimonial adquirits amb recursos derivats de la gestió o alienació d’aquest
patrimoni, i per aquells altres béns immobles, també de caràcter patrimonial, que l’Ajuntament
decideixi incorporar-hi. També formen part del Patrimoni els recursos econòmics que determina
la legislació urbanística vigent.
2. La gestió i, si s’escau, la transmissió dels béns que integren el Patrimoni municipal de sòl i
d’habitatge així com els recursos econòmics que en formen part, han d’adequar-se a les
finalitats que li corresponen d’acord amb la legislació urbanística:
-

Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de
les poblacions i la millora de la qualitat de vida.

-

Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.

-

Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar
l’adquisició de sistemes urbanístics.

-

Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.

3. El Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge de Deltebre podrà ser gestionat per qualsevol de
les formes admeses en la legislació de règim local.
Article 33.

Reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública

1. Aquest POUM reserva, com a mínim, per a la construcció d’habitatges de protecció pública,
el sòl corresponent al 30% (o bé el que estigui establert legalment en el moment de
desenvolupar el polígon o sector) del sostre que, per a l’ús residencial de nova implantació, es
qualifiqui tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable.
2. Els plans de millora urbana (PMU) i els plans parcials urbanístics (PPU) hauran de contenir,
expressament aquesta reserva en qualificar el sòl i regular-ne els usos. També determinaran la
localització concreta del sòl reservat per aquests habitatges, el règim específic de protecció i el
termini obligatori d’inici i acabament de la seva construcció.
3. L’Ajuntament per a l’obtenció de sòl destinat a habitatge de protecció pública podrà procedir
a la delimitació d’àrees de tanteig i retracte i a la delimitació de reserves de sòl per al patrimoni
públic de sòl, mitjançant els procediments regulats als articles 172 i 161 del TRLU.
4. Mitjançant acord de l’Ajuntament es podran delimitar àrees en les quals les transmissions
oneroses de terrenys quedin subjectes a l’exercici dels drets de tanteig i retracte per part del
mateix ajuntament, d’entitats urbanístiques especials o de l’administració actuant. En la
delimitació s’han de concretar els tipus de finques afectes als drets de tanteig i retracte, que
poden ser terrenys sense edificar, siguin o no solars, i els terrenys amb edificacions ruïnoses o
totalment desocupades. La delimitació es pot referir també al sòl classificat com a no
urbanitzable amb la finalitat de formar reserves per protegir i tutelar aquesta classe de sòl.
5. El termini màxim de subjecció de les finques subjectes a l’exercici del dret de tanteig i
retracte, no podrà excedir de 6 anys, comptat a partir de la data d’aprovació definitiva de
l’instrument urbanístic que les delimiti l’àrea. Aquestes àrees de tanteig i retracte podran
delimitar a través del planejament urbanístic, general o derivat, o del programa d’actuació
urbanística municipal (PAUM) o de la seva revisió, o bé mitjançant el procediment de
delimitació de polígons en desplegament de les previsions del planejament urbanístic.
6. La delimitació de reserves per a l’adquisició per expropiació de qualsevol classe de sòl amb
la finalitat de que formi part del patrimoni públic de sòl, es podrà efectuar directament pel
planejament urbanístic general o mitjançant la tramitació d’un projecte de delimitació, que
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s’ajustarà al procediment establert per a l’aprovació dels plans d’ordenació urbanística
municipal i a l’article 161 del TRLU. El projecte de delimitació podrà tramitar-se simultàniament
amb la taxació conjunta, seguint cadascun la seva respectiva tramitació. També es pot tramitar
simultàniament amb el programa d’actuació urbanística municipal (PAUM).
7. Els habitatges de protecció pública s’identifiquen en els plànols amb el subíndex HPP.
Article 34.

Habitatges dotacionals públics

1. El planejament urbanístic general pot preveure com a sistemes urbanístics reserves de
terrenys destinats a habitatges dotacionals públics.
2. El sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics comprèn les actuacions públiques
d'habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb
necessitats d'assistència o d'emancipació justificades en polítiques socials prèviament
definides.
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Capítol V
INSTRUMENTS I MESURES AMBIENTALS, DE MOBILITAT I
DE PAISATGE
Article 35.

Instruments normatius ambientals del POUM

1. En L’Estudi Ambiental Estratègic d’aquest POUM, s’estableixen i justifiquen, en detall, les
directrius ambientals que es concreten en els diferents documents que desenvolupa aquest
Pla.
2. Respecte les noves construccions, rehabilitacions i/o renovació d’edificis, s’estableixen els
següents criteris ambientals i d’ecoeficiència d’aplicació:
a. Estalvi energètic en edificis:
-

Els edificis (de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o
rehabilitin integralment) cal que disposin de la certificació d’eficiència energètica,
d’acord amb les prescripcions establertes al Reial Decret 235/2013 o la normativa
que el substitueixi de certificació d’eficiència energètica d’edificis.

-

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la
qualificació d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret
235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació
d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com existents.

-

Els nous edificis integraran, com a mínim, les mesures d’eficiència i estalvi energètic
que es marquen al Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis i al Codi Tècnic de l’Edificació, o
dels textos normatius i legals que els substitueixen.

-

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han
d’aconseguir una puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici
d’alguns dels paràmetres contemplats en l’article 6

b. Estalvi d’aigua:
-

c.

Tenint en compte el Decret 21/2006 pel que es regula l’adopció de criteris ambientals
i d’ecoeficiència en edificis, tots els plans derivats hauran d'adoptar solucions
d'estalvi i eficiència en l'ús dels recursos hídrics, tal pel que fa als models urbanístics
com en els criteris constructius de la urbanització i les edificacions.

Contaminació acústica:
-

Per a la concessió de la llicència d’obres, el projecte bàsic dels edificis d’habitatges
ha de contemplar l’adopció dels criteris relatius al soroll contemplats al Decret
21/2006 de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificació.

-

Fora dels límits de la parcel·la, s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica
preexistents, d’acord amb la qualificació del sòl de l’entorn i els usos que s’hi
desenvolupen. Aquests objectius de qualitat acústica són els que marquen la
legislació vigent, Decret176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002,de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n’adapten els annexos.
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-

La zonificació acústica del territori haurà d’assegurar el compliment per a les zones
residencials dels límits d’immissió indicats en el Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, o la normativa que el substitueixi.

-

Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora
dels límits de la seva parcel·la, haurà de prendre les mesures escaients per
minimitzar les seves emissions sonores (aïllament en les edificacions on es
desenvolupa l’activitat, apantallaments acústics en l’espai lliure privat de la parcel·la,
etc.), amb la finalitat de mantenir els objectius de qualitat acústica establerts per la
legislació.

-

Es prioritzarà l'ús de paviments sonoreductors en els nous paviments dels principals
carrers de la ciutat.

-

Es tindrà en compte el criteri acústic en les actuacions de remodelació de l'espai
públic, tant en l'ús de materials com en la configuració de distribucions que minorin
l'impacte acústic sobre els veïns

d. Contaminació lluminosa:
-

D’acord amb la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat
econòmica, l’enllumenat exterior existent, tant de titularitat pública com privada, ha
de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn i Decret 190/2015, de 25 d’agost, de
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Serà d’aplicació el RD
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.

3. També seran d’aplicació pel planejament derivat tots aquells criteris d’ordenació i integració
paisatgística descrits a les fitxes normatives dels diferents sectors i polígons delimitats pel
POUM.
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Article 36.

Indicadors ambientals

Els indicadors ambientals definits en el marc de l’avaluació ambiental que s’estableixen com a
compromís normatiu, als efectes del seguiment d’aquest POUM són:
a. Percentatge d’evolució de l’ocupació urbana (sòl urbà + urbanitzable + sòl ocupat per
sistemes generals en sòl no urbanitzable / superfície total).
b. Densitat neta en sòl residencial (nombre d’habitants/superfície de sòl urbà o
urbanitzable).
c.

Percentatge de l’evolució en la tipologia d’habitatges (habitatges no principals/total
habitatges).

d. Percentatge de sòl artificialitzat..
e. Superfície artificialitzada per habitant.
f.

Intensitat de creixement (sostre residencial en SU + sostre residencial en SUble /
superfície de zones qualificades com a residencials)

g. Composició del sòl urbà segons densitat d'habitatges
h. Composició de sòl urbanitzable segons densitat d'habitatges
i.

Percentatge de carrers de prioritat per a vianants

a. Evolució de la superfície transformada de no urbanitzable a urbà.
b. Superfície de sòl no urbanitzable amb protecció ambiental (Ha protegides / total
superfície municipal).
c.

Qualitat ecològica dels espais fluvials.

d. Percentatge de sòl urbà i percentatge de sòl urbanitzable inclosos en zones inundables
o de risc.
e. Percentatge d’actuacions de foment del transport públic (km. de noves vies lineals
destinades al transport públic / km. noves vies lineals destinades a transport privat); (km.
de superfície viària prioritària per a vianants i/o bicicletes respecte el total del sistema
viari urbà).
f.

Consum anual d’aigua d’abastament per habitant.

g. Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat
legislativament establert (percentatge de població connectada a sistema de sanejament
/ població total).
h. Consum total final d’energia (Tep (tones equivalents de petroli)/habitant i any)
i.

Producció local d’energies renovables (Kwh/habitant/any)

j.

Percentatge de residus sòlids urbans recollits de forma selectiva (Tn residus recollits
selectivament / Tn residus produïts).

k.

Incorporació d’un registre dels informes emesos sobre protecció paisatgística

l.

Persones exposades a nivells sonors superiors a 65dB diürns i 55dB nocturns.

Article 37.

Avaluació ambiental en el desplegament del POUM

S’haurà de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental qualsevol projecte públic o privat
consistent en la realització d’obres, d’instal·lacions o de qualsevol altra activitat, plans i
programes per als quals així ho exigeixi la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental,
amb les condicions, continguts i procediments que s’especifiquen.
Article 38.

Cartes, catàlegs i directrius de paisatge
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1. En el desenvolupament del POUM, s’hauran de considerar i integrar, si s’escau en el seu
contingut, aquells criteris i determinacions que estableixin els instruments de protecció, gestió i
ordenació del paisatge que siguin vigents i d’aplicació, d’acord amb el estableix la llei 8/2005,
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
2. En el terme municipal de Deltebre seran d’aplicació els objectius de qualitat establerts pel
Catàleg de paisatge les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament el 16 de juliol de 2010 i les
directrius de paisatge establertes pel Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre.
3. Aquestes directrius seran d’aplicació directa i obligatòria a tots els projectes que afectin la
imatge del territori o les condicions de percepció amb el grau de vinculació que es desprèn del
seu redactat. Les determinacions establertes per aquestes directrius relatives a aquells
elements de paisatge que transcendeixin de l’àmbit del municipi prevaldran sobre les
determinacions del POUM, en cas de contradicció.
Article 39.

Estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP)

1. En el desenvolupament del POUM s’haurà d’incorporar un estudi d’impacte i integració
paisatgística d’acord amb el que estableix el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel que es
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, en els
supòsits següents:
a. En infraestructures i instal·lacions que hagin de tenir una presència visual significativa
en el territori.
b. En edificacions aïllades en el territori, ja sigui en sòl no urbanitzable (edificacions
agrícoles, ramaderes i d’activitats primàries en general) o en peces de sòl urbà que
hagin de romandre aïllades.
c.

En edificacions situades en la franja perimetral del nucli urbà que hagin de tenir una
presència important en la imatge exterior d’aquest.

d. En transformacions de sòl que hagin d’afectar substancialment el paisatge rural de les
Hortes.
e. Obres que en casos justificats s’haguessin de realitzar per evitar la inundabilitat de
terrenys.
f.

En aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no urbanitzable que
s’han d’autoritzar pel procediment previst a l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

g. En els supòsits en què així es requereixi pel planejament territorial o urbanístic.
h. En tots aquells altres supòsits en què així ho estableixi qualsevol llei disposició de
caràcter general.
2. El planejament derivat que desenvolupa les previsions d’aquest POUM per als sectors de
sòl urbanitzable delimitat de Riumar hauran de ser objecte d’Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística en què s’analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista
paisatgístic.
3. El promotor o promotora del projecte és la persona obligada a presentar l’EIIP que haurà de
ser redactat per una persona tècnicament competent. Aquest document tindrà el contingut i la
tramitació que s’estableix al Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la
Llei 8/2005, de 8 de juny.
Article 40.
(EAMG)

Plans de mobilitat urbana i estudis d’avaluació de mobilitat generada

1. Amb l’objecte d’integrar el concepte de la mobilitat sostenible en l’ordenació prevista pel
POUM, s’hauran d’incorporar els Estudis de mobilitat que estableix la Llei 9/2003, de 13 de
juny, de la mobilitat i el Decret 244/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG).
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2. El planejament derivat que desenvolupi les determinacions del POUM (siguin plans parcials,
plans de millora urbana, plans d’actuació i plans especials) podran requerir d’un estudi
específic d’avaluació de la mobilitat generada en el cas que els serveis tècnics de l’Ajuntament
ho considerin convenient i així ho justifiquin davant l’entitat promotora corresponent, com a
condició prèvia a la seva aprovació definitiva.
Aquests Estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG), seran de major concreció i
detall, ja que tenen un àmbit més reduït i concret que l’EAMG del POUM, i hauran d’analitzar, a
més dels aspectes generals preceptius, els que s’indiquin des dels serveis tècnics municipals,
atenent l’àmbit en qüestió, ubicació, dimensionat i els fluxos que es generin al seu entorn.
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Capítol VI

RISCS GEOLÒGICS, NATURALS I TECNOLÒGICS

Article 41.

Riscs en el planejament i en la seva execució

Les zones de risc són aquelles que per causes naturals poden ocasionar perill per a l’ús i
l’activitat que s’hi desenvolupa. Abans de l’autorització de qualsevol activitat sobre el terreny
s’han de tenir en compte tots els possibles riscos i, en cas d’estar afectat, s’haurà de fer un
estudi detallat que avaluï el grau de perillositat i determini les mesures que cal aplicar, en cada
cas.
Els riscos potencials principals a considerar en el municipi de Deltebre són: el geològic, la
inundabilitat, d’incendi i tecnològic, que es concreten en els articles següents.
Article 42.

Risc geològic

Pel que fa als riscos geològics, caldrà tenir en compte les recomanacions descrites en l’Estudi
per a la Identificació de Riscos Geològics a Deltebre, realitzat per l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.
a. La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les
directrius actuals del “Codi Tècnic de l’Edificació” (CTE).
b. Prendre les mesures adequades durant o després de l’execució d’excavacions o
talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
c.

Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Usualment no solen ser aptes per a fonamentar estructures i es poden generar
assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues.

d. Respectar les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el pas o impedeixin el
correcte drenatge de l’aigua i deixant espai lliure suficient al voltant de la llera.
A les àrees de Deltebre i de Riumar es recomana la realització d’un estudi de subsidència i del
possible ascens del nivell del mar, que identifiqui les àrees en major risc
Article 43.

Risc d’inundabilitat

1. El text refós de la Llei d’Aigües i el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH)
defineixen i regulen les zones associades al curs dels rius i les limitacions als usos del sòl en
aquestes zones. La darrera modificació del RDPH, mitjançant el RD 638/2016, regula la gestió
dels riscos d’inundació a través de la identificació d’aquells usos y activitats vulnerables en front
les avingudes.
2. Al municipi de Deltebre li és d’aplicació el règim especial establert a l’article 9 quater del RD
638/2016, de 9 de desembre, de modificació del RDPH, pel fet que més d’1/3 de la superfície
del seu terme municipal es troba en zona de flux preferent (ZFP).
3. Segons s’estableix en aquest article, es pot permetre com a règim especial la realització de
noves edificacions o usos associats a la zona de flux preferent, sempre que es compleixin els
requisits següents:
a) Que estiguin ubicats fora de la zona de policia.
b) Que no incrementin de manera significativa el risc d’inundació existent. Es considera que es
produeix un increment significatiu del risc d’inundació quan, a partir de la informació obtinguda
dels estudis hidrològics i hidràulics que en cas necessari siguin requerits per a la seva
autorització i que defineixin la situació abans de l’actuació prevista i després d’aquesta, no es
dedueixi un augment de la zona inundable en terrenys altament vulnerables.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

38

Aprovació Inicial. Juliol 2018

c) Que s’hagin dissenyat tenint en compte el risc al qual estan sotmesos i en conseqüència no
representin un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront de
les avingudes, i a més compleixen el que s’estableix a l’apartat 4.
d) No es permet la construcció d’instal·lacions llistades a l’article 9 bis.1.a), e) i h), ni grans
superfícies comercials on es puguin donar grans aglomeracions de població.
e) No es permet, llevat que quan amb caràcter excepcional es demostri que no hi ha cap altra
alternativa d’ubicació, el nou establiment de serveis o equipaments sensibles o infraestructures
públiques essencials per al nucli urbà, com ara: hospitals, centres escolars o sanitaris,
residències de persones grans o de persones amb discapacitat, centres esportius, parcs de
bombers, depuradores, instal·lacions dels serveis de protecció civil o similars. Per a aquests
casos excepcionals, les infraestructures requerides han de complir una sèrie de requeriments.
4. Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus
d’inundació existent i els nous usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es
vegin afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Poden disposar de garatges
subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi l’estanquitat del recinte per a l’avinguda de
500 anys de període de retorn, i que es facin estudis específics per evitar el col·lapse de les
edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada i que a més disposin de
respiradors i vies d’evacuació per damunt de la cota de l’avinguda. S’ha de tenir en compte, en
la mesura que es pugui, la seva accessibilitat en situació d’emergència per inundacions.
5. En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat,
es seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis
d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).
6. Els estudis d’inundabilitat que formen part del POUM, quan s’indica, han de ser
complementats per altres de més detallats en el moment del desenvolupament urbanístic dels
sectors de planejament derivat i polígons d’actuació urbanística. Tots ells preveuen, o
preveuran, si s’escau, les mesures de protecció front als riscos d’inundació dins dels àmbits.
Article 44.

Risc d’incendi

1. Pel que fa al risc d’incendi, serà necessari tenir present els requeriment normatius referits a
les mesures de prevenció d’incendi d’acord amb la legislació sectorial corresponent.
2. En el cas que s’observi possible risc d’incendi no contemplat en aquestes normes serà
perceptiu l’informe corresponent previ a qualsevol llicència d’edificació.
Article 45.
Risc tecnològic. Risc en instal·lacions industrials i per transport de
mercaderies perilloses
En compliment del Reglament de Domini Públic Hidràulic, en el municipi de Deltebre no són
admeses les instal·lacions que emmagatzemin, transformin, manipulin, generin o aboquin
productes que puguin ser perjudicials per a la salut humana i l’entorn (sòl, aigua, vegetació o
fauna) com a conseqüència del seu arrossegament, dilució o infiltració.
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Capítol VII

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 46.

Actes subjectes a llicència urbanística

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l’article 187 del TRLU,
que es realitzin en el terme municipal. Tanmateix, és precís obtenir llicència municipal per a
l’obertura de camins i senders i, en general, per a qualsevol activitat que afecti les
característiques naturals del terreny.
2. L’obligació d’obtenir, prèviament, la llicència en els supòsits indicats afecta també als
sectors o les activitats subjecte a altres competències. En cap cas, la necessitat d’obtenir
autoritzacions o concessions d’altres administracions no deixa sense efecte l’obligació d’obtenir
la llicència municipal corresponent, de manera que, sense aquesta, la autorització d’altres
instàncies administratives no és suficient per a iniciar l’activitat o l’obra.
3. En relació amb els aspectes assenyalats en el primer paràgraf, quan siguin promoguts per
entitats de dret públic, és també obligatòria la sol·licitud de la llicència municipal, amb les
excepcions previstes en la legislació sectorial. En cas d’urgència o interès públic excepcional,
s’haurà d’observar el que està previst a l’article 190.2 del TRLU. Els projectes redactats per les
entitats de dret públic han de contenir un document que acrediti la seva aprovació per l’òrgan
competent i la designació de la direcció facultativa de les obres.
4. Edificació i urbanització: Aquells terrenys on estigui pendent la cessió de terreny
destinada a carrer o a vialitat, prèviament a la sol·licitud de la llicència s’haurà de formalitzar i
acreditar l’esmentada cessió.
5. Edificacions inacabades: En el supòsit d’edificis que al final del termini de la llicència i de
les seves pròrrogues legals romanguin inacabats i també en el supòsit d’obres paralitzades, els
propietaris i promotors procediran a rematar les façanes com si estiguessin acabades i es
deixaran les obertures de la planta baixa en condicions de seguretat i decòrum públic, procedint
al seu tapiament. En cas d’incompliment, l’Ajuntament, a través del procediment d’execució
subsidiària, podrà procedir a rematar les façanes i els tancaments i tapiaments a càrrec del
propietari o de la fiança dipositada sense exempció de les sancions establertes. Tot això sense
perjudici d'altres aspectes de seguretat, perjudicis de tercers, etc.
Article 47.
Procediment
arqueològic/paleontològic

especial

pel

que

fa

a

la

protecció

del

patrimoni

1. El Decret 652/1966, de 10 de març, publicat en el BOE de 22 de març de 1966, preveu la
màxima protecció legal de les restes arqueològiques de tot el municipi que, com a zona
arqueològica tenen la consideració de Bé Cultural d'Interès Nacional i es regeixen per la Llei del
Patrimoni Cultural Català i pels decrets que la desenvolupen. En conseqüència s'aplicarà el
següent procediment:
a. Abans de la sol·licitud de llicència, s 'haurà de realitzar un estudi o projecte històric
arqueològic/paleontològic de l'edifici, solar, o espai afectat tant a nivell de subsòl com
sobre rasant si és el cas d'edifici, conjunt o espai protegit com a BPU, EPA, BCIL, BCIN,
etc. Aquest estudi o projecte haurà de ser signat per tècnic titulat competent en la
matèria. S'hi podran incloure treballs de tipus històric i arqueològic/paleontològic d'acord
amb la legislació sectorial (Llei 9/1993 í Decret 78/2002), tals com prospeccions
físiques, geofísiques, cales arqueològiques i paleontològiques, rases arqueològiques i
paleontològiques, excavacions en extensió, estudis de paraments, etc, convenientment
autoritzats pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria,
tenint especial incidència en l'estudi de l'afectació dels elements protegits per part del
projecte, i proposant les mesures de protecció pertinents. Aquest estudi/projecte serà
informat per l'administració o departament competent (Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya en el cas de subsòl i BCIN) i òrgan municipal competent en la
matèria, en cas de BCIL i BPU, EPA, per la seva aprovació si escau.
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Serà indispensable que hi hagi actuacions arqueològiques prèvies en totes aquelles
sol·licituds que afectin el subsòl a elements susceptibles d'aplicar metodologia
arqueològica/, amb especial atenció en fes zones afectades per les fitxes del catàleg
referents a patrimoni arqueològic/paleontològic i centre històric (clau R1).
b. En el supòsit que l'informe arqueològic sigui negatiu (inexistència de restes),es podrà
concedir la llicència -o, si es tracta d'una obra a càrrec d’institucions públiques, la
llicència o autorització- i iniciar-se l'obra.
Abans de remissió de l'informe, es podran realitzar les prospeccions necessàries a fi
d'obtenir les informacions oportunes. En aquest cas, es prorrogarà el termini per un altre
mes i, en tot cas, s’estarà a l’establert en les normes del Catàleg de Bens a protegir.
c. En el supòsit que l'informe arqueològic sigui positiu (existència de restes), abans de
l'atorgament d'autoritzacions o de l'inici de les obres de promoció púbica s'haurà de
realitzar el pla d'excavacions pertinent. Una vegada executat, l'administració competent
podrà procedir a l'expropiació de les restes i/o dels terrenys corresponents, traslladar les
restes, admetre'n la destrucció o preveure’n la conservació.
d. En cas que no es procedeixi a l'expropiació o que sigui necessària la conservació de les
restes arqueològiques in situ, es formularà un Pla Especial a fi que s'asseguri, a més del
manteniment dels béns culturals, la seva integració en el paisatge urbà i, en la mesura
que sigui possible, l'ús públic.
El Pla Especial es redactarà d'acord amb les condicions següents:
-

L'àmbit serà fixat per l'Ajuntament i, en tot cas, comprendrà la totalitat de les
propietats afrontadores en les quals s'hagin identificat restes arqueològiques. Haurà
de tenir en compte l'entorn històric originari del monument, edifici o element objecte
del mateix.

-

En el supòsit d'existir espais lliures o equipaments contemplats en el planejament
que siguin confrontants, s'hauran de contemplar a fi de concretar-ne la disposició
concreta.

-

El Pla Especial contindrà almenys les determinacions següents:
1. Ordenació de volum.
2. Espais lliures públics i privats.
3. Fixació d'alineacions i rasants.
4. Polígons d'actuació urbanística.
5. Proposta, de tractament, manteniment i si s'escau gestió i difusió de
les restes arqueològiques i elements històrics.

-

En la tramitació s'haurà de donar audiència a l'administració tutelar d'arqueologia,
que, si escau, podrà efectuar una nova valoració de les restes arqueològiques i
modificar l'informe que ha motivat la formulació del Pla Especial.

-

Aprovat el Pla Especial, s'atorgaran les autoritzacions pertinents o s'indicaran les
obres públiques.

Si es detecten àrees de particular interès arqueològic, es podrà fer una excepció en
l’aplicació de la reserva de places de garatge mitjançant l'aprovació del Pla Especial. La
detecció d'aquestes àrees no suposarà compensar una possible pèrdua de sostre
construït d'ús privat aparcament o altres usos privats en plantes sota rasant amb un
increment de sostre construït d'ús privat aparcament o altres usos privats en plantes
sobre rasant.
La pèrdua d'aprofitament d'usos privats (sòl o sostre) que pot suposar la detecció
d'àrees de particular interès arqueològic no es concretarà en cap cas incrementant en el
mateix solar l'alçada i volums admissibles per la clau de qualificació del solar; a no ser
que molt justificadament i en casos excepcionals requereixi que sigui així:
Salts topogràfics de la ciutat que permetin o precisin un increment de volumetria
edificada per una millor integració dels volums edificats i/o preexistències existents en
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una illa o carrer que presenten una major volumetria / alçada / profunditat edificable que
la permesa i aquest increment d'alçada i volums admissibles en el solar suposés igualar
les volumetries, alçades, i/o profunditats de les edificacions adjacents, permetent assolir
una homogeneïtat de volums construïts; o els supòsits de cessió gratuïta previstos en
aquest punt. Si no és així, el Pla Especial podrà delimitar un àmbit discontinu per tal de
traslladar la possible pèrdua d'aquest aprofitament d'usos privats a un altre solar.
2. Intervenció en funció del patrimoni cultural o natural:
a. En el procediment d'autorització de qualsevol construcció o activitat en l'àrea declarada
conjunt historicoartístic o afectada per qualsevol declaració contemplada per la
legislació especifica, en els termes previstos en aquesta, intervindrà la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre.
b. El que preveu el número anterior s'aplicarà també, en els termes que corresponguin,
respecte dels béns naturals objecte de protecció segons la legislació especial.
c.

Els monuments historicoartístics quedaran subjectes de manera prevalent a la
normativa especial en matèria de patrimoni cultural i al règim jurídic patrimonial privat o
públic, per raó de la titularitat del monument, a més d'estar subjectes a la normativa
urbanística.

d. S'haurà de dur a terme prospeccions arqueològiques prèvies sobre tota la superfície de
sectors de planejament derivat. En els jaciments arqueològics que formin part de sectors
de planejament derivat, caldrà també la realització d'excavacions.
e. Per tal de protegir possibles jaciments no documentats ni coneguts s'ha d'establir que
les diferents figures de planejament derivat contemplin i s'ordenin en funció dels
resultats d'una prospecció arqueològica de la totalitat del seu àmbit i, si és el cas, de les
delimitacions d'aquells punts on hi hagi indicis de l’existència de restes arqueològiques.
Aquesta mesura estalvia, futures modificacions de planejament i de projectes permetent
ordenar el territori de forma compatible amb les restes arqueològiques que, en el cas del
subsòl de Deltebre, són totes BCIN i per tant gaudeixen de la màxima protecció.
f.

En el cas dels jaciments arqueològics no delimitats i de les àrees d'expectativa
arqueològica s 'ha de preveure que, fins a la seva delimitació, precisen d'un entorn de
protecció ampli (raonat a partir de les troballes superficials o de la informació de què es
disposa o superfície amb un radi de 100m des del centre de la troballa que dóna lloc a
l’àrea d'expectativa arqueològica o al jaciment, superfície que s'hauria d'adaptar al
parcel·lari). No es pot planificar cap actuació urbanística que afecti un jaciment, àrea
d'expectativa arqueològica o el seu entorn fins que no s'hagi dut a terme la corresponent
intervenció arqueològica de delimitació.

Article 48.

Innecessarietat de l’obtenció de llicència

1. Les obres d’urbanització, construcció i demolició, quan s’executin d’acord amb un projecte
d’urbanització aprovat per l’Ajuntament, amb un projecte d’obres aprovat o amb una ordre
d’execució o declaració formal de ruïna imminent, no requereixen llicència municipal. En tot
cas, s’ha de fer una comunicació d’inici segons el que disposa l’article anterior, que
s’acompanyarà de la documentació o el projecte tècnic que pugui ser necessari.
2. No estan tampoc subjectes a llicència les parcel·lacions o divisions de finques incloses en
un projecte de reparcel·lació aprovat.
Article 49.

Actes sotmesos a comunicació prèvia

1. L’ordenança municipal que s’aprovi podrà establir les actuacions següents, que atesa la
seva escassa entitat tècnica, únicament hauran de ser comunicades a l’Ajuntament abans
d’iniciar-se la seva execució:
a. Les obres que no suposin canvis en les obertures, les parets, els pilars i els forjats, ni en
l’estructura ni en la distribució interior de l’edifici, sempre que no necessitin direcció
tècnica d’obra ni modifiquin els usos característics.
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b. La reparació no estructural d’humitats que afectin parcialment a coberts i terrats, sempre
que sigui localitzada i en cap cas no afecti la seva totalitat.
c.

La instal·lació, obertura, funcionament, ampliació, transformació o canvi de titularitat de
les activitats es regiran per la seva normativa específica, llevat dels casos en què
s’hagin d’executar obres, on caldria ajustar-se a les disposicions de les presents
normes.”

2. La comunicació tindrà lloc d’acord amb el procediment establert en el Reglament d’obres,
activitat i serveis dels ens locals de Catalunya i, en el seu cas, d’acord amb les Ordenances
reguladores dels procediments per a l’atorgament de llicencies d’obres i activitats.
Article 50.

Responsabilitat

1. Les llicències s’entendran atorgades llevat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i
no podran ser invocades pels titulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en
què puguin incórrer en l’exercici de les activitats corresponents.
2. En tot cas, l’atorgament d’aquestes llicències no implicarà per l’Ajuntament cap
responsabilitat pels danys o perjudicis que es puguin produir amb motiu o ocasió de les
activitats que s’hi deriven.
Article 51.

Termini, pròrroga i caducitat de les llicències

1. Les llicències han de preveure un termini per a l’inici de les obres i un per a la seva
finalització que es determinarà en base al principi de proporcionalitat, i en defecte d’aquest
seran les següents:
En les obres en règim de comunicació prèvia el termini per iniciar-les serà de 3 mesos i per
acabar-les de 12 mesos.
En les obres en règim de llicència el termini per iniciar-les serà d’1 any i de 3 anys per acabarles.
2. Es podrà concedir pròrroga, tant per l’inici de les obres, com per a la seva finalització, prèvia
sol·licitud del titular de la mateixa, que serà concedida per la meitat del termini de que es tracti.
A aquests efectes el document de la llicència ha d’incorporar l’advertiment corresponent.
3. Un cop caducada la llicència, l’òrgan municipal competent ho ha de declarar i acordar
l’arxivament de les actuacions d’ofici o a instància de tercer, amb audiència de la persona
titular.
4. Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar, ni prosseguir sense la
sol·licitud i obtenció d’una nova llicència, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels
casos en que s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament.
Article 52.

Llicències provisionals

Es podran autoritzar obres i usos amb caràcter provisional en els supòsits regulats a l’article 53
del TRLU, seguint el procediment que estableix l’article 54 del mateix text legal.
Article 53.

Llicències en construccions i usos fora d’ordenació

1. Queden en situació de fora d’ordenació les construccions, les instal·lacions i els usos que,
per raó de l’aprovació d’un nou planejament, quedin expressament subjectes a expropiació,
cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament.
2. En les construccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar obres
de consolidació ni d’augment de volum, però sí les reparacions que exigeixin la salubritat
pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i
instal·lacions. També es poden autoritzar les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.
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3. Els usos i activitats autoritzats per la corresponent llicència en edificis o instal·lacions en
situació de fora d’ordenació, podran continuar exercint-se sempre i quan no comportin la
realització d’obres prohibides o dificultin l’execució del planejament.
4. En els supòsits de fora d’ordenació per afectacions viàries únicament seran autoritzables les
obres i usos que amb caràcter general s’estableixen per al fora d’ordenació en aquest article.
5. Les obres i usos que s’hi autoritzin no comporten augment del valor de l’expropiació ni el de
reparcel·lació.
6. Les obres i canvis d’ús de les construccions i instal·lacions fora d’ordenació es poden
autoritzar amb caràcter provisional d’acord amb el que estableixi la legislació urbanística vigent.
L’eficàcia de la llicència d’autorització provisional d’usos o obres edificables estarà
condicionada a la corresponent anotació marginal de les condicions imposades en l’atorgament
de la llicència en la finca inscrita en el Registre de la Propietat corresponent, d’acord amb la
legislació urbanística vigent i en els termes previstos en la legislació hipotecària.
7. Les segregacions no poden provocar una situació resultant en que a conseqüència de la
divisió, les edificacions existents incompleixin les condicions d’edificabilitat (ocupació,
distàncies...) establertes pel planejament.
Article 54.
planejament

Llicències en construccions i usos amb volum disconforme amb el

En els edificis i instal·lacions preexistents que resultin disconformes amb paràmetres imperatius
d’un nou planejament, però que no quedin fora d’ordenació, s’autoritzaran obres de
rehabilitació, consolidació o canvi d’ús, sempre que concorrin les circumstàncies següents:
a. Les obres i usos autoritzables han d’adaptar-se estrictament a les determinacions del
nou planejament. Les obres de rehabilitació integral d’un edifici disconforme requeriran
la seva adaptació a les normes generals vigents en matèria d’edificació: normes
bàsiques, condicions d’habitabilitat, norma contra incendis, etc..
b. En el supòsit de substitució total o parcial de l’edificació i en el supòsit d’ampliació de
l’edificació, s’hauran de complir la totalitat de les determinacions del nou planejament
aplicables a la part substituïda o ampliada.
c.

En el cas d’edificacions en volum disconforme, es podran autoritzar ampliacions sempre
i quan l’ampliació compleixi tots i cadascun dels paràmetres de la clau i no es
sobrepassi el volum i sostre total admissible en la parcel·la.
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TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
Article 55.

Instruments bàsics del règim urbanístic del sòl

1. El règim urbanístic del sòl, d’acord amb el que preveu la legislació urbanística, és determina
a partir de:
a. La classificació del sòl en tot el terme municipal, amb tres classes de sòl bàsiques: sòl
urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.
b. La qualificació del sòl que segons l’ordenació urbanística del sòl es distingeix entre
zones o sistemes.
c.

La inclusió del sòl en sectors de planejament derivat o en polígons d’actuació
urbanística (PAU). El POUM defineix aquests àmbits de desenvolupament i gestió
integrada, d’acord amb els paràmetres corresponents de cessió de sòl públic i
d’intensitat d’edificació i d’usos.

2. La delimitació de cada classe i categoria de sòl, està definit en els plànols d’ordenació. La
regulació específica de cada classe de sòl està detallada en els títols següents d’aquestes
normes i en els plànols d’ordenació segons les qualificacions, els paràmetres i les proteccions.
3. En els plànols d’ordenació es reflecteix la classificació inicial del sòl en el POUM. El sòl urbà
no consolidat es convertirà en sòl urbà consolidat i el sòl urbanitzable delimitat es convertirà en
sòl urbà per mitjà dels procediments d’execució del planejament establerts a l’ordenament
urbanístic.
Article 56.

Classificació del sòl

Aquest POUM classifica tot el sòl del terme municipal, en tres classes de sòl bàsiques segons
els següents conceptes de delimitació:
a. Sòl urbà: delimitat en base al concepte de sòl urbanitzat i consolidat per l’edificació,
amb tots els serveis urbanístics bàsics, d’acord amb l’article 26 del TRLU, o bé inclòs en
àmbits de millora i remodelació urbanes, pendents d’un planejament derivat, o de gestió
o/i urbanització, per assolir la condició de solar.
b. Sòl urbanitzable: constitueix aquesta classe sòl els àmbits delimitats pel POUM per a
garantir el futur creixement de la població i de l’activitat econòmica, d’acord amb el
desenvolupament urbanístic sostenible definit en l’article 3 del TRLU, i que s’haurà de
desenvolupar mitjançant els corresponents plans parcials.
c.

Sòl no urbanitzable: és el delimitat en el POUM sobre la base del concepte global
d’espais oberts que es volen protegir del procés d’urbanització d’acord amb els criteris
de sostenibilitat definits en l’article 3 i el que determina l’article 32 del TRLU.

Article 57.

Categories de sòl urbà

En el sòl urbà, el POUM estableix dues categories que comporten un règim urbanístic del sòl
urbà diferent:
a. Sòl urbà consolidat (SUC): són sòl urbà consolidat els terrenys que tenen la condició
de solar per reunir els requisits de l’article 29 del TRLU.
També són sòl urbà consolidat els sòls inclosos en polígons d’actuació urbanística
(PAU) delimitats amb l’únic objecte de millorar o completar la urbanització d’acord amb
el que determina l’article 30.b del TRLU.
Així mateix tenen aquesta consideració els sòls inclosos en plans de millora urbana
(PMU), l’objecte dels quals és la regulació de la composició volumètrica i de façanes,
segons l’article 70.1.b del TRLU.
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b. Sòl urbà no consolidat (SUNC): tenen aquesta condició, d’acord amb l’article 31 del
RLU, els sòls urbans inclosos en àmbits sotmesos a una gestió urbanística integrada
amb la finalitat de desenvolupar actuacions de transformació o reordenació, o una
gestió puntual per a cessions o adquisicions de sòl públic, i execució de la corresponent
urbanització.
A aquests efectes té la consideració de sòl urbà no consolidat:
∙
∙
∙

Article 58.

El sòl inclòs dins l’àmbit d’un sector sotmès a un Pla de millora urbana (PMU)
pendent d’ordenació urbanística detallada amb cessions de sòl públic.
El sòl inclòs dins l’àmbit d’un Polígon d’actuació urbanística (PAU), amb
ordenació urbanística detallada, que contingui cessions de sòl públic.
Les parcel·les o conjunt de parcel·les afectades parcialment per un vial, no
incloses en un àmbit de gestió de forma expressa, són sòl urbà no consolidat
però no venen identificades específicament com a tals en els plànols de
classificació del sòl ni en els plànols d’ordenació, si bé han de cedir
gratuïtament el sòl afectat de vial, prèviament a la llicència urbanística
d’edificació.
Sòl urbanitzable

Constitueix aquesta classe sòl els àmbits definits pel POUM per a garantir el futur creixement
de la població i de l’activitat econòmica, d’acord amb el desenvolupament urbanístic sostenible,
pendents de planejament derivat i ordenació urbanística detallada. Aquest POUM únicament
estableix com a sòl urbanitzable, el delimitat, si bé la legislació urbanística diferencia dues
categories:
a. Sòl urbanitzable delimitat (SUD): Són els àmbits inclosos en sectors delimitats on el
règim urbanístic del sòl, mentre no es desenvolupi el sector mitjançant el corresponent
pla parcial urbanístic (PPU), ve regulat per l’índex d’edificabilitat brut, la densitat dels
usos principals i compatibles, i els estàndards de les reserves mínimes de sistemes
urbanístics.
b. Sòl urbanitzable no delimitat (SND): Són aquells terrenys amb aquesta classificació
que es troben pendents de la delimitació precisa del sector, així com de justificar que
són necessaris per un creixement sostenible en relació als aspectes ambientals,
econòmics i socials, i en relació a la disponibilitat de recursos hídrics i energètics.
D’acord amb l’article 52 del TRLU el règim d’ús d’aquest sòl mentre no es delimiti el
sector, s’ajusta al règim d’utilització establert per al sòl no urbanitzable, si bé no seran
autoritzables les obres i usos regulats a l’article 47 del TRLU per al sòl no urbanitzable.
Article 59.

Sòl no urbanitzable

1. El sòl no urbanitzable (SNU) és aquell sòl que el POUM delimita en aquesta categoria per
ser un sòl protegit i exclòs del procés d’urbanització, pel seus valors naturals, agraris,
paisatgístics, forestals o d’un altre tipus, i com a espai obert per garantir la utilització racional
del territori segons un model de desenvolupament urbanístic sostenible, així com per la
concurrència d’altres criteris establerts pel planejament territorial o urbanístic, d’acord amb
l’article 32 del TRLU.
2. El sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 58.9.a del TRLU, regula les qualificacions
segons la naturalesa del sòl, depenent de la seva funció i usos en aquest territori obert, la seva
morfologia natural i els diversos graus de protecció ambiental, patrimonial, paisatgística o
d’altre tipus.
3. El planejament territorial parcial estableix tres categories del sòl dins el sistema d’espais
oberts, que es superposen a la qualificació urbanística establint normes i condicions
coincidents o addicionals a cada sistema o zona segons es trobi en un o altre tipus.
4. El tipus d’espais oberts establerts pel planejament territorial, la qualificació del sòl establerta
per aquest POUM, i la regulació precisa del TRLU referent al sòl no urbanitzable, regulen els
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usos, les construccions, les instal·lacions, i qualsevol alteració o intervenció en el terreny i
elements naturals d’aquests espais oberts.
Article 60.

Qualificació del sòl

1. La qualificació del sòl és l’instrument bàsic que concreta el règim urbanístic en cadascuna
de les classes de sòl, amb la finalitat de regular els paràmetres urbanístics corresponents a
cada àmbit de qualificació.
2. Es distingeixen dos tipus bàsics de qualificació de sòl: zones i sistemes.
a. Els sistemes, són el conjunt d’elements d’interès general necessaris per al
desenvolupament urbà i el funcionament del territori en tota classe de sòl.
b. Les zones es distingeixen per a la determinació de l’aprofitament privat de les parcel·les
en sòl urbà i en les resultants del planejament derivat, i en sòl no urbanitzable segons el
tipus i nivell de protecció, als efectes de l’ús i gaudi de caràcter privatiu de les finques.
A cada àmbit de qualificació de sòl segons la naturalesa de cada zona o sistema se li assignen
paràmetres urbanístics relacionats amb la parcel·la, l’edificació i els usos.
3. Els sistemes urbanístics són elements fonamentals per assegurar el desenvolupament i
funcionament equilibrat dels assentaments urbans donada la seva important contribució a l’hora
d’assolir els objectius del planejament referents a infraestructures de comunicacions,
equipaments comunitaris, serveis tècnics i d’espais lliures en general i regulació dels dominis
públics especials.
Els diferents sistemes poden estar en sòl urbà, sòl urbanitzable o sòl no urbanitzable. Els
plànols d’ordenació defineixen els sistemes, existents o proposats, que conformen l’estructura
general del territori del municipi. El POUM concreta els sistemes d’espais lliures i equipaments,
els serveis tècnics i la xarxa viària en els plànols d’ordenació.
4. Les zones determinen els usos i aprofitaments privatius que el POUM atorga als terrenys
depenent de la classificació urbanística del sòl:
-

en l’ordenació detallada del sòl urbà, en els plans de millora urbana (PMU), i en els
plans parcials urbanístics (PPU) en el sòl urbanitzable, es qualifica el sòl en zones i
sistemes, vinculant a cada qualificació els paràmetres urbanístics de parcel·lació,
edificació i usos, d’acord amb els articles 68.2.a i 80.a del RLU.

-

en sòl no urbanitzable, les diferents qualificacions depenen de la morfologia,
naturalesa i ús del sòl i del seu nivell de protecció, d’acord amb que el estableix
l’article 68.8.a del RLU.

El POUM concreta les zones que es troben en sòl urbà, en sòl urbanitzable i en sòl no
urbanitzable representades, en els plànols d’ordenació, amb la corresponent clau urbanística. A
escala 1/2.000 es detallen les diferents qualificacions del sòl no urbanitzable i a 1/1.000 les
zones en sòl urbà.
5. La qualificació urbanística del sòl que defineix aquest POUM, tant en l’ordenació detallada
del sòl urbà com la que es determini mitjançant del planejament derivat, s’emmarca en la
codificació i nomenclatura de la codificació del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) elaborat
per la Generalitat de Catalunya, a efectes d’unificar criteris en la qualificació urbanística en tot
Catalunya.
6. Les qualificacions urbanístiques bàsiques que aquest POUM defineix són d’aplicació tant en
l’ordenació detallada del sòl urbà com en el planejament derivat que es desenvolupi.
En el planejament derivat es poden establir noves subzones per a cada zona, depenent dels
diversos paràmetres urbanístics, el tipus d’edificació i el tipus de regulació volumètrica que es
requereixen en cada cas per regular les diferències en els paràmetres i condicions
corresponents, en el marc d’una mateixa zona bàsica o tipus de teixit urbà, d’acord amb el que
s’estableix en el capítol corresponent a les disposicions generals dels PARÀMETRES
URBANÍSTICS d’aquesta normativa.
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Aquesta normativa regula de forma detallada les zones en sòl urbà en el Títol V. SÒL URBÀ,
capítol II. REGULACIÓ DE LES ZONES EN SÒL URBÀ ; i la regulació de les zones del sòl no
urbanitzable en el Títol VII. SÒL NO URBANITZABLE, capítol V. REGULACIÓ DE LES ZONES
EN SÒL NO URBANITZABLE.
En la regulació de cadascuna de les qualificacions urbanístiques del POUM s’indica entre
parèntesis l’equivalent en el planejament vigent amb anterioritat a l’aprovació del POUM, per tal
de facilitar la correspondència entre les qualificacions.
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TÍTOL IV. SISTEMES URBANÍSTICS
Capítol I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 61.

Definició i naturalesa dels sistemes urbanístics

1. Els sistemes urbanístics són els sòls que es qualifiquen com a tals per tenir una funció
d’interès general en el territori, habitualment de titularitat pública, en relació a les
infraestructures de mobilitat, els equipaments comunitaris, els serveix tècnics, els espais lliures
i els àmbits d’habitatge dotacional públic, amb independència de la classe de sòl en què es
trobin.
2. El POUM estableix les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del que
estableixi de forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascun de les respectives
matèries que afectin a cada sistema.
Article 62.

Tipus de sistemes urbanístics i identificació

1. Els sistemes urbanístics poden ésser generals i locals:
-

Són sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic
reserva si llur nivell de servei és d’abast municipal o superior.

-

Els sistemes urbanístics locals estan integrats pels terrenys que el planejament
urbanístic reserva, si llur nivell de servei és un àmbit d’actuació de sòl urbanitzable
delimitat o el conjunt de sòl urbà del municipi, d’acord amb el que estableixin, en
aquest darrer cas, aquest POUM o el programa d’actuació urbanística municipal
(PAUM).

Els sistemes generals es representen en la sèrie de plànols d’ordenació o.B.1-o.B.2
ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA i corresponen a la xarxa territorial bàsica i la xarxa
local bàsica. La resta de sistemes tindran la condició de sistemes locals.
2. Es pot establir el sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic d’acord amb el previst en
la legislació urbanística en vigor (SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL, clau D)
3. Els sòls destinats a sistemes al POUM de Deltebre són els següents:
-

SISTEMES DE COMUNICACIONS:
Sistema Viari
Sistema Ferroviari
Sistema Portuari

clau X
clau F
clau P

-

SISTEMES D’ESPAIS LLIURES:

clau V

-

SISTEMA COSTANER

clau C

-

SISTEMA HIDROGRÀFIC:

clau H

-

SISTEMES D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS TÈCNICS:
Equipament
Serveis tècnics i ambientals

Article 63.

clau E
clau T

Titularitat i afectació del sòl qualificat de sistema

1. Els sòls que el POUM adscriu a algun tipus de sistema queden vinculats a aquesta
destinació.
2. Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública tot i que
podran ser de titularitat privada en els següents casos: quan ho determini aquest POUM o el
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planejament derivat que el desenvolupi o quan el sistema en qüestió estigui en funcionament
abans de l'aprovació inicial del Pla i la seva titularitat i objectius siguin concordants amb les
determinacions assenyalades per aquest Pla.
3. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic
respecte d’aquells sistemes generals en què aquesta forma de gestió d’aprofitament sigui
compatible amb la naturalesa del bé o dels objectius urbanístics del POUM.
4. La regulació de l’adquisició i gestió del sistemes generals i locals es preveu a l’article 26
d’aquesta normativa.
Article 64.

Desenvolupament dels sistemes urbanístics

1. Per tal d’establir nous sistemes generals no previstos al POUM es podran redactar i tramitar,
conforme al planejament territorial i les necessitats de desenvolupament regional, plans
directors urbanístics (PDU) amb la finalitat de concretar i delimitar reserves de sòl per a grans
infraestructures tals com: xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques,
aeroportuàries, sanejament i abastament d’aigua, de telecomunicacions, i d’altres.
La competència per formular i tramitar aquests tipus de plans correspon a la Generalitat de
Catalunya a iniciativa pròpia o a instància de l’ajuntament o ajuntaments inclosos en l’àmbit
territorial del pla.
2. L’article 22 d’aquesta normativa recull la regulació que estableix la legislació urbanística per
als plans especials urbanístics (PEU) per assolir qualsevol de les diferents finalitats previstes
en l’article 67 del TRLU, sempre que no modifiquin les determinacions del POUM, si bé les
podran precisar. Entre les finalitats d’aquest tipus de plans, hi figura, concretar l’ús de
l’equipament comunitari i la seva titularitat pública o privada si no es determina al POUM.
3. També es podran elaborar plans especials autònoms, d’acord amb el que regula l’article
68 del TRLU, per a l’execució directe d’obres no previstes en el planejament territorial o
urbanístic, relatives a les comunicacions terrestres i/o aèries, a la infraestructura hidràulica
general, a l’abastament d’aigua, sanejament, subministrament d’energia elèctrica i d’altres
anàlogues, o d’equipament comunitari.
4. L’aprovació dels plans especials habilita l’administració competent per a executar les obres
i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les llicències i autoritzacions
administratives que siguin preceptives i sens perjudici del que estableix la legislació sectorial
d’aplicació en cada cas.
Article 65.
subsòl

La compatibilitat dels diferents sistemes i aprofitaments en el sòl, vol i

1. És preveu la compatibilitat entre la qualificació de sistemes urbanístics de titularitat pública i
altres qualificacions d’aprofitament privat, en part o en la totalitat del subsòl o del vol, sempre
que siguin compatibles amb la funcionalitat del sistema i es reuneixin els requisits exigits a
l’article 35 del TRLU, es a dir, que es tracti de sistemes urbanístics de nova creació, no
previstos en el planejament anterior, i no exigibles en compliment dels estàndards mínims de la
legislació urbanística.
2. Així mateix, es podrà qualificar com a sistema de titularitat pública part de les edificacions
existents, de les edificacions de nova construcció o del vol o del subsòl dels immobles, per raó
d’implantació d’equipaments comunitaris o per facilitar l’accés dels vianants als sistemes viari o
d’espais lliures.
3. En tot cas, s’estarà al que es prevegin específicament les normes d’aquest POUM o la
legislació urbanística en vigor.
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Capítol II

SISTEMES DE COMUNICACIÓ

Article 66.

Definició i tipus

1. Constitueix el sistema urbanístic de comunicació el conjunt de xarxes i d’instal·lacions,
actuals i la reserva futura, que el POUM destina a la mobilitat de les persones i les mercaderies
per qualsevol mitjà de transport: terrestre i aeri, així com llurs àrees de protecció i d’aparcament
de vehicles.
2. Els sòls destinats a sistema urbanístic de comunicacions formen part de l’estructura general
i orgànica del territori i, per tant, participen de la regulació d’aquest Pla i de l’ordenament jurídic
establert per als sistemes generals.
3. També podran formar part d’aquest sistema tots aquells sòls que determini com a tals el
planejament derivat que s’aprovi definitivament en desenvolupament d’aquest POUM.
4. Aquestes normes estableixen les determinacions del sistema de comunicació, sens perjudici
de la regulació més específica de la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives
matèries.
5. En el municipi de Deltebre formen el sistema de comunicació:
-

el Sistema viari

(clau X)

-

el Sistema Portuari

(clau P)

Article 67.

Proteccions del sistema

1. Són preceptives i es regiran per la llei sectorial aplicable, les afectacions corresponents a les
infraestructures que travessen el territori, ja siguin les aeronàutiques, de transport,
telecomunicacions, etc. , malgrat no hagin estat assenyalades en els plànols d’ordenació.
2. Pel que fa a la línia d’edificació i àmbits d’afecció (domini, servitud, zona de protecció i línia
límit d’edificació), s’hauran de respectar les determinacions que disposa la legislació sectorial
aplicable.
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Secció 2a:

Sistema viari. Clau X

Article 68.

Definició, identificació i tipus

1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària
dedicats exclusivament a la circulació de persones, vehicles i àrees d’estacionament de
vehicles, i que permeten l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors urbans, així com la
connexió d’aquest municipi amb el seu entorn i la resta del territori, tot i assegurant un nivell de
mobilitat adequat, tant per al tràfic privat com al transport públic, com per als vianants.
2. Les vies, carrers i àrees d’estacionament que prevegi el planejament derivat de titularitat
pública, en desenvolupament del POUM, quedaran automàticament incloses en el sistema viari
una vegada cedits o adquirits per qualsevol altre títol i urbanitzats.
3. La xarxa viària es composa de les següents categories:
a. Xarxa territorial bàsica: comprèn la xarxa viària territorial que estableix de forma
integrada la continuïtat i connexió dels diferents itineraris de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya, permetent l’accés al nucli de la població, i la conformen les autopistes,
carreteres i autovies o vies segregades, subjectes a la seva legislació sectorial.
b. Xarxa local bàsica: comprèn les vies fonamentals i estructuradores del municipi amb
incidència general, que connecten amb la xarxa viària territorial constituint els eixos
d’afluència principal del nucli amb les diferents àrees urbanes.
c.

Xarxa local complementària: comprèn la resta de la vialitat urbana d’ús local.

d. Xarxa de camins: comprèn els camins agrícoles i senders que el pla reconeix.
e. Àrees d’aparcament públic (clau Xa): es correspon amb els espais públics lligats a la
xarxa viària, diferents dels estacionaments lineals al llarg del vials, destinats
específicament a l’estacionament de vehicles, bicicletes, autobusos...
4. Titularitat: el sòl qualificat de sistema viari, tant general com local, serà generalment de
titularitat pública, amb les excepcions següents: els camins rurals que siguin de propietat
privada abans de l’aprovació d’aquest POUM, els quals podran mantenir el mateix règim de
propietat.
Article 69.

Condicions generals d’ordenació, d’edificació i ús del sistema viari

1. Les carreteres, autovies i autopistes que conformen la xarxa bàsica territorial, estan
subjectes a la legislació sectorial que li és d’aplicació: les de titularitat de la Generalitat de
Catalunya, pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, Text refós de la Llei de Carreteres, i pel
Decret 293/2003, de 18 de novembre, Reglament general de carreteres. Les de titularitat de
l’Estat, per la Llei 25/1998, de 29 de juliol, de Carreteres.
2. El projecte, construcció, conservació, finançament, ús i explotació de l'autopista, autovies i
de les carreteres observaran el que disposen la normativa sectorial. En especial, s’hauran
d’adoptar aquelles mesures de protecció front a la contaminació acústica generada per la xarxa
viària i, les mesures de prevenció d’incendis descrites a l’article 11 del Decret 130/1998, 12 de
maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència
de carreteres.
3. Els terrenys destinats a sistema viari i les franges que constitueixen la zona de servitud
delimitades de conformitat amb la legislació sectorial, no són edificables ni amb caràcter
provisional.
4. El POUM en els plànols d’ordenació delimita la xarxa viària, indicant la magnitud i disposició
del sòl reservat amb aquest destí, així com la secció mínima bàsica més adequada pel carrer.
En el sòl urbà no inclòs en àmbits de planejament derivat, defineix de forma precisa les
alineacions definitives del sistema viari així com les rasants i la corresponent línia d’edificació.
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5. El traçat de la xarxa viària indicat amb traços discontinus en els plànols d’ordenació podrà
ser ajustat justificadament pel planejament derivat o els projectes de les administracions
competents en matèria de carreteres, tot mantenint la funcionalitat i nivell de servei de la
infraestructura.
6. En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, serà el planejament derivat el que
definirà de forma precisa les alineacions i rasants de la xarxa i el disseny de cadascuna de les
vies pel que fa a la distribució de calçades per a vehicles, voreres i passos de vianants,
elements d’arbrat i superfícies de jardineria i d’aparcament, amb la finalitat de millorar la qualitat
ambiental o de protecció de les àrees urbanes.
7. El Plans parcials urbanístics, els plans especials i els projectes d’urbanització no podran
disminuir, en cap cas, les superfícies de la xarxa viària bàsica establerta en el POUM, essent la
funció d’aquests planejaments i projectes, precisar les determinacions incloses en el plànol
d’ordenació d’aquest planejament general i resoldre l’enllaç de la xarxa viària bàsica amb la
viària local.
8. Les determinacions gràfiques dels intercanvis i interaccions de vies a diferent nivell no
vinculen la forma concreta dels enllaços, si bé les alineacions i rasants es fixaran en el
planejament derivat o, a falta d’aquests per no ser preceptius, en els projectes constructius.
Aquests documents podran variar justificadament la forma dels enllaços, però no reduir les
reserves de sòl, la capacitat d’intercanvi i d’entrades i sortides de les vies ni els nivells de
servei. En el supòsit que els projectes definitius sobrin superfícies de sòl previstes pel POUM
per a vialitat, el sòl conservarà aquesta qualificació com a reserva per a futures ampliacions i es
tractarà i enjardinarà com a Sistema d’espais lliures.
9. El sistema viari es projectarà i dimensionarà de forma que es compleixin les condicions
d’entorn i accessibilitat per a la intervenció dels bombers del Decret 241/1994, del 26 de juliol,
sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, així com les
especificacions tècniques tant del RD 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic
de l’Edificació com del Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials
aprovat pel RD2267/2004, de 3 de desembre.
Article 70.

Pla especial d’infraestructures

1. El Pla especial d’infraestructures definirà els elements fonamentals de les infraestructures i
serveis, així mateix definirà la seva gestió i execució, així com els costos d’urbanització a
repercutir.
Article 71.

Condicions dels projectes d’urbanització del sistema viari

1. En el planejament derivat i els projectes d’urbanització, el disseny de tots els elements viaris
de connexió amb les carreteres es farà d’acord amb les instruccions de traçat de carreteres i
disseny d’aplicació, essent actualment vigents la Instrucció de traçat de carreteres “3.1-IC” i la
“Instrucció per al disseny i projectes de rotondes” de la Generalitat de Catalunya.
2. L’espai públic i la vialitat han de tractar-se amb criteris de sostenibilitat, eficàcia funcional i
qualitat paisatgística.
-

S’hi ha d’evitar la contaminació lumínica, protegir la xarxa hídrica, fomentar el
reciclatge i l’ús d’energies renovables.

-

El seu disseny ha de basar-se en els materials, tècniques constructives i cromatisme
propis del municipi. En el condicionament de l’espai cal mantenir al màxim la
permeabilitat del sòl, plantar vegetació no invasora i unificar els models de mobiliari
urbà.

3. El tractament i la urbanització de places i carrers del nucli consolidat preferiblement serà: la
vorera de granet o pedra artificial i el panot tipus Deltebre, sobre tot pel que fa als carrers i
places nous que es projectin en continuïtat amb els que s’hagin executat amb aquesta solució i
els d’ús residencial.
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4. Les mesures i característiques principals dels vials que resultin del desenvolupament del
planejament derivat han de permetre una bona accessibilitat urbana, la plantació d’arbrat, la
implantació dels eixos verds, els espais d’estacionament de vehicles, etc. El dimensionat ha de
respondre a les condicions següents:
a. L’amplada mínima dels vials principals serà de 10m, i 7m en la xarxa local que dependrà
de l’amplada requerida per la vorera on s’hagi de plantar arbrat viari.
b. La tria d’espècies s’adaptarà a l’espai realment disponible per tal que els arbres puguin
assolir la seva alçada i estructura natural, minimitzant les necessitats de poda per
control de la forma o volum.
c.

Respecte a la plantació de masses arbrades o arbres aïllats, independent de la mida de
l’escocell, s’haurà de garantir un volum mínim de terra útil per possibilitar el
desenvolupament de l’exemplar arbori. En tot cas, s’hauran de complir les condicions
agronòmiques per al desenvolupament radicular i no contenir cap tipus de canalització
destinada a conduir serveis de distinta naturalesa, ja siguin públics o privats, a excepció
de la xarxa de reg.

d. La distància entre dos posicions consecutives d’arbres d’alineació haurà de respondre al
desenvolupament màxim de l’amplada de la copa, oscil·lant entre els 5 als 10m.
e. Caldrà preveure reserves d’espai suficients per col·locar contenidors especialitzats de
recollida selectiva i per optimitzar les operacions de recollida i transport de residus.
5. Els vials per a vianants tindran una secció unitària amb un únic pla de pavimentació que
evidenciarà clarament la prevalença del trànsit de vianants per damunt del trànsit de vehicles.
6. En cas de noves actuacions i transformacions, els serveis s’hauran de preveure soterrats,
tant en desenvolupar sectors de sòl urbà no consolidat com en desenvolupar sectors en sòl
urbanitzable. En els casos d’impossibilitat de soterrar els serveis s’haurà de justificar i
especificar la impossibilitat.
7. Pel que fa als subministraments i serveis, cal minimitzar les esteses aèries, la senyalització i
enllumenat i soterrar, sempre que sigui possible, les estacions transformadores. Els cables
elèctrics, de telecomunicacions, o qualsevol altre que no estigui soterrat, s’instal·laran
preferentment en façana sempre que aquesta limiti amb el domini públic i estaran fixats de
manera ferma a l’estructura que els suporti.
Article 72.

Xarxa de camins

1. El POUM reflecteix la xarxa de camins públics rurals, que podrà ésser completada i
precisada pel planejament especial. No s’admet l’obertura de cap nou camí, ni la modificació
del traçat dels camins existents, llevat que l’actuació hagi estat prevista en aquest POUM, en
un projecte d’actuació tramitat d’acord amb la legislació sectorial i urbanística, o en un pla
especial urbanístic.
2. L’amplada dels camins públics no serà inferior a 3m. En qualsevol cas, la superfície dels
camins rurals es mantindrà permeable i, si és necessari, es pavimentarà amb materials com
sauló, tot-u, o grava. Amb caràcter excepcional i en funció de la intensitat d’ús, es podrà
autoritzar una pavimentació més dura.
3. Es poden autoritzar les obres d’arranjament o millora dels camins existents, que no impliquin
una modificació del seu traçat, ni una ampliació per sobre de les amplades màximes
establertes en aquest article. En qualsevol cas, l’obertura, arranjament o millora de camins es
realitzarà sota el criteri de la mínima afectació de l’activitat agrícola i del paisatge.
4. L’obertura, arranjament o millora de camins, és un acte subjecte a llicència municipal prèvia.
5. Les vies pecuàries i camins ramaders camins ramaders que travessen el terme municipal
de Deltebre, es classificaran com a sistemes generals – xarxes de vies pecuàries - en el
moment que es realitzi el corresponent expedient de modificació de les mateixes, en el qual hi
ha de tenir audiència l’Ajuntament així com els propietaris veïns al camí ramader, i es regulen
d’acord amb allò que estableix la Llei 3/95, de 23 de març, de vies pecuàries, i especialment
d’acord amb el següent:
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a) En tant que les vies pecuàries són béns de domini públic de les Comunitats Autònomes, cal
atendre pel que fa a nous traçats, a ocupacions temporals, a usos compatibles i usos
complementaris el que es determina als articles 2, 12, 14, 16 i 17 de la Llei 3/95, de 23 de
març, de vies pecuàries.
b) Tal com es determina a la Disposició addicional primera de la Llei 3/95 les vies pecuàries no
classificades conserven la seva condició originària i han de ser objecte de classificació amb
caràcter d’urgència.
c) En SNU la traça de les vies pecuàries s’adaptarà al traçat i amplada de classificació, en sòl
urbanitzable, la traça s’ha de classificar de xarxa viària, i en sòl urbà o en els plans parcials
amb projecte d'urbanització aprovat definitivament amb anterioritat al POUM, s’ha de donar
continuïtat pels vials existents.
d) Totes les vies pecuàries o camins ramaders han d’anar senyalitzats tant a l’entrada com a la
sortida.
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Article 73.

Àrees d’aparcament públic (clau Xa)

1. En els plànols d’ordenació s’assenyalen els espais adscrits exclusivament com a Àrea
d’aparcament públic en superfície. S’integren en el Sistema viari les Àrees d’aparcament públic,
constituïdes per les zones o llocs oberts de titularitat pública situades fora de la calçada,
especialment destinades a aparcament, parada o terminal de vehicles.
2. Pel que fa a la urbanització d’aquests espais que es consideren amb continuïtat amb la
vialitat i els espais lliures o equipaments, si és el cas, s’estarà a les determinacions establertes
per al sistema viari i sistema d’espais lliures, considerant les peces d’aparcament con una
extensió d’aquests. La urbanització tindrà un tractament en coherència amb el lloc, es
procurarà utilitzar la mateixa pavimentació emprada per tal d’entendre la continuïtat i relació
entre els sistemes.
3. Amb caràcter general es dissenyaran tenint en compte els següents criteris
Disposar de paviment drenant per garantir la permeabilitat del terreny, mitjançant
sistemes de drenatge sostenible (SUDS).
Potenciar que estiguin envoltats d’elements vegetats, preferentment arbres, que formin
una franja de protecció amb doble funcionalitat: integració en l’entorn i ombra.
Reservar espais per a bicicletes.
Equipar amb punts de càrrega per a vehicles elèctrics, segons escaigui pel pla
específic municipal
4. En el cas que l’espai tingui un ús estacional o temporal, s’ha de tractar aquest, com a espai
versàtil, amb una urbanització que permeti convertir-lo en espai de relació i estada per als
residents durant el temps que no s’utilitzi per a l’estacionament de vehicles.
Article 74.

Publicitat

1. La col·locació de cartells o d’altres mitjans de publicitat o propaganda, visibles des de
qualsevol via pública, està subjecta a llicència municipal prèvia, havent-se d’observar els
procediments especials regulats en la legislació sectorial pel que fa a la publicitat confrontant
amb les autopistes i carreteres.
2. La llicència es podrà denegar quan la instal·lació pugui pertorbar el patrimoni cultural o
natural, inclòs el paisatge. La col·locació de mitjans publicitaris en sòl no urbanitzable es farà
sota criteris de mínim impacte paisatgístic i respectant els àmbits de major valor natural.
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Secció 3a:

Sistema Portuari. Clau P

Article 75.

Definició i identificació

1. Els ports esportius i pesquers es regulen per la normativa sectorial. Actualment, el règim
jurídic ve determinat per lo que estableix la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya,
per normativa reglamentària de desplegament i d’acord amb el Pla de Ports de Catalunya.
2. El sistema general portuari, s’ha de desplegar mitjançant un Pla especial, d’acord amb lo que
preveu l’article 37 de la Llei 5/98 dels Ports de Catalunya, que poden redactar, amb acord previ,
l’Administració portuària o la corporació municipal. Se n’ha de fer la tramitació i l’aprovació
d’acord amb el que disposa la legislació urbanística.
3. Els ports són de domini públic sense perjudici de les concessions administratives que
s’atorguin pel desplegament de les diferents funcions emplaçades, un cop hagi estat aprovat el
Pla especial.
4. Qualsevol acte d’edificació a realitzar en aquest àmbit restarà subjecte a prèvia llicència
municipal, sens perjudici de les autoritzacions o concessions que escaiguin per part de Ports de
la Generalitat.
En aquest sentit, d’acord amb l’article 30.4 i 5 de la Llei 5/1998, de 14 d’abril, de Ports de
Catalunya, el conjunt d’edificacions que es construeixin a la zona de servei portuària i les que
tinguin relació amb activitats comercials, culturals, esportives, lúdiques o recreatives estan
sotmeses a la llicència municipal prèvia, d’acord amb la legislació urbanística.
Les obres d’infraestructura i de superestructura relacionades amb la instal·lació portuària no
estan sotmeses als actes de control preventiu municipal.
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Capítol III

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES

Article 76.

Definició, identificació i tipus

1. El sistema d’espais lliures de Deltebre comprèn aquells sòls destinats a parcs i jardins
públics, rambles, places i tot l’espai lliure de verd públic, localitzats estratègicament en sòl urbà,
urbanitzable i no urbanitzable, que permeten estructurar una xarxa d’espais forestals, agrícoles
i zones verdes urbanes, interrelacionades a través d’eixos cívics i carrers de vianants, itineraris
paisatgístics i recorreguts de vianants.
El sistema d’espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora que
determina la imatge final de la ciutat i del seu entorn no urbanitzat.
2. Els sòls que aquest POUM destina a sistema d’espais lliures s’inclouen en una de les
categories següents:
a. Sistema de parcs i jardins urbans

clau SV

b. Sistema d’espais lliures públics per a horts recreatius

clau SVh

c.

clau SVn

Sistema d’espais lliures de transició amb l’espai natural

Article 77.

Regulació general dels sistemes d’espais lliures

1. Aquest Pla estableix les determinacions generals dels sistema d’espais lliures, sens
perjudici del que estableixi de manera més específica la legislació sectorial vigent en
cadascuna de les matèries que afectin a aquest sistema.
2. L’ordenació d’aquests espais s’haurà d’ajustar a la regulació de la protecció específica del
sòl sotmès a riscos continguda en aquestes Normes.
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Secció 1a:
Article 78.

Sistema de parcs i jardins urbans. Clau SV
Definició, identificació i tipus

1. Formen el sistema d’espais lliures per a horts recreatius parcs i jardins urbans tots els parcs,
places i tot espai verd públic amb destí principalment al descans i esbarjo de la població. Els
sòls qualificats de sistema de parcs i jardins urbans s’identifiquen en els plànols d’ordenació
amb la clau SV.
2. Els espais destinats a sistema de parcs i jardins urbans hauran de reunir les condicions de
localització, forma, dimensions, pendent i resta de característiques necessàries, per a permetre
una correcta utilització de l’espai per a l’esbarjo, el lleure i/o l’esport.
3. Les zones qualificades de sistema parcs i jardins urbans seran de titularitat pública i la seva
adquisició s’obtindrà per l’administració mitjançant els mecanismes d’execució del planejament
previstos en la legislació urbanística.
4. El sòl qualificat com a sistema d’espais lliures locals per aquest Pla, en sòl no urbanitzable,
no requereix, necessàriament, la titularitat pública dels terrenys. La determinació de la titularitat
pública del sistema dels espais lliures locals podrà fixar-se, si escau, mitjançant els
planejaments especials que els desenvolupi, els quals constituiran, en el seu cas, títol
legitimador de l’expropiació.
Article 79.

Condicions generals d’ús del sistema de parcs i jardins urbans

1. En el sistema de parcs i jardins urbans l’ús predominant és el destinat a l’esbarjo, el lleure
i/o l’esport, vetllant per garantir la compatibilitat entre aquests usos i la preservació dels valors
ecològics i paisatgístics d’aquests espais. Només s’admetran aquelles edificacions que siguin
necessàries per al bon funcionament d’aquestes atenent a la seva situació, magnitud i funció
predominant.
2. Les edificacions al servei del sistema de parcs i jardins urbans i els usos admesos
s’ajustaran a les necessitats funcionals i a l’organització general de l’espai lliure on se situïn.
S’haurà de garantir la correcta integració de l’edificació, pel que fa a la seva ocupació, alçada i
disseny, al seu entorn. L'ocupació del sòl per part d'edificacions i instal·lacions auxiliars al
servei dels usos admesos haurà de justificar la seva necessitat i es limitarà a la mínima
imprescindible per a l’activitat que es pretén desenvolupar
3. S’admetran els usos i activitats que no desnaturalitzin l’ús general d’aquest sòl, per raó de la
superfície utilitzada o, de la seva permanència temporal. S’admeten les instal·lacions de
manteniment i servei dels parcs i jardins urbans i aquelles instal·lacions públiques descobertes
per a la pràctica esportiva, amb els seus serveis, així com quioscs. Aquestes edificacions una
ocupació inferior al 5% de la superfície total de la zona qualificada de sistema de parcs i jardins
urbans.
4. Quan, a causa de les dimensions de la construcció o de l’ús al que es destinin sorgeixin
dubtes respecte la seva integració dins del sistema de zones de parcs i jardins urbans,
prèviament, es podrà tramitar un Pla especial urbanístic (PEU) on es justifiquin la necessitat de
l’ús i les solucions adoptades.
5. Es permet l’accés a les edificacions d’ús privat i a d’altres sistemes a través del sistema de
parcs i jardins urbans sempre que justificadament, s’acrediti que aquest accés és la millor opció
dins l’ordenació general. Caldrà definir les zones de pas i accés a les edificacions i l’ordenació
per aquesta utilització al corresponent projecte d’urbanització. El front de parcel·la a zona
verda té la condició de façana.
6. Els espais verds públics s’han d’ordenar prioritàriament amb elements d’urbanització propis
per a l’ús al qual es destinen i que són fonamentalment: arbrat, jardineria i el mobiliari urbà
corresponent. Per a la tria d’aquests elements cal considerar els corresponents criteris de
sostenibilitat ambiental:
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- Es potenciarà l’ús de vegetació adaptada a les condicions locals, com a element actiu en la
salut dels ciutadans i com a element rellevant pel confort tèrmic dels espais urbans. Queden
estrictament prohibides les espècies exòtiques amb caràcter invasor.
- S'establiran sistemes de reg eficients que minimitzin el consum d'aigua de forma que
s’economitzi el consum de recursos naturals i s’afavoreixi la protecció a la biodiversitat. El reg
per aspersió es realitzarà en hores de no afluència del públic.
- Es maximitzarà la permeabilitat d’aquests terrenys. La superfície permeable serà sempre
superior al 60% del total.
- S’inclouran elements que permetin espais d’ombra, prioritzant sistemes naturals, com
pèrgoles o similars.

Secció 2a:

Sistema d’espais públics per a horts recreatius. Clau SVh

Article 80.

Definició i titularitat

1. Els sistema d’espais lliures públics per a horts recreatius comprèn aquelles àrees de sòl no
urbanitzable que, directament relacionades amb l’àrea urbana, cal promocionar per les seves
funcions mediambientals i d’especial interès paisatgístic així com a d’element de lleure i esbarjo
dels ciutadans vinculades al seu ús com a horts recreatius. S’identifica en el plànols
d’ordenació amb la clau SVh.
2. El POUM qualifica un àmbit de sistema d’espais lliures locals delimitat en els plànol
d’ordenació.
3. El sòl qualificat com a sistema d’espais lliures situats en sòl no urbanitzable per aquest Pla
no requereix, necessàriament, la titularitat pública dels terrenys.
4. La determinació de la titularitat pública del sistema dels espais lliures locals podrà fixar-se, si
escau, mitjançant els planejaments especials que el desenvolupi, els quals constituiran, en el
seu cas, títol legitimador de l’expropiació.
Article 81.
recreatius.

Condicions generals d’ús del sistema d’espais públics per a horts

1. El règim d’ús, explotació i conservació del sistema d’espais lliures públics per a horts
recreatius serà el previst en aquestes Normes i el que es determini, si s’escau, en els
corresponents plans especials que tindran com a finalitat principal la d’ordenar i potenciar les
característiques paisatgístiques i de protecció ambiental d’aquests terrenys adequadament,
envers el seu entorn immediat.
2. En el cas de desenvolupar-se un pla especial, aquest haurà de preveure l’ordenació de
l’àmbit, la distribució dels horts i dels espais comuns, i els recorreguts d’accés i de gaudi per al
conjunt de la població.
3. S’admetran els usos i activitats que no desnaturalitzin l’ús general d’aquest sòl, per raó de la
superfície utilitzada o, de la seva permanència temporal. S’admeten les instal·lacions de
manteniment i servei dels espais lliures.

Secció 3a:

Sistema d’espais lliures de transició amb l’espai natural. Clau SVn

Article 82.

Definició i titularitat

1.
Els sistema d’espais lliures de transició amb l’espai natural comprèn aquelles àrees de
sòl urbanitzable que, en el desenvolupaments dels sectors de Riumar, desenvoluparan una
anella verda de transició amb l’espai natural. En aquest sentit els sectors que envolten Riumar
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aportaran sòl per a espais lliures en una proporció superior als estàndards establerts legalment
per tal de facilitar que aquesta anella tingui una dimensió adequada. S’identifica en el plànols
d’ordenació amb la clau SVn.
2.
Els plànols d’ordenació dibuixen de manera aproximada les dimensions del sistema
d’espais lliures de transició a l’espai natural i serà en el sí del Pla parcial urbanística on
aquestes seran concretades.
Article 83.
Condicions generals d’ús del sistema d’espais lliures de transició a
l’espai natural
1. El règim d’ús, explotació i conservació del sistema d’espais lliures de transició a l’espai
natural serà el previst en aquestes Normes i el que es determini, si s’escau, en els
corresponents plans parcials que tindran com a finalitat principal la d’ordenar i potenciar les
característiques paisatgístiques i de protecció ambiental d’aquests terrenys adequadament,
amb respecte a la seva condició d’espai natural de valor.
2. La seva ordenació es limitarà a la construcció de tanques, passeres o altres elements de
protecció, que contribueixin a l’objectiu principal de conservació de les especies vegetals
autòctones existents.
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Capítol IV

Sistema Hidrogràfic. Clau H

Article 84.

Definició, identificació i àmbits

1. Constitueix el sistema hidrogràfic el conjunt de rius, rieres, torrents, làmines d’aigua, canals,
fonts naturals que estructuren el paisatge i tenen una funció connectora del territori, identificats
en els plànols d’ordenació amb la clau H. Dins del mateix sistema també s’inclouen les seves
ribes i la vegetació de ribera i la zona inundable associada conjuntament amb aquest sistema.
2. El sòl qualificat de Sistema hidrogràfic serà preferentment de titularitat pública, essent de
domini públic els elements i espais així qualificats per la legislació d’aigües vigent.
3. L'aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l'agricultura
mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a la inscripció i
enregistrament a la Junta d’Aigües. En el cas que el pou es trobi dins d’una zona hidrogràfica
protegida caldrà, prèviament a la llicència municipal, recaptar informe de la Junta d’Aigües.
4. La protecció de les infraestructures hidràuliques determinarà una franja ambdós costats
de la canalització lliure de cap edificació residencial, turística o industrial de caràcter privat.
Les conduccions hidràuliques al Delta de l'Ebre estructuren el territori i conseqüentment
cal aprofitar la seva implantació per fer reserves de sòl per poder implantar altres
infraestructures associades.
Els únics usos admesos en les zones de protecció de les canalitzacions hidràuliques són
sistemes de titularitat pública o comunitària
Les franges de protecció en el sòl no urbanitzable són:
Canal de l’esquerra del riu Ebre, 25 m comptats des de l'eix.
Conduccions o canalitzacions d'ample superior al metre i amb rang de "mare", 5 m.
Conduccions menors, 1,5 m.
5. En qualsevol cas es compliran les disposicions establertes per la Llei d’aigües 29/1985
de 2 d’agost.
6. Les actuacions en sòl urbanitzable i al sòl no urbanitzable, si escau, que afectin els canals
de reg de la dreta de l’Ebre hauran d'obtenir l'informe favorable de la comunitat de regants.
Article 85.

Regulació general del sistema hidrogràfic

1. Les zones delimitades al POUM dins el sistema hidrogràfic es regeixen per l’establert a la
legislació urbanística i per aquest POUM, i en qualsevol cas, s’ha de donar compliment a les
disposicions establertes en el Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, Text refós de la
legislació d’aigües en Catalunya, les disposicions del Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de
juliol, pel que s’aprova el Texto refundido de la Ley de Aguas i el Real Decreto 849/1986, d’11
d’abril, pel que s’aprova el Reglamento del Dominio público hidráulico.
2. Els estudis d’inundabilitat que siguin part integrant dels futurs plans derivats, una vegada
aprovats per l’ACA, prevaldran en la part objecte de l’estudi per sobre les delimitacions
contingudes a la documentació d’aquest POUM atès el seu major grau de detall.
Article 86.

Condicions d’ordenació, d’edificació i ús dels sistema hidrogràfic

1. El Text refós de la Llei d’Aigües y el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH)
defineixen i regulen les zones associades al curs dels rius y les limitacions als usos del sòl en
aquestes zones. La darrera modificació del RDPH, mitjançant el RD 638/2016, regula la gestió
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dels riscos d’inundació a través de la identificació d’aquells usos y activitats vulnerables en front
les avingudes.
2. Al municipi de Deltebre li és d’aplicació el règim especial establert a l’article 9 quater del RD
638/2016, de 9 de desembre, de modificació del RDPH, pel fet que més d’1/3 de la superfície
del seu terme municipal es troba en zona de flux preferent (ZFP)
3. El tractament del sistema hidrogràfic es farà d’acord amb els objectius de conservació i
restauració dels hàbitats aquàtics i de ribera, incloent cabals, paisatge, vegetació i fauna.
4. Dins d’aquesta clau, a més del que ja es troba condicionat per la legislació sectorial
urbanística i ambiental, es defineixen les limitacions als usos i activitats següents:
-

Les actuacions sobre les lleres públiques hauran de tenir en compte l’establert als
“Criteris d’intervenció en Espais Fluvials” redactades per l’Agència Catalana de
l’Aigua, el març de 2002 o altres documents posteriors d’aplicació. En referència a
les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fàbrica en
camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc.) i encreuaments de conduccions
o serveis sota les lleres, cal aplicar el document tècnic redactat per l’Agència
Catalana de l’Aigua “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”, o altres documents posteriors
d’aplicació.

-

L’abocament o conduccions de residus domèstics, industrials o ramaders es
realitzarà de manera controlada amb la corresponent depuradora i conduccions
subterrànies assegurant la netedat i continuïtat de les condicions naturals i
assegurant la no contaminació de les capes freàtiques. Requerirà llicència municipal
i autorització d’abocament a l’organisme competent.
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Capítol V

Sistema Costaner. Clau C

Article 87.

Definició i identificació

1.

Sistema costaner

El règim general d’usos en el Domini públic marítimo-terrestre, la zona de servitud de protecció
i la servitud de trànsit es regulen actualment per la Llei 22/1998, de Costes, modificada per la
Llei 2/2013, de 29 de maig, i en el Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de Costes.
a) Definició i funcions
El sistema costaner comprèn els següents àmbits:
— Béns de domini públic marítim terrestre inclosos als articles 3, 4 i 5 de la Llei
22/1998, de 28 de juliol, de Costes, i d’acord amb el RD 2/2013, de 29 de maig, de
protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 22 de juliol, de Costes.
— Servitud de protecció i servitud de trànsit, que es descriuen a l’apartat b)
— Servitud d’accés al mar: accessos al mar, tant vianants com d’accés rodat, suficients per a
fer possible l’accés públic i gratuït al mar, d’acord amb allò que està previst a l’article 28 de la
Llei de Costes.
— Zona d’influència: zona de com a mínim 500 metres a partir del límit interior de la ribera del
mar amb determinats condicionaments previstos a l’article 30 de la Llei de Costes.
b) Règim general
1 Domini públic
La utilització del domini públic marítimo-terrestre es regula segons allò especificat en el Títol III
de la Llei de Costes. En tot cas les actuacions que es plantegin en terrenys de domini públic
marítimo-terrestre hauran de comptar amb el corresponent títol habilitant.
Els usos en la zona de domini públic marítimo-terrestre seran els admesos d’acord amb les
determinacions del capítol primer del Títol III de la Llei de Costes, i els articles concordants del
Reglament de Costes, sens perjudici de les situacions transitòries també regulades i les
disposicions transitòries concordants del Reglament de Costes.
2 Servitud de protecció
Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustarà a allò especificat als articles 24 i 25 de la
Llei de Costes, sens perjudici de les obres que poden realitzar-se a l’empara de la Disposició
transitòria quarta de la Llei de Costes, i hauran de comptar preceptivament de l’autorització de
l’òrgan competent del Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya.
La servitud de protecció recau sobre una franja de 100 o 20 metres d’amplada
mesurada terra endins des del límit interior de la ribera de mar, en funció del que estableix
l’article 23 i a la Disposició transitòria tercera de la Llei de Costes.
3 Servitud de trànsit
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S’haurà de garantir el respecte de les servituds de trànsit segons les determinacions de l’article
27 de la Llei de Costes, i recau sobre una franja de 6 metres d’ample mesurada terra endins
des del límit interior de la ribera del mar. Aquesta franja, en el cas que no estigui grafiada
específicament als plànols urbanístics com a passeig marítim, tindrà la consideració de xarxa
de camins rurals, atès que ha de restar permanentment expedita per al pas de vianants.
4 Servitud d’accés al mar
S’ha de garantir l’accés públic i gratuït al mar, tant vianant com rodat segons les
determinacions de l’article 28 de la Llei de Costes.
5 Zona d’influència
S’haurà de donar complimenta les exigències d’aparcaments suficients en les zones d’accés
rodat a les platges i determinades limitacions constructives, d’acord amb l’article 30 de la Llei
de Costes.
c) Edificacions i construccions preexistents
Les obres i instal·lacions existents a l’entrada en vigor de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
Costes, situades en la zona de domini públic o de servitud de protecció i trànsit es regularan
per allò especificat en la Disposició transitòria quarta de la Llei de Costes, que delimita el tipus
d’obres de reforma que s’hi poden realitzar.
Qualsevol tipus d’actuació u obra en aquestes edificacions requerirà la corresponent
autorització de l’Administració competent de costes. En la zona de servitud de protecció, la
comunicació prèvia substitueix l’autorització en els casos d’obres previstos a l’apartat 7 de la
Disposició addicional sisena de la Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de
la Llei d’urbanisme.
d) Ordenació mitjançant Pla especial urbanístic. Subjecció a llicència municipal
Plans especials
Per a ordenar el sistema costaner en desplegament de les determinacions del
planejament general vigent, es podran formular Plans especials que, a més de les condicions
establertes a la legislació de costes, hauran de tenir en compte les determinacions
urbanístiques aplicables.
Els Plans especials d’ordenació de les platges i espais costaners determinaran, la posició i les
característiques dels serveis necessaris (vestidors, casetes de salvament, dutxes, papereres...),
així com la localització de les zones d’aparcament i, en el seu cas, dels vials, rodats i vianants,
o passeig d’accés sens perjudici de la obligatorietat de sol·licitar les autoritzacions o títols
d’ocupació preceptius d’acord amb la legislació sectorial en matèria de costes.
Llicència municipal
Sens perjudici de la intervenció d’altres administracions competents en matèria de domini
públic o de l’ordenació del litoral, qualsevol instal·lació, obra, ús de nova construcció o
implantació, o reforma o canvi realitzat o localitzat a la zona marítimo-terrestre i platges està
sempre subjecte a la llicència municipal per a constatar l’adequació a les condicions de
l’ordenació urbanística aplicable, per bé que, d’acord amb allò que estableix la Disposició
addicional cinquena, apartat segon, de la Llei de Costes, l’eficàcia de les llicències municipals
d’obres que incideixen en aquesta zona queda posposada fins l’obtenció de l’autorització del
Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria.
Les instal·lacions de la xarxa de sanejament hauran de donar compliment a les condicions
assenyalades a l’article 44.6 de la Llei de Costes, així com els concordants al Reglament.
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Capítol VI
TÈCNICS
Article 88.

SISTEMES

D’EQUIPAMENTS

COMUNITARIS

I

SERVEIS

Definició i tipus

1. Com elements de l’estructura general del territori i pel seu interès públic o social, es regulen
en aquest capítol els equipaments destinats a usos públics i comunitaris, clau E, així com els
espais reservats per a les instal·lacions de les xarxes de subministrament d’aigua, d’energia,
telecomunicacions, sanejament i altres serveis tècnics i ambientals, identificats en els plànols
d’ordenació amb la clau T.
2. La relació directa dels equipaments comunitaris i serveis tècnics amb els espais oberts
haurà de donar continuïtat a l’espai públic.

Secció 1a:

Sistema d’equipaments comunitaris. Clau E

Article 89.

Definició, tipus i identificació

1. EL sistema d’equipaments comprèn els sòls destinats a usos públics i comunitaris que es
dediquen a usos col·lectius i comunitaris, d’interès públic o d’interès social i es constitueixin
com a elements de l’estructura general del territori, d’acord amb les següents claus:
E0

Reserva d’equipament o sense ús assignat.

E1

Docent: centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la
legislació vigent en aquesta matèria.

E2

Sanitari-assistencial: tipus centres d’assistència primària,
hospitals, centres extrahospitalaris i residències geriàtriques.

E3

Administratiu i proveïment: tipus administració pública, protecció civil, mercats
municipals, magatzems i similars.

E4

Cultural, social i religiós: tipus cases de cultura, biblioteques, teatres, museus,
videoteques, centres socials, llars de gent gran, centres d’esplai, temples,
centres recreatius i religiosos.

E5

Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexos.

E6

Funerari i cementeri.

E7

Transport: tipus aparcament-estacionament, estació d’autobusos, i similars,
sempre que siguin de titularitat pública.

dispensaris,

2. El sòl qualificat d’equipament serà preferentment de titularitat pública, si bé la titularitat
podrà ser privada per tots aquells existents abans de l’entrada en vigor d’aquest POUM.
3. No obstant el que s’estableix a l’apartat anterior, els equipaments públics podran atribuir la
gestió al sector privat mitjançant formes de gestió indirecta previstes la legislació administrativa
i sempre que la forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament i amb els
objectius d’aquest Pla.
4. El sòl previst per a nous equipaments, llevat de l’adscrit per a l’ampliació dels equipaments
privats existents, serà, en execució del POUM i dels instruments que el desenvolupin, de
titularitat pública en funció dels procediments d’obtenció previstos a la normativa urbanística
(cessió gratuïta, expropiació, ..).
5. Als efectes de l’apartat 2 d’aquest article, s’entendrà que són existents quan la destinació
hagi estat fixada amb anterioritat a l’aprovació del POUM, encara que no s’hagin executat les
obres necessàries per a la seva implantació.
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6. Es podrà variar l’assignació de l’ús vigent en l’equipament, mitjançant un pla especial
urbanístic, mantenint, però, l’adscripció dels sòl al sistema d’equipaments.
Article 90.

Condicions d’ordenació, d’edificació i ús dels sistema d’equipaments

1. En sòl urbà, el Pla indica de forma detallada la localització dels equipaments, llevat dels
àmbits en què es preveu el desenvolupament obligatori mitjançant un Pla de millora urbana
(PMU), o bé, s’indica un ús genèric o sense especificar, i que en desenvolupament de POUM
es concretarà mitjançant un pla especial. També serà necessària la formulació d’un pla
especial per a l’ampliació o canvi d’ús dels equipaments privats existents.
2. El POUM assigna a tots els equipaments on hi ha implantades instal·lacions, l’ús existent
principal. No obstant l’anterior, a cadascun dels equipaments, també s’admetran tots aquells
usos que siguin compatibles i necessaris per al bon funcionament de l’ús principal.
3. En el sòl urbanitzable l’assignació d’usos i paràmetres haurà de fer-se mitjançant el
planejament parcial o, si s’escau, el pla especial urbanístic posterior.
4. En sòl no urbanitzable, l’edificació s’ajustarà a la normativa d’aquest sòl. No obstant, les
noves edificacions s’hauran d’ajustar-se al paisatge que els envolta, fent ús i posada en valor
dels elements existents i les característiques del terreny dins del qual es situen, de manera que
no es malmetin els valors del seu entorn
5. S’admeten en la qualificació de sistema d’equipament comunitari tots els usos col·lectius,
corresponents a dotacions públiques i els terciaris de caràcter públic
6. L’edificació dels equipaments s’haurà d’ajustar als requeriments funcionals de l’ús assignat i
a l’organització general del teixit urbà.
7. En sòl urbà i per a tots els diferents usos d’equipaments, no es regula el sostre edificable
concret. No obstant l’anterior, regirà el tipus d’ordenació de la zona on s’implanta l’equipament
o el de la seva zona contigua i es respectaran les condicions de separacions i alçada vigents
en la zona. Els canvis en les característiques de l’ordenació exigirà, prèviament l’aprovació d’un
Pla especial urbanístic.
8. Pel que fa als equipaments públics previstos en el Pla encara no cedits o obtinguts per
l’administració, es podran autoritzar llicències provisionals per als usos i amb les limitacions
previstes en la legislació urbanística.
9. Els edificis destinats a equipaments hauran de projectar-se a partir de criteris de construcció
sostenible i esdevindran edificis paradigmàtics pel que fa la inclusió de sistemes d’eficiència
energètica, de gestió del cicle de l’aigua, consum de materials i gestió de residus.
10. Caldrà justificar l’ordenació de les edificacions i els espais lliures en funció de les
característiques de l’entorn on se situa i de la seva funcionalitat urbana en relació als
recorreguts principals de vianants.
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Secció 2a:

Sistema de serveis tècnics i ambientals. Clau T

Article 91.

Definició, tipus i titularitat

1. El sistema de serveis tècnics i ambientals comprèn els terrenys destinats a la dotació
d’infraestructures de serveis següents, i altres possibles serveis de caràcter afí, identificats amb
la clau T:
a. Aigua: serveis d’abastament d’aigües potables, plantes de tractament, potabilitzadores i
anàlegs.
b. Energia: centrals generadores d’energia, estacions transformadores, xarxa elèctrica,
xarxa de gas, parcs eòlics i instal·lacions vinculades a l’estalvi energètic i anàlegs.
c.

Depuració: xarxes d’aigües residuals, pluvials, depuradores i anàlegs.

d. Residus: plantes de triatge, compostatge, dipòsits controlats de residus, incineradores, i
altres potencials serveis de caràcter ambiental i anàlegs.
e. Serveis públics de telecomunicacions i comunicacions en general, per cable o per ones.
f.

Infraestructures de canals de rec, instal·lacions de prevenció d’incendis i anàlegs.

g. Estacions de serveis, identificades en els plànols d’ordenació amb la clau Te.
També s’inclouen tots els elements necessaris per al correcte funcionament d’aquestes
instal·lacions.
2. El sòl destinat a sistema de serveis tècnics i ambientals és preferentment de titularitat
pública, encara que podrà ser de titularitat i explotació pública o privada. El sòl destinat a racks,
serà susceptible de titularitat i explotació privada.
Article 92.

Regulació dels serveis tècnics i ambientals

1. En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels serveis
tècnics s’observarà allò establert en aquestes Normes, en les figures de planejaments que els
desenvolupin i en la legislació sectorial vigent per cadascuna de les matèries.
2. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun dels serveis
abans relacionats, es podrà qualificar de sistema d’infraestructures el sòl necessari seguint el
que disposa la legislació urbanística vigent. En el cas que es requereixi un Pla especial per la
implantació o execució de la infraestructura, en aquest es vetllarà pel manteniment de les
condicions ambientals i del menor impacte paisatgístic en l’entorn.
3. Si es preveu l’emplaçament de la instal·lació en sòl no urbanitzable, i aquesta actuació
d’interès públic no està inclosa en un pla especial urbanístic, serà d’aplicació l’article 48 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 agost, Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 57 del seu
Reglament.
4. Constituiran servituds dels sistema de serveis tècnics les que es deriven del compliment de
les legislacions sectorials vigents a l’àmbit de cada servei.
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Article 93.

Condicions d’ordenació i ús dels serveis tècnics i ambientals

1. En el sistema de serveis tècnics només s’admetran els usos directament vinculats amb la
instal·lació o servei tècnic corresponent, amb les condicions de funcionament i seguretat
específicament regulades en la legislació sectorial o tècnica d’aplicació en la matèria.
2. Les condicions d’edificació per aquestes infraestructures seran les resultin del pla especial
urbanístic o de l’estudi informatiu o projecte d’execució regulat en la legislació sectorial, tot i
considerant la menor edificabilitat i ocupació, així com el menor impacte paisatgístic i
ambiental.
3. Les edificacions i les instal·lacions s’han d’adaptar a les necessitats del programa del servei
tècnic que es destinen, s’ha d’evitar la formació de superfícies de contrast amb l’entorn, dotantles d’una tonalitat cromàtica que amenitzi línies i relleus al seu voltant i s’ha de disminuir
l’impacte visual produït des dels camins, l’autopista o les poblacions contigües, mitjançant la
instal·lació de barreres vegetals.
Els espais lliures d’edificacions o instal·lacions que constitueixin l’entorn d’aquests serveis
rebran un tractament pròpia dels espais lliures, amb vegetació adaptada a les condicions locals
i compatible amb les servituds derivades del servei.
4. A l’entorn del pous d’abastament o extracció pública d’aigua potable s’estableix una
protecció de 50m de radi en el qual no es permet cap tipus d’edificació de nova construcció,
desmunt o moviment de terres que representi variacions morfològiques o paisatgístiques que
alterin les actuals condicions del medi.
Article 94.

Mesures particulars de protecció de línies elèctriques

1. S’estableix la distància mínima al límit de l’edificació per a línies elèctriques de 6m en el cas
de línies aèries, a cada banda del traçat, a excepció dels casos on la normativa sectorial
d’aplicació estableixi una distància diferent.
3. La sol·licitud de llicència per a la realització de les obres dins de l’esmentat espai de
protecció haurà d’anar acompanyada d’un informe previ de la companyia elèctrica corresponent
on es verifiqui el compliment de les garanties de seguretat contingudes a la normativa sectorial.
4. Aquest informe pot reduir la distància límit de l’edificació, d’acord al previst al Reial Decret
223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions tècniques i
garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques
complementàries ITC-LAT 01 a 09 i, al punt 5.12.2. de la ITC-LAT 07 del mateix reglament.
Article 95.
Condicions de les instal·lacions de telecomunicacions i estacions de
telefonia mòbil
1. L’ordenació sobre la localització de les instal·lacions de telecomunicacions, de
radioemissors i d’estacions de telefonia mòbil s’atendrà als criteris establerts a la normativa
sectorial d’àmbit europeu, estatal i autonòmic (en tot cas, Recomanació del Consell Europeu
1999/519/CE, de 12 de juliol, relativa a l’exposició al públic en general a camps
electromagnètics, Llei estatal 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, i Decret
148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació, o
normativa que les substitueixi).
2. Les instal·lacions de telecomunicacions i les estacions de telefonia mòbil podran instal·lar-se
en les zones amb qualificació residencial o industrial, d’acord amb la normativa europea vigent i
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, un cop s’hagi aprovat el pla especial d’infraestructures de
telecomunicacions i telefonia mòbil que abasti tots els sòls on es possibiliti situar-hi
infraestructures d’aquest tipus. Aquestes instal·lacions s'han de sotmetre en qualsevol cas al
procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
3. L’Ajuntament procurarà expressament per la compartició d'estacions entre companyies. La
ubicació d'antenes, torres de telecomunicacions i similars ha de ser preferentment aquella on hi
hagi instal·lacions similars preexistents.
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4. Qualsevol instal·lació nova o modificació substancial de l’actual s’haurà d’ajustar a les
tecnologies disponibles més adequades, d’acord amb la normativa europea vigent i la Llei
20/2009, de 4 de desembre.
5. Mentre no es tramiti el pla especial i abans de l’obtenció de la llicència ambiental, només
s'admetran instal·lacions autònomes amb caràcter provisional amb l'informe tècnic favorable de
l'administració sectorial competent, i prèvia presentació d’un projecte tècnic, d’acord amb el
procediment previst en sòl no urbanitzable pel TRLU.
6. La implantació de les infraestructures de telecomunicacions en sòls urbanitzats requereix la
redacció d’un projecte d’acord amb l’establert en el Pla Director de Telecomunicacions i com a
mínim, de quatre tubs de 125mm en la xarxa principal (connexió entre nodes), dos tubs de
125mm en la xarxa secundària (connexió des del nodes a les seus) i 3 tubs de 40mm en la
xarxa d’accés a les seus.
7. En sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable s’haurà de preveure les canalitzacions de
telecomunicacions incloses en un projecte específic per a la zona on es reflecteixin totes les
infraestructures necessàries.
8. Per a la ubicació d’antenes de telefonia mòbil caldrà cercar el consens veïnal.

Secció 3a:

Sistema de protecció. Clau S

Article 96.

Definició i identificació

1. Comprèn els espais oberts al voltant dels sistemes, no edificables, amb servituds de
protecció i/o reserva dels sistemes que protegeixen.
2. Els sòls adscrits a protecció de sistemes podran ser utilitzats pel pas d’infraestructures, vials
o aparcament o per a vies de comunicació de trànsit restringit (vianants, bicicletes, etc.),
sempre que no hagi contradicció amb les condicions dels sistema que protegeix. Són espais
disponibles per al pas de xarxes lineals de serveis tècnics i ambientals, com són les
conduccions de llarg recorregut de subministrament d’aigua, energia, telecomunicacions,
galeries de serveis, etc.
3. Els sòls qualificats de sistema de protecció mantindran la seva titularitat pública. Sobre
aquests tipus de sòls no s’iniciarà el procediment expropiatori fins que no es constati la seva
necessitat per part de l’Administració sectorial competent, llevat dels casos d’urgència o
d’interès públic implícits en l’execució d’infraestructures que afectin aquests sòls.
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Capítol VII

SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC. Clau D

Article 97.

Definició, titularitat i gestió

1. El sistema d'habitatge dotacional públic comprèn les actuacions públiques d'habitatge
destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats
d'assistència o d'emancipació i dels altres col·lectius socials justificats en polítiques socials
prèviament definides.
2. Els sòls adscrits al sistema d’habitatge dotacional seran de titularitat pública.
Article 98.
dotacional

Condicions d’ordenació, d’edificació i ús dels sistema d’habitatge

1. L’edificació en àrees qualificades de sistema d’habitatge dotacional s’ajustarà a les
necessitats funcionals dels diferents barris de Deltebre, al paisatge, a l’organització general del
teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc.
S'admet com a ús principal únicament el d'habitatge. També s’admeten com a usos
compatibles els usos d’assistencial, cultural o educatiu, preferentment localitzats només en les
plantes baixes.
2. La superfície d’aquests habitatges serà determinada per les necessitats a satisfer, complint
les condicions mínimes d’habitabilitat.
3. L’habitatge dotacional públic podrà situar-se en sòls destinats a equipament públic amb les
condicions següents:
a. La seva superfície total no superarà mai el 5% de la superfície total destinada o
reservada pel POUM a equipaments comunitaris públics locals en sòl urbà i
urbanitzable.
b. No ocuparà una superfície superior al 2% del respectiu àmbit, si se situa en polígons o
sectors.
4. L’ordenació dels habitatges dotacionals públics seguirà, en tot cas, les determinacions
següents:
a. S’adequaran a les característiques de l’edificació de la zona on se situïn.
b. Es resoldran arquitectònicament les parets mitgeres evitant que quedin vistes.
c.

Es prestarà una atenció especial al tractament adequat dels espais no edificats de la
parcel·la.

5. Si existeix un planejament especial, s'aplicaran les condicions d’edificació fixades en el propi
planejament. En el cas de no existir planejament especial, s'aplicaran les condicions d'edificació
i tipus d'ordenació fixades en aquestes normes per a les zones contigües, sense ultrapassar-ne
els valors màxims ni incomplir les condicions mínimes.
6. L’habitatge dotacional, segons estableix el TRLU, estarà exempt del pagament de les
despeses d’urbanització derivades del desenvolupament i execució dels sectors o polígons
d’actuació als que s’assigni aquest sistema.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

71

Aprovació Inicial. Juliol 2018

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

72

Aprovació Inicial. Juliol 2018

TÍTOL V. SÒL URBÀ
Capítol I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 99.

Estructura de l’ordenació i regulació del sòl urbà

1. El sòl urbà d’aquest POUM es regula bàsicament pels instruments següents:
a. La qualificació urbanística de sòl urbà, amb sistemes i zones bàsiques, establint, si
s’escau subzones, i regulant en cada qualificació l’ordenació volumètrica detallada o
mitjançant els paràmetres propis de cada zona i subzona.
b. Els polígons d’actuació urbanística (PAU), que són els àmbits de remodelació o millora
urbana, amb qualificació i ordenació urbanística detallada, i que s’executen mitjançant el
sistema d’actuació urbanística corresponent. Els paràmetres i condicions més
específiques per a cada un d’ells es regulen en les fitxes corresponents.
c.

Els sectors de plans de millora urbana (PMU), que són àmbits de transformació d’ús, de
remodelació urbana, o de completar el teixit urbà, pendents de planejament derivat que
determinarà l’ordenació urbanística detallada, mitjançant la qualificació urbanística i
l’ordenació volumètrica precisa. Els paràmetres i condicions més específiques per a
cada un d’ells es regulen en les fitxes corresponents.

d. Els plans especials urbanístics (PEU), que són àmbits pendents de planejament derivat
que en determinarà l’ordenació urbanística detallada segons els objectius i les
condicions especificades a les fitxes corresponents.
2. Els sòls destinats a les reserves de sòl per a la construcció d’habitatges amb protecció
pública (HPP), es qualificaran mitjançant la clau de la zona corresponent en cada cas,
acompanyada del subíndex HPP.
Els paràmetres urbanístics seran els corresponents a cada zona en concret, a excepció de les
condicions d’ús i de densitat que seran els següents:
a. Condicions d’ús: l’ús exclusiu d’aquests sòls és el d’habitatge amb protecció pública.
Excepcionalment s’acceptaran els usos compatibles previstos per la clau corresponent,
en aquells casos en que la superfície destinada a aquests usos no disminueix el sostre
de reserva destinat a habitatges amb protecció pública de l’àmbit corresponent.
b. La superfície màxima útil dels habitatges protegits serà la que determini el Decret del
Pla del dret a l’habitatge vigent, en tot cas com a mínim serà de 60m²/hab.
Article 100.

Desenvolupament i execució del sòl urbà

1. En sòl urbà consolidat aquest POUM es desenvolupa i s’executa amb els projectes,
tràmits i actuacions següents:
a. Les llicències urbanístiques en les parcel·les sobre sòl amb ordenació i qualificació
urbanística detallada, que no estiguin pendents de cap cessió de sòl públic. Si les
parcel·les encara no tenen la condició de solar, es tramitarà conjuntament l’obra
d’urbanització necessària amb el dipòsit de la fiança prèvia, per a fer efectius els drets i
deures dels propietaris del sòl urbà consolidat, tal i com s’estableix a TRLU i RLU.
b. La gestió urbanística aïllada mitjançant l’expropiació de sòl qualificat de sistemes públics
no inclosos en polígons d’actuació urbanística, per part de l’Administració pública
competent i, si escau el corresponent projecte d’urbanització o obra pública.
c.

Els polígons d’actuació urbanística (PAU) per a millores d’urbanització d’un àmbit sense
sistemes públics pendents de cessió, mitjançant la reparcel·lació econòmica per a
sufragar les despeses d’urbanització d’acord amb el projecte d’urbanització
corresponent.
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Els polígons d’actuació urbanística (PAU) corresponents a actuacions de dotació, quan
estigui aprovat i sigui executiu el projecte de reparcel·lació econòmica corresponent. En
aquest cas, es podran concedir llicències, prèviament al pagament de la càrrega
urbanística econòmica que es determini en el projecte de reparcel·lació.
d. Plans de millora urbana (PMU), no delimitats prèviament en el POUM, que sorgeixen del
propi desenvolupament, per reordenacions volumètriques en una zona o parcel·la.
També es pot donar el cas de plans de millora urbana (PMU), no delimitats prèviament
en el POUM, que proposin reordenacions urbanes en un àmbit inicial de sòl urbà
consolidat, sense modificar aprofitaments i càrregues, ni l’estructura general dels
sistemes urbanístics, ni les zones bàsiques de sòl urbà, i que esdevé no consolidat en el
moment de publicació del PMU.
e. Plans especials urbanístics (PEU) puntuals, no delimitats prèviament en el POUM, per a
l’ordenació detallada de diferents sistemes urbanístics (equipaments i serveis tècnics,
habitatges dotacionals, ajustos en el sistema viari, etc.), o altres objectius i finalitats com
regular usos urbanístics, subsòl, paisatge urbà, àmbits protegits etc., segons es regula a
la TRLU i RLU.
2. En sòl urbà no consolidat aquest POUM es desenvolupa i s’executa amb els projectes,
tràmits i actuacions següents:
a. Les llicències urbanístiques directes segons l’ordenació detallada de sòl urbà, en el cas
que una parcel·la estigui afectada per un sistema viari o delimitada en una operació de
dotació, formalitzant prèviament la cessió corresponent i, en el seu cas, fent efectiu el
cost i l’execució de la urbanització, d’acord amb la TRLU i RLU.
b. Els polígons d’actuació urbanística (PAU) corresponents a actuacions de dotació, que
s’han d’executar mitjançant la tramitació del projecte de reparcel·lació econòmica
corresponent.
c.

Els polígons d’actuació urbanística, amb ordenació detallada delimitats en el POUM, a
executar mitjançant el sistema d’actuació urbanística que correspongui, fent efectius els
drets i deures dels propietaris del sòl urbà no consolidat, regulats per la TRLU i RLU.
Amb aquesta finalitat, caldrà elaborar i tramitar els projectes de reparcel·lació o
d’expropiació segons es determini, i els d’urbanització corresponents.

d. Els sectors de plans de millora urbana (PMU), que es desenvolupen amb l’elaboració i la
tramitació d’aquest planejament derivat, que defineix l’ordenació detallada de la
qualificació urbanística, i si s’escau, amb ordenacions volumètriques precises,
concretant els drets i deures dels propietaris del sòl urbà no consolidat, regulats per la
TRLU i RLU, els quals s’executen mitjançant els projectes de reparcel·lació o
d’expropiació segons es determini, i els d’urbanització corresponents.
3. En el marc de la vigència del POUM, es consideren instruments de desenvolupament del sòl
urbà del POUM, les diferents modificacions puntuals que sorgeixen per motius diversos basats
en l’interès públic d’una nova actuació, d’acord amb el que regula la TRLU i RLU.
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Capítol II

REGULACIÓ DE LES ZONES EN SÒL URBÀ

Article 101.

Zones i subzones en sòl urbà. Identificació

1. Les zones bàsiques del sòl urbà es determinen segons els diferents teixits urbans, i les
subzones corresponents a cada zona bàsica es diferencien per regular diferents règims
urbanístics del sòl, segons els paràmetres urbanístics específics associats a cada subzona.
La regulació de cada clau comporta la determinació dels següents condicionants:
∙
∙
∙
∙

DE PARCEL·LACIÓ
D’EDIFICACIÓ
ESTÈTICS
D’ÚS

2. La identificació de les diferents zones i subzones és la següent:
R1 Nucli antic

R2 Eixample del
nucli

R1a: Nucli antic
R1b: Nucli antic
R2a: Eixample del nucli
R2b: Eixample del nucli
R4.1: Residencial 1

R4 Bloc aïllat
plurifamiliar

R4.2: Residencial 2
R4.3: Residencial 3
R4.3: Residencial 3

RESIDENCIA
L

R5.1: Cases agrupades 1
R5 Edificacions
agrupades unifamiliar

R5.2: Cases agrupades 2
R5.3: Cases agrupades 3
R6.1: Cases aïllades 1
R6.2: Cases aïllades 2)
R6.3: Cases aïllades 3

R6 Edificació aïllada
unifamiliar

R6.4: Cases aïllades 4
R6.5: Cases aïllades 5
R6.r1: Cases aïllades Riumar 1
R6.r2: Cases aïllades Riumar 2

MIXTOS

HU Conservació

HU: Hortes urbanes

ACTIVITAT
ECONÒMICA

A1 Industrial

A1: Indústria

A2 Serveis

A2a: Hoteler / Restauració
A2b: Comercial
A2c: Lúdic
A2d Turístic / Restauració

3. En el desenvolupament del planejament derivat o modificacions puntuals del POUM,
l’ordenació urbanística detallada es regularà mitjançant les mateixes zones bàsiques del sòl
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urbà i amb la possibilitat d’establir noves subzones, que seran integrades en aquest POUM en
el moment d’elaborar les actualitzacions i refoses del planejament vigent, sense necessitat de
modificació puntual d’aquest POUM.
4. En el cas que una modificació puntual del POUM introdueixi una nova zona bàsica, la
codificació corresponent haurà de ser coherent amb l’ordre i el sistema de codificació establert
en aquest POUM i amb els criteris del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC).
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Secció 1a:

Zona NUCLI URBÀ. Clau R1

Article 102.

Definició NUCLI URBÀ. Clau R1

1. Aquesta zona correspon a la part més antiga del nucli de Deltebre integrada majoritàriament
per edificacions de tipologia entre mitgeres, alineades a vial.
2. És finalitat d’aquesta normativa afavorir una millora de la qualitat de vida urbana, el
manteniment de les tipologies edificatòries, del caràcter heretat i la regulació de les possibilitats
de substitució i renovació.
3. Es distingeixen les següents subzones:
-

R1a: subzona nucli urbà 1

-

R1b: subzona nucli urbà 2

Article 103.

Regulació general de la zona de nucli urbà 1. Clau R1a

I.

CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

R1a.

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

80m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 60m2.

Art. 194

5m

Front mínim de parcel·la

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 3,5m.

II.

R1a.

CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació alineada a vial.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB+1PP+G = 9,50m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Es permeten les golfes habitables exclusivament
quan estiguin vinculades a l’habitatge de la planta
inferior i no constitueixin un habitatge independent.

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.2

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

3m

Fondària edificable

Art. 210

22m Planta baixa. S’admeten construccions auxiliars
en un 25% del pati interior d’illa.
14m. Plantes superiors
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Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

S’admet 1 habitatge per cada 90m² de sostre.

Cossos sortints oberts

Art. 225

S’admeten amb un vol màxim de 1/10 de l’amplada
del carrer amb un màxim de 0,75m.
La seva separació mínima a mitgera serà de 1,00m.
No es permeten els cossos sortints sobre passatges,
estiguin qualificats com a sistema viari o no
No podran estar a una alçada inferior a 3,6m del nivell
de la vorera i se separaran un mínim de 0,30m del pla
que defineix el límit de la vorera..

Elements sortints

Art. 226

Reculades de l’edificació

Art. 227

S’admeten les reculades de l’edificació en relació al
pla de façana, sigui en planta baixa o superiors,
sempre que el projecte incorpori elements, com la
tanca, que donin continuïtat a l’alineació de façana a
vial. Les mitgeres que quedin vistes a causa de la
reculada han de tenir tractament de façana.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

Segons s’estableix en les condicions generals.

Art. 211
Edificacions auxiliars

III.

R1a.

Art. 213

S’admeten en un 25% de la superfície interior d’illa,
amb possibilitat d’agrupar-les a l’edificació principal.

CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Teula àrab amb barbacana o terrat a la manera típica
del centre urbà.

Art. 230

S’admetran els elements tècnics necessaris pel bon
funcionament de l’edifici, sempre i quan s’adaptin de
manera justificada a les necessitats del projecte i a la
composició de l’edifici i en conjunt a les de l’entorn.
Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

S’admet la llibertat de composició arquitectònica,
observant les característiques de l’arquitectura de
Deltebre
Tota nova edificació s’harmonitzarà amb la resta del
carrer, considerant mòduls, nivells, proporció i
caràcter de forats, materials i color, tant en façanes
com en les parts visibles des de l’exterior.

Materials de façana

No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

Tancaments i fusteria

No s'estableix.

Baixants i canalons

Segons s’estableix en les condicions generals.

Tanques

Art. 204

Alçada màxima: 2m per aquelles tanques alineades a
vial, les quals tindran la consideració de façana.
En el cas que la tanca sigui per l’interior d’illa, la seva
alçada màxima serà de 1,8m.
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IV.

R1a.

CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial.
En la modalitat d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar,
excepte en PB.

Usos compatibles:

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

a.

Hoteler

b.

Restauració

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

c.

Comercial, amb un sostre màxim de 300m²

d.

Oficines i serveis, amb un sostre màxim de 300m²

e.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

f.

Serveis tècnics

g.

Aparcament

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Article 104.

Regulació general de la zona de nucli urbà 2. Clau R1b

V.

CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

R1b.

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

120m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 60m2.

Art. 194

5m

Front mínim de parcel·la

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 3,5m.

VI.

R1b.

CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació alineada a vial.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB+2PP = 10,50m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Es permeten les golfes habitables exclusivament
quan estiguin vinculades a l’habitatge de la planta
inferior i no constitueixin un habitatge independent.

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.2

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

3m

Fondària edificable

Art. 210

22m Planta baixa. S’admeten construccions auxiliars
en un 25% del pati interior d’illa.
14m. Plantes superiors

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

S’admet 1 habitatge per cada 90m² de sostre.

Cossos sortints oberts

Art. 225

S’admeten amb un vol màxim de 1/10 de l’amplada
del carrer amb un màxim de 0,75m.
La seva separació mínima a mitgera serà de 1,00m.
No es permeten els cossos sortints sobre passatges,
estiguin qualificats com a sistema viari o no

Elements sortints

Art. 226

Reculades de l’edificació

Art. 227

No podran estar a una alçada inferior a 3,6m del nivell
de la vorera i se separaran un mínim de 0,30m del pla
que defineix el límit de la vorera..
S’admeten les reculades de l’edificació en relació al
pla de façana, sigui en planta baixa o superiors,
sempre que el projecte incorpori elements, com la
tanca, que donin continuïtat a l’alineació de façana a
vial. Les mitgeres que quedin vistes a causa de la
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reculada han de tenir tractament de façana.
Espai lliure d’edificació

Art. 200

Segons s’estableix en les condicions generals.

Art. 211
Edificacions auxiliars

VII.

R1b.

Art. 213

S’admeten en un 25% de la superfície interior d’illa,
amb possibilitat d’agrupar-les a l’edificació principal.

CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Teula àrab amb barbacana o terrat a la manera típica
del centre urbà.

Art. 230

S’admetran els elements tècnics necessaris pel bon
funcionament de l’edifici, sempre i quan s’adaptin de
manera justificada a les necessitats del projecte i a la
composició de l’edifici i en conjunt a les de l’entorn.
Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

S’admet la llibertat de composició arquitectònica,
observant les característiques de l’arquitectura de
Deltebre
Tota nova edificació s’harmonitzarà amb la resta del
carrer, considerant mòduls, nivells, proporció i
caràcter de forats, materials i color, tant en façanes
com en les parts visibles des de l’exterior.

Materials de façana

No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

Tancaments i fusteria

No s'estableix.

Baixants i canalons

Segons s’estableix en les condicions generals.

Tanques

Art. 204

Alçada màxima: 2m per aquelles tanques alineades a
vial, les quals tindran la consideració de façana.
En el cas que la tanca sigui per l’interior d’illa, la seva
alçada màxima serà de 1,8m.

VIII.

R1b.

CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 230

Residencial.
En la modalitat d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar,
excepte en PB.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

a.

Hoteler

b.

Restauració

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

c.

Comercial, amb un sostre màxim de 300m²

d.

Oficines i serveis, amb un sostre màxim de 300m²

e.

Dotacions:
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sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Secció 2a:

Zona EIXAMPLE DEL NUCLI. Clau R2

Article 105.

Definició EIXAMPLE DEL NUCLI. Clau R2

1. Aquesta zona correspon als creixements que de forma compacta es desenvolupen a partir
del centres urbans segons una trama regular.
2. Comprèn els terrenys de sòl urbà edificats en forma d'illa tancada i d'ús prioritàriament
residencial.
3. Es distingeixen les següents subzones:
-

R2a: subzona eixample del nucli 1

-

R2b: subzona eixample del nucli 2

Article 106.

Regulació general de la zona d’eixample del nucli. Clau R2a

I.

CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

R2a.

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

120m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 60m2.

Art. 194

7m

Front mínim de parcel·la

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 4m..

II.

R2a.

CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació alineada a vial.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB+2PP = 10,50m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
2224

Es permeten les golfes habitables exclusivament
quan estiguin vinculades a l’habitatge de la planta
inferior i no constitueixin un habitatge independent.

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.2

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

3,60m

Fondària edificable

Art. 210

22m Planta baixa. S’admeten construccions auxiliars
en un 25% del pati interior d’illa.
14m. Plantes superiors
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Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

S’admet 1 habitatge per cada 90m² de sostre.

Cossos sortints oberts

Art. 225

S’admeten amb un vol màxim de 1/10 de l’amplada
del carrer amb un màxim de 0,75m.
La seva separació mínima a mitgera serà de 1,00m.
No es permeten els cossos sortints sobre passatges,
estiguin qualificats com a sistema viari o no
No podran estar a una alçada inferior a 3,6m del nivell
de la vorera i se separaran un mínim de 0,30m del pla
que defineix el límit de la vorera..

Elements sortints

Art. 226

Reculades de l’edificació

Art. 227

S’admeten les reculades de l’edificació en relació al
pla de façana, sigui en planta baixa o superiors,
sempre que el projecte incorpori elements, com la
tanca, que donin continuïtat a l’alineació de façana a
vial. Les mitgeres que quedin vistes a causa de la
reculada han de tenir tractament de façana.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

Segons s’estableix en les condicions generals.

Art. 211
Edificacions auxiliars

III.

R2a.

Art. 213

S’admeten en un 25% de la superfície interior d’illa,
amb possibilitat d’agrupar-les a l’edificació principal.

CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

Materials de façana
No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.
Es prohibeixen els elements estilístics i el falsejament
dels materials emprats, els quals es representaran en
el seu valor real.
Tancaments i fusteria

No s'estableix.

Baixants i canalons

Segons s’estableix en les condicions generals.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Les baranes dels balcons seran metàl·liques amb
perfileria massissa i pintades de color fosc.

Tanques

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.
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IV.

R2a.

CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial.
En la modalitat d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar.
Es prohibeix l’ús residencial en planta baixa (PB) a
excepció dels casos en el que el pati interior d’illa es
consideri per planejament no edificat (NE).

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

a.

Hoteler (en edifici exclusiu)

b.

Residència col·lectiva o comunitària

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

c.

Restauració

d.

Recreatiu i espectacles (en les modalitats de
cinema i teatre). Els jocs d’atzar s’admetran
vinculats a una activitat hotelera, com a
complement de la mateixa, sempre que conformin
una unitat de recinte.

e.

Comercial

f.

Oficines i serveis

g.

Magatzems, amb sostre màxim de 800m²

h.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós i administratiu

i.

Serveis tècnics

j.

Aparcament

k.

Industrial. Nivells 3 i 4, sempre que sigui
compatible i no generi molèsties a l’ús principal
d’habitatge amb les limitacions de la seva
regulació específica.

S’admetrà la instal·lació d’energies renovables que no
siguin per autoconsum en qualsevol planta de l’edifici
de nova construcció o existent amb les limitacions de la
seva regulació específica.
Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Article 107.

Regulació general de la zona d’eixample del nucli. Clau R2b

V.

CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

R2b.

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

200m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 60m2.

Art. 194

10m

Front mínim de parcel·la

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 4m..

VI.

R2b.

CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació alineada a vial.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB+3PP = 13,50m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.2

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

3,60m

Fondària edificable

Art. 210

22m Planta baixa. S’admeten construccions auxiliars
en un 25% del pati interior d’illa.
14m. Plantes superiors

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

S’admet 1 habitatge per cada 90m² de sostre.

Cossos sortints oberts

Art. 225

S’admeten amb un vol màxim de 1/10 de l’amplada
del carrer amb un màxim de 0,75m.
La seva separació mínima a mitgera serà de 1,00m.
No es permeten els cossos sortints sobre passatges,
estiguin qualificats com a sistema viari o no

Elements sortints

Art. 226

Reculades de l’edificació

Art. 227

No podran estar a una alçada inferior a 3,6m del nivell
de la vorera i se separaran un mínim de 0,30m del pla
que defineix el límit de la vorera..
S’admeten les reculades de l’edificació en relació al
pla de façana, sigui en planta baixa o superiors,
sempre que el projecte incorpori elements, com la
tanca, que donin continuïtat a l’alineació de façana a
vial. Les mitgeres que quedin vistes a causa de la
reculada han de tenir tractament de façana.
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Espai lliure d’edificació

Art. 200

Segons s’estableix en les condicions generals.

Art. 211
Edificacions auxiliars

VII.

R2b.

Art. 213

S’admeten en un 25% de la superfície interior d’illa,
amb possibilitat d’agrupar-les a l’edificació principal.

CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

Materials de façana
No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.
Es prohibeixen els elements estilístics i el falsejament
dels materials emprats, els quals es representaran en
el seu valor real.
Tancaments i fusteria

No s'estableix.

Baixants i canalons

Segons s’estableix en les condicions generals.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Les baranes dels balcons seran metàl·liques amb
perfileria massissa i pintades de color fosc.

Tanques

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

VIII.

R2b.

CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial.
En la modalitat d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar.
Es prohibeix l’ús residencial en planta baixa (PB) a
excepció dels casos en el que el pati interior d’illa es
consideri per planejament no edificat (NE).
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Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

a.

Hoteler (en edifici exclusiu)

b.

Residència col·lectiva o comunitària

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

c.

Restauració

d.

Recreatiu i espectacles (en les modalitats de
cinema i teatre). Els jocs d’atzar s’admetran
vinculats a una activitat hotelera, com a
complement de la mateixa, sempre que conformin
una unitat de recinte.

e.

Comercial

f.

Oficines i serveis

g.

Magatzems, amb sostre màxim de 800m²

l.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós i administratiu

m. Serveis tècnics
n.

Aparcament

o.

Industrial. Nivells 3 i 4, sempre que sigui
compatible i no generi molèsties a l’ús principal
d’habitatge amb les limitacions de la seva
regulació específica.

S’admetrà la instal·lació d’energies renovables que no
siguin per autoconsum en qualsevol planta de l’edifici
de nova construcció o existent amb les limitacions de la
seva regulació específica.
Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Secció 3a:

Zona BLOC AÏLLAT PLURIFAMILIAR. Clau R4

Article 108.

Definició BLOC AÏLLAT PLURIFAMILIAR. Clau R4

1. Aquesta zona comprèn els terrenys l'ordenació dels quals respon a una configuració o
promoció unitària i a una disposició de volums i forma urbana de caràcter singular.
2. Es distingeixen les següents subzones:
-

R4.1: subzona Residencial 1

-

R4.2: subzona Residencial 2

-

R4.3: subzona Residencial 3

-

R4.4: subzona Pla parcial ‘la Cava’

Article 109.

I.

Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.1

R4.1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

600m²

Art. 194

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 300m2
No s’admeten segregacions un cop exhaurit el sostre
admès..

Façana mínima parcel·la

Art. 216

16m
S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 8m

II.

R4.1. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificis d’habitatges plurifamiliars envoltats d’espais
lliures privats enjardinats..

Nombre màxim de plantes

Art. 217 a
224

PB+3PP = 13,50m

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.4

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

3,60m

Gàlib màxim

Art. 215

Segons distàncies de separació a carrer, fons i veïns

Ocupació màxima

Art. 199

40% Planta baixa

Alçada reguladora màxima
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Art. 210

30% Plantes superiors

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

1,10m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 4m, respecte a l’alineació de vial.
A partions: 4m.

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

S’admet 1 habitatge per cada 120m² de sostre.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Elements sortints

Art. 226

S’admeten els vols oberts o tancats mentre es
respecti el gàlib màxim establert. Els cossos sortints
oberts i tancats computen a efectes de sostre admès.

Espai lliure d’edificació

Art. 200
Art. 211

Edificacions auxiliars

Art. 224

Segons s’estableix en les condicions generals.
El seu destí serà de jardins
complementàries als habitatges.

i

altres

usos

S’admeten les edificacions auxiliars, amb una
superfície màxima de 20 m2. S’admeten barbacoes.
S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R4.1. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

Tancaments i fusteria
No s'estableix.
Baixants i canalons
Segons s’estableix en les condicions generals.
Cossos sortints oberts

Art. 225

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’element en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

Tanques

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

IV.

R4.1. CONDICIONS D’ÚS:
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Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, excepte en PB.
En la modalitat d’habitatge plurifamiliar.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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a.

Oficines i serveis

b.

Hoteler

c.

Restauració

d.

Comercial

e.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

f.

Serveis tècnics

g.

Aparcament

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per
habitatge amb una superfície mínima de 12m², que
computarà a efectes de sostre.
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Article 110.

I.

Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.2

R4.2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

600m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 300m2.
No s’admeten segregacions un cop exhaurit el sostre
admès.

Façana mínima de parcel·la

Art. 216

16m
S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 8m

II.

R4.2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 1179

Edificis d’habitatges plurifamiliars envoltats d’espais
lliures privats enjardinats..

Nombre màxim de plantes

Art. 217 a
224

PB+1PP+G = 10,50m

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.4

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

3m

Gàlib màxim

Art. 215

Segons distàncies de separació a carrer, fons i veïns

Ocupació màxima

Art. 199

50% Planta baixa

Art. 222

40% Plantes superiors

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

1,10m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 3m, respecte a l’alineació de vial.

Alçada reguladora màxima

Es permeten les golfes habitables exclusivament
quan estiguin vinculades a l’habitatge de la planta
inferior i no constitueixin un habitatge independent.

A partions: 3m.
Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

S’admet 1 habitatge per cada 120m² de sostre.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Elements sortints

Art. 226

S’admeten els vols oberts o tancats mentre es
respecti el gàlib màxim establert. Els cossos sortints
oberts i tancats computen a efectes de sostre admès.
Segons s’estableix en les condicions generals.
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Espai lliure d’edificació

Art. 200
Art. 211

Edificacions auxiliars

Art. 213

El seu destí serà de jardins
complementàries als habitatges.

i

altres

usos

S’admeten les edificacions auxiliars, amb una
superfície màxima de 20 m2. S’admeten barbacoes.
S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R4.2. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

Tancaments i fusteria
No s'estableix.
Baixants i canalons
Segons s’estableix en les condicions generals.
Cossos sortints oberts

Art. 225

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’element en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

Tanques

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

IV.

R4.2. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, excepte en PB.
En la modalitat d’habitatge plurifamiliar.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

Títol VIII -
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a.

Oficines i serveis

b.

Hoteler

c.

Restauració

d.

Comercial
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Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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e.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

f.

Serveis tècnics

g.

Aparcament

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per
habitatge amb una superfície mínima de 12m², que
computarà a efectes de sostre.
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Article 111.

I.

Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar (HPP). Clau R4.3

R4.3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

1.400m²

Art. 193

No s’admeten segregacions un cop exhaurit el sostre
admès.

Art. 216

45m

Façana mínima de parcel·la

II.

R4.3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificis d’habitatges plurifamiliars envoltats d’espais
lliures privats enjardinats. Destinat a Habitatge amb
Protecció Pública HPP.

Nombre màxim de plantes

Art. 217 a
224

PB+3PP = 13,50m

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.4

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

3,60m

Gàlib màxim

Art. 215

Segons distàncies de separació a carrer, fons i veïns

Ocupació màxima

Art. 199

40% Planta baixa

Art. 222

30% Plantes superiors

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

1,30m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 4m, respecte a l’alineació de vial.

Alçada reguladora màxima

A partions: 4m.
Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

22 hab./Ha.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Elements sortints

Art. 226

S’admeten els vols oberts o tancats mentre es
respecti el gàlib màxim establert. Els cossos sortints
oberts i tancats computen a efectes de sostre admès.

Espai lliure d’edificació

Art. 200
Art. 211

Edificacions auxiliars

Art. 213

Segons s’estableix en les condicions generals.
El seu destí serà de jardins
complementàries als habitatges.

i

altres

usos

S’admeten les edificacions auxiliars, amb una
superfície màxima de 20 m2. S’admeten barbacoes.
S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.
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III.

R4.3. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

Tancaments i fusteria
No s'estableix.
Baixants i canalons
Segons s’estableix en les condicions generals.
Cossos sortints oberts

Art. 225

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’element en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

Tanques

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

IV.

R4.3. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, destinat a Habitatge amb Protecció
Pública HPP.
En la modalitat d’habitatge plurifamiliar.

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Article 112.

Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar Pla parcial ‘la Cava’. Clau R4.4

Aquesta zona regula l’àmbit on es va desenvolupar el Pla Parcial ‘la Cava’ i recull
normativament els paràmetres d’edificació del Pla parcial original. Cas que en algun moment es
plantegi la substitució de les edificacions actuals, es regularà segons la zona R4.2.
I.

R4.4. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

Existent

Art. 193

No s’admeten segregacions un cop exhaurit el sostre
admès..

Art. 216

Existent

Façana mínima de parcel·la

II.

R4.4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificis d’habitatges plurifamiliars envoltats d’espais
lliures privats enjardinats.

Nombre màxim de plantes

Art. 217 a
224

PB+2PP

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.4

Segons s’estableix en les condicions generals.

Gàlib màxim

Art. 215

Existent

Ocupació màxima

Art. 199

Alçada reguladora màxima

Existent

Art. 222
Volum net per parcel·la

Art. 195

1,30m3st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 4m, respecte a l’alineació de vial.
A partions: 4m.

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

Cossos sortints oberts

Art. 225

Elements sortints

Art. 226

Espai lliure d’edificació

Art. 200
Art. 211

Edificacions auxiliars

Art. 213

S’admeten els vols oberts o tancats mentre es
respecti el gàlib màxim establert. Els cossos sortints
oberts i tancats computen a efectes de sostre admès.
Segons s’estableix en les condicions generals.
El seu destí serà de jardins
complementàries als habitatges.

i

altres

usos

S’admeten les edificacions auxiliars, amb una
superfície màxima de 20 m2. S’admeten barbacoes.
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S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R4.4. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

Tancaments i fusteria
No s'estableix.
Baixants i canalons
Segons s’estableix en les condicions generals.
Tanques

IV.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R4.4. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per
habitatge amb una superfície mínima de 12m², que
computarà a efectes de sostre.
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Secció 4a:
Article 113.

Zona UNIFAMILIAR AGRUPADA. Clau R5
Definició UNIFAMILIAR AGRUPADA. Clau R5

1. Aquesta zona comprèn els terrenys l’ordenació dels quals respon una configuració
d’habitatges unifamiliars en filera. Inclou els habitatges unifamiliars, associats en agrupacions
de cases unifamiliars en filera, que poden estar alineades a vial i disposar d’un pati a la part
posterior destinat a jardí privat lliure d’edificació, o bé, poden estar reculades de l’alineació a
vial i envoltades d’espais lliure, així com d’altres disposicions específiques i singulars.
2. S’admeten també els habitatges aïllats sempre que la parcel·la a edificar no confronti amb
cap mitgera, els edificis aparellats sempre que compleixin la condició de façana i superfície
establerta i els doble aparellats, de promoció conjunta, també donant compliment a les
condicions de façana i parcel·la mínimes.
3. Qualsevol construcció existent emparada per llicència que no compleixi les disposicions de
la zona no caldrà adequar-la a la nova regulació, però sí les seves possibles ampliacions
4. Es distingeixen les següents subzones:
-

R5.1: subzona de cases agrupades 1

-

R5.2: subzona de cases agrupades 2

-

R5.3: subzona de cases agrupades 3

Article 114.

I.

Subzona unifamiliar en cases agrupades. Clau R5.1

R5.1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

200m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament. En cap cas seran
edificables les parcel·les de superfície menor a 90 m²

Art. 216

6m

Façana mínima de parcel·la

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 4m.

II.

R5.1. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Agrupacions en filera

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB+1PP+G = 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
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224
Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.4

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,80m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 3m, respecte a l’alineació de vial.
A fons: 3m.
A lateral: 3m. en el cas d’edificacions reculades

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 habitatge per parcel·la.
Es podrà augmentar el nombre d’habitatges, fins a
una densitat màxima de 25 hab/Ha, amb la tramitació
d’un Pla de Millora Urbana on es garanteixi la
correcta accessibilitat de tots els habitatges.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Dins del gàlib establert per les separacions mínimes

Elements sortints

Art. 226

Segons s’estableix en les condicions generals.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211

S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R5.1. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

1. En general, la composició serà lliure dins de cada element.
2. Es regirà per les condicions particulars següents:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

Tancaments i fusteria
No s'estableix.
Baixants i canalons
Segons s’estableix en les condicions generals.
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Tanques

IV.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R5.1. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial.
En la modalitat d’habitatge unifamiliar.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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a.

Oficines i serveis quan estiguin lligats a l’habitatge
del titular

b.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

c.

Serveis tècnics

d.

Aparcament.

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per
habitatge amb una superfície mínima de 12m², que
computarà a efectes de sostre.
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Article 115.

I.

Subzona unifamiliar en cases agrupades. Clau R5.2

R5.2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

400m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament. En cap cas seran
edificables les parcel·les de superfície menor a 120
m²

Art. 216

8m

Façana mínima de parcel·la

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 4m.

II.

R5.2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Agrupacions en filera

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB+1PP+G = 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.4

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,80m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 3m, respecte a l’alineació de vial.
A fons: 3m.
A lateral: 3m. en el cas d’edificacions reculades

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 habitatge per parcel·la.
Es podrà augmentar el nombre d’habitatges, fins a
una densitat màxima de 25 hab/Ha, amb la tramitació
d’un Pla de Millora Urbana on es garanteixi la
correcta accessibilitat de tots els habitatges.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Dins del gàlib establert per les separacions mínimes

Elements sortints

Art. 226

Segons s’estableix en les condicions generals.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211
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S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R5.2. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

1. En general, la composició serà lliure dins de cada element.
2. Es regirà per les condicions particulars següents:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

Tancaments i fusteria

No s'estableix.

Baixants i canalons

Segons s’estableix en les condicions generals.
Tanques

IV.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R5.2. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial.
En la modalitat d’habitatge unifamiliar.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Oficines i serveis quan estiguin lligats a l’habitatge
del titular

b.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

c.

Serveis tècnics

d.

Aparcament.

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per
habitatge amb una superfície mínima de 12m², que
computarà a efectes de sostre.
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Article 116.

I.

Subzona unifamiliar en cases agrupades. Clau R5.3

R5.3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

120m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament. En cap cas seran
edificables les parcel·les de superfície menor a 80 m²

Art. 216

5m

Façana mínima d’un edifici

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 3,5m.

II.

R5.3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Agrupacions en filera

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB+1PP+G = 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.4

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,80m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: S’ademet l’alineació a vial.
A fons: 3m.
A lateral: 2,5m. en el cas d’edificacions reculades

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 habitatge per parcel·la.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Dins del gàlib establert per les separacions mínimes.
No s’admeten per sobre del sistema viari.

Elements sortints

Art. 226

Espai lliure d’edificació

Art. 200
Art. 211

Segons s’estableix en les condicions generals.
S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.
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III.

R5.3. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

1. En general, la composició serà lliure dins de cada element.
2. Es regirà per les condicions particulars següents:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.

No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

Tancaments i fusteria

No s'estableix.

Baixants i canalons

Segons s’estableix en les condicions generals.
Tanques

IV.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R5.3. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial.
En la modalitat d’habitatge unifamiliar.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Oficines i serveis quan estiguin lligats a l’habitatge
del titular

b.

Dotacions:
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d.

Aparcament.

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per
habitatge amb una superfície mínima de 12m², que
computarà a efectes de sostre.
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Secció 5a:

Zona EDIFICACIÓ AÏLLADA. Clau R6

Article 117.

Definició EDIFICACIÓ AÏLLADA. Clau R6

1. Aquesta zona ordena l’edificació aïllada, i en alguns casos aparellada, destinada a l’ús
residencial unifamiliar en forma de d’habitatge aïllat envoltat de jardí privat o hort..
2. S’admeten les edificacions aparellades sempre que es presenti projecte conjunt o
s’acrediti la conformitat del confrontant. L’aparellament és obligatori quan preexisteixi una
construcció residencial d’aquestes característiques i amb mitgeres vistes.
3. Per poder adaptar les edificacions a les diferents característiques dels àmbits on s’ubiquen
s’han definit diverses subzones
-

R6.1: subzona de cases aïllades 1

-

R6.2: subzona de cases aïllades 2

-

R6.3: subzona de cases aïllades 3

-

R6.4: subzona de cases aïllades 4

-

R6.5: subzona de cases aïllades 5

-

R6.6: subzona de cases aïllades 6

-

R6.r1: subzona de cases aïllades Riumar

-

R6.r2: subzona de cases aïllades Riumar C

-

HU subzona d’hortes urbanes
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Article 118.

I.

Subzona d’edificació aïllada - cases aïllades. Clau R6.1

R6.1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

400m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb una superfície
mínima de 200m.

Art. 194

14m

Front mínim de parcel·la

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 8m.
Fons mínim de parcel·la

II.

Art. 194

12m

R6.1. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB + 1PP+G = 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Gàlib màxim

Art. 215

Resultat de l’aplicació de les separacions mínimes als
límits de parcel·la.

Art. 213

45%

Art. 199

No s’admet planta soterrani.

Ocupació
principal

màx.

Ocupació
soterrani

màxima

edificació
planta

Art. 221

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,60m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 3m, respecte a l’alineació de vial.
A partions: 2,5m.
A fons: 3m.

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 hab/200m² sòl net, màxim 2 habitatges
En el cas de parcel·les de superfície inferior a la
mínima, el nombre màxim d’habitatges serà d’un (1).
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Cossos sortints oberts

Art. 225

Hauran de guardar les distàncies reglamentàries de
separacions a llindars.

Elements sortints

Art. 226

Els ràfecs podran volar fins a 0,60m dins d’aquesta
separació.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211

S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R6.1. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.
No s'admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats, ni aquelles que, pels seus
volums, desentonin del conjunt.

Tancaments i fusteria
No s'estableix

Baixants i canalons

No s'estableix
Tanques

IV.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R6.1. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, en la modalitat d’habitatge unifamiliar i
bifamiliar.
L’ús residencial en planta baixa resta condicionat a que
la cota d’implantació sigui superior a la cota
d’inundabilitat, definida en els plànols oficials per a
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Oficines i serveis quan estiguin lligats a l’habitatge
del titular

b.

Comercial

c.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

d.

Serveis tècnics
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e.
Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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habitatge.

109

Aprovació Inicial. Juliol 2018

Article 119.

I.

Subzona d’edificació aïllada - cases aïllades. Clau R6.2

R6.2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

600m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb una superfície
mínima de 200m.

Art. 194

16m

Front mínim de parcel·la

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 10m
Fons mínim de parcel·la

II.

Art. 194

14m

R6.2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB + 1PP+G = 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Gàlib màxim

Art. 215

Resultat de l’aplicació de les separacions mínimes als
límits de parcel·la.

Art. 213

40%

Art. 199

No s’admet planta soterrani.

Ocupació
principal

màx.

Ocupació
soterrani

màxima

edificació
planta

Art. 221

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,40m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 4m, respecte a l’alineació de vial.
A partions: 3m.
A fons: 3m.

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 hab/300m² sòl net, màxim 2 habitatges
En el cas de parcel·les de superfície inferior a la
mínima, el nombre màxim d’habitatges serà d’un (1).
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Cossos sortints oberts

Art. 225

Hauran de guardar les distàncies reglamentàries de
separacions a llindars.

Elements sortints

Art. 226

Els ràfecs podran volar fins a 0,60m dins d’aquesta
separació.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211

S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R6.2. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.
No s'admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats, ni aquelles que, pels seus
volums, desentonin del conjunt.

Tancaments i fusteria
No s'estableix

Baixants i canalons

No s'estableix
Tanques

IV.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R6.2. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, en la modalitat d’habitatge unifamiliar i
bifamiliar.
L’ús residencial en planta baixa resta condicionat a que
la cota d’implantació sigui superior a la cota
d’inundabilitat, definida en els plànols oficials per a
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Sec. 4a
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Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per cada
habitatge.
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Article 120.

I.

Subzona d’edificació aïllada - cases aïllades. Clau R6.3

R6.3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

800m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb una superfície
mínima de 200m.

Art. 194

18m

Front mínim de parcel·la

A excepció de les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb un mínim de 12m
Fons mínim de parcel·la

II.

Art. 194

16m

R6.3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB + 1PP+G = 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Gàlib màxim

Art. 215

Resultat de l’aplicació de les separacions mínimes als
límits de parcel·la.

Art. 213

40%

Art. 199

No s’admet planta soterrani.

Ocupació
principal

màx.

Ocupació
soterrani

màxima

edificació
planta

Art. 221

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,40m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 6m, respecte a l’alineació de vial.
A partions: 3m.
A fons: 3m.
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Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 hab/400m² sòl net, màxim 2 habitatges
En el cas de parcel·les de superfície inferior a la
mínima, el nombre màxim d’habitatges serà d’un (1).

Cossos sortints oberts

Art. 225

Hauran de guardar les distàncies reglamentàries de
separacions a llindars.

Elements sortints

Art. 226

Els ràfecs podran volar fins a 0,60m dins d’aquesta
separació.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211

S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R6.3. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.
No s'admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats, ni aquelles que, pels seus
volums, desentonin del conjunt.

Tancaments i fusteria
No s'estableix

Baixants i canalons

No s'estableix
Tanques

IV.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R6.3. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, en la modalitat d’habitatge unifamiliar i
bifamiliar.
L’ús residencial en planta baixa resta condicionat a que
la cota d’implantació sigui superior a la cota
d’inundabilitat, definida en els plànols oficials per a
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III -
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del titular
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Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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sociocultural, esportiu, religiós, administratiu
d.

Serveis tècnics

e.

Aparcament

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per cada
habitatge.
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Article 121.

I.

Subzona d’edificació aïllada - cases aïllades. Clau R6.4

R6.4. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

200m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb una superfície
mínima de 120m.

Front mínim de parcel·la

Art. 194

8m

Fons mínim de parcel·la

Art. 194

8m

II.

R6.4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB + 1PP +G= 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Gàlib màxim

Art. 215

Resultat de l’aplicació de les separacions mínimes als
límits de parcel·la.

Art. 213

45%

Art. 199

No s’admet planta soterrani.

Ocupació
principal

màx.

Ocupació
soterrani

màxima

edificació
planta

Art. 221

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,60m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 3m, respecte a l’alineació de vial.
A partions: 2,5m.
A fons: 2,5m.

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 habitatge per parcel·la.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Hauran de guardar les distàncies reglamentàries de
separacions a llindars.

Elements sortints

Art. 226

Els ràfecs podran volar fins a 0,60m dins d’aquesta
separació.
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Espai lliure d’edificació

Art. 200
Art. 211

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.
S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R6.4. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.
No s'admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats, ni aquelles que, pels seus
volums, desentonin del conjunt.

Tancaments i fusteria
No s'estableix
Baixants i canalons
No s'estableix
Tanques

IV.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R6.4. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, en la modalitat d’habitatge unifamiliar i
bifamiliar.
L’ús residencial en planta baixa resta condicionat a que
la cota d’implantació sigui superior a la cota
d’inundabilitat, definida en els plànols oficials per a
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Article 122.

Subzona d’edificació aïllada. Clau R6.5

1. Aquesta zona ordena les parcel·les situades en els interiors d’illa, sense condicions
adequades d’accessibilitat per no disposar de la façana mínima a via pública.
2. El POUM proposa el manteniment de les parcel·les i habitatges existents, sense
possibilitat de segregacions o nous habitatges, mentre no es resolgui el dèficit
d’accessibilitat i condicions de parcel·la.
3. En aquesta clau es podran tramitar Plans de Millora Urbana que resolguin l’accessibilitat
de manera adequada, amb l’informe favorable de la DG de Protecció Civil. En aquest cas
el PMU podrà adoptar els paràmetres d’ordenació de la zona R6.1.
I.

R6.5. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

Existent.

Art. 193

No s’admeten segregacions si no és amb la tramitació
d’un Pla de Millora Urbana que resolgui les
condicions d’accessibilitat.

Front mínim de parcel·la

Art. 194

14m

Fons mínim de parcel·la

Art. 194

12m

II.

R6.5. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB + 1PP +G= 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Gàlib màxim

Art. 215

Resultat de l’aplicació de les separacions mínimes als
límits de parcel·la.

Art. 213

Existent

Art. 199

No s’admet planta soterrani.

Ocupació
principal

màx.

Ocupació
soterrani

màxima

edificació
planta

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 221
Art. 195

Existent
S’admet una ampliació del 20% de la superfície per
atendre necessitats funcionals acreditades.

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 3m, respecte a l’alineació de vial.
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A partions: 2,5m.
A fons: 3m.
Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 habitatge per parcel·la existent.
No s’admeten nous habitatges si no és dona
compliment al paràmetre de façana a via pública.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Hauran de guardar les distàncies reglamentàries de
separacions a llindars.

Elements sortints

Art. 226

Els ràfecs podran volar fins a 0,60m dins d’aquesta
separació.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211

S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R6.5. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.
No s'admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats, ni aquelles que, pels seus
volums, desentonin del conjunt.

Tancaments i fusteria
No s'estableix
Baixants i canalons
No s'estableix
Tanques

IV.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R6.5. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, en la modalitat d’habitatge unifamiliar.
L’ús residencial en planta baixa resta condicionat a que
la cota d’implantació sigui superior a la cota
d’inundabilitat, definida en els plànols oficials per a
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.
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Usos compatibles:
Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

No se n’admeten
Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per cada
habitatge.
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Article 123.

Subzona d’edificació aïllada - cases aïllades. Clau R6.6

1. Aquesta zona ordena les parcel·les situades en agrupacions, sense condicions adequades
d’accessibilitat per no disposar de la façana mínima a via pública.
2. El POUM proposa l’agrupament de les parcel·les, amb la possibilitat d’implantar un conjunt
d’habitatges en un solar únic, en règim de divisió horitzontal.
3. En aquesta clau es podran tramitar Plans de Millora Urbana que resolguin l’accessibilitat
de manera adequada, amb l’informe favorable de la DG de Protecció Civil. En aquest cas
el PMU podrà adoptar els paràmetres d’ordenació de la zona R6.1.

V. R6.1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:
Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

3.000m²

Art. 193

Front mínim de parcel·la

Art. 194

14m

Fons mínim de parcel·la

Art. 194

12m

VI.

R6.1. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB + 1PP+G = 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Gàlib màxim

Art. 215

Resultat de l’aplicació de les separacions mínimes als
límits de parcel·la.

Art. 213

45%

Art. 199

No s’admet planta soterrani.

Ocupació
principal

màx.

Ocupació
soterrani

màxima

edificació
planta

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 221
Art. 195

0,60m²st /m² sòl
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Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 3m, respecte a l’alineació de vial.
A partions: 2,5m.
A fons: 3m.

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 hab/400m² sòl net, màxim 6 habitatges
En el cas de parcel·les de superfície inferior a la
mínima, el nombre màxim d’habitatges serà d’un (1).

Cossos sortints oberts

Art. 225

Hauran de guardar les distàncies reglamentàries de
separacions a llindars.

Elements sortints

Art. 226

Els ràfecs podran volar fins a 0,60m dins d’aquesta
separació.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211

S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

VII.

R6.1. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.
No s'admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats, ni aquelles que, pels seus
volums, desentonin del conjunt.

Tancaments i fusteria
No s'estableix

Baixants i canalons

No s'estableix
Tanques

VIII.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R6.1. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, en la modalitat d’habitatge unifamiliar
aïllat, aparellat o agrupat
L’ús residencial en planta baixa resta condicionat a que
la cota d’implantació sigui superior a la cota
d’inundabilitat, definida en els plànols oficials per a
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.
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Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Oficines i serveis quan estiguin lligats a l’habitatge
del titular

b.

Comercial

c.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

d.

Serveis tècnics

e.

Aparcament

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per cada
habitatge.
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Article 124.

I.

Subzona d’edificació aïllada Riumar . Clau R6.r1a

R6.r1a. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

600m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb una superfície
mínima de 200m.

Front mínim de parcel·la

Art. 194

12m

Fons mínim de parcel·la

Art. 194

12m

II.

R6.r1a. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada i agrupada.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB + 1PP+G = 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Gàlib màxim

Art. 215

Resultat de l’aplicació de les separacions mínimes als
límits de parcel·la.

Art. 213

40%

Art. 199

No s’admet planta soterrani.

Ocupació
principal

màx.

Ocupació
soterrani

màxima

edificació
planta

Art. 221

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,40m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 6m, respecte a l’alineació de vial.
A partions: 3m.
A fons: 3m.
Amb la tramitació d’un Pla de Millora Urbana que
reguli la densitat es poden establir unes distàncies
menors: 3m (a carrer i fons) i 2,5m (a partions)

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 hab/300m² sòl net, màxim 2 habitatges
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Es podrà augmentar el nombre d’habitatges, fins a
una densitat màxima de 36 hab/Ha, amb la tramitació
d’un Pla de Millora Urbana on es garanteixi la
correcta accessibilitat de tots els habitatges.
Cossos sortints oberts

Art. 225

Hauran de guardar les distàncies reglamentàries de
separacions a llindars.

Elements sortints

Art. 226

Els ràfecs podran volar fins a 0,60m dins d’aquesta
separació.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211

S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

III.

R6.r1a. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.
No s'admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats, ni aquelles que, pels seus
volums, desentonin del conjunt.
S’estableix la obligatorietat que els colors de façana
siguin blans o de tonalitats terroses clares.

Tancaments i fusteria

No s'estableix

Baixants i canalons
Tanques

IV.

No s'estableix
Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R6.r1a. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, en la modalitat d’habitatge unifamiliar.
L’ús residencial en planta baixa resta condicionat a que
la cota d’implantació sigui superior a la cota
d’inundabilitat, definida en els plànols oficials per a
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III -
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Secc. 1a

del titular

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Article 125.

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

g.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

h.

Serveis tècnics

i.

Aparcament

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per cada
habitatge.

Subzona d’edificació aïllada Riumar . Clau R6.r1b

V. R6.r1b. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:
Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

600m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb una superfície
mínima de 200m.

Front mínim de parcel·la

Art. 194

12m

Fons mínim de parcel·la

Art. 194

12m

VI.

R6.r1b. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada i agrupada.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB + 1PP+G = 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m

Gàlib màxim

Art. 215

Resultat de l’aplicació de les separacions mínimes als
límits de parcel·la.

Art. 213

40%

Art. 199

No s’admet planta soterrani.

Ocupació
principal

màx.

Ocupació
soterrani

màxima

edificació
planta

Art. 221

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,40m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 6m, respecte a l’alineació de vial.
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A partions: 3m.
A fons: 3m.
Amb la tramitació d’un Pla de Millora Urbana que
reguli la densitat es poden establir unes distàncies
menors: 3m (a carrer i fons) i 2,5m (a partions)
Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 hab/300m² sòl net, màxim 2 habitatges
Es podrà augmentar el nombre d’habitatges, fins a
una densitat màxima de 36 hab/Ha, amb la tramitació
d’un Pla de Millora Urbana on es garanteixi la
correcta accessibilitat de tots els habitatges.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Hauran de guardar les distàncies reglamentàries de
separacions a llindars.

Elements sortints

Art. 226

Els ràfecs podran volar fins a 0,60m dins d’aquesta
separació.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 20 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211

S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 1m. a tots els límits de parcel·la.

VII.

R6.r1b. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.
No s'admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats, ni aquelles que, pels seus
volums, desentonin del conjunt.
S’estableix la obligatorietat que els colors de façana
siguin blans o de tonalitats terroses clares.

Tancaments i fusteria

No s'estableix

Baixants i canalons
Tanques

VIII.

No s'estableix
Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R6.r1b. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.
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Ús principal:

Art. 241

Residencial, en la modalitat d’habitatge unifamiliar.
L’ús residencial en planta baixa resta condicionat a que
la cota d’implantació sigui superior a la cota
d’inundabilitat, definida en els plànols oficials per a
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Article 126.

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

a.

Oficines i serveis quan estiguin lligats a l’habitatge
del titular

b.

Comercial i restauració

c.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

d.

Serveis tècnics

e.

Aparcament

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per cada
habitatge.

Subzona d’edificació aïllada Riumar C . Clau R6.r2

IX. R6.r2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:
Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

800m²

Art. 193

S’exceptuen les parcel·les que comptin amb
inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament, amb una superfície
mínima de 200m.

Front mínim de parcel·la

Art. 194

15m

Fons mínim de parcel·la

Art. 194

15m

X.

R6.r2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Nombre màxim de plantes

Art. 217

PB + 1PP + G= 8,20m

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
224

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Segons s’estableix en les condicions generals.

Alçada mínima lliure planta baixa

Art. 220

2,70m
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Gàlib màxim
Ocupació
principal

màx.

Ocupació
soterrani

màxima

edificació
planta

Art. 215

Resultat de l’aplicació de les separacions mínimes als
límits de parcel·la.

Art. 213

45%

Art. 199

No s’admet planta soterrani.

Art. 221

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,60m²st /m² sòl

Separacions mínimes

Art. 201

A façana: 6m, respecte a l’alineació de vial.
A partions: 3m.
A fons: 8m.
Amb la tramitació d’un Pla de Millora Urbana que
reguli la densitat es poden establir unes distàncies
menors: 3m (a carrer i fons) i 2,5m (a partions)

Densitat màxima d’habitatges

Art. 198

1 hab/300m² sòl net, màxim 2 habitatges
Es podrà augmentar el nombre d’habitatges, fins a
una densitat màxima de 36 hab/Ha, amb la tramitació
d’un Pla de Millora Urbana on es garanteixi la
correcta accessibilitat de tots els habitatges.

Cossos sortints oberts

Art. 225

Hauran de guardar les distàncies reglamentàries de
separacions a llindars.

Elements sortints

Art. 226

Els ràfecs podran volar fins a 0,60m dins d’aquesta
separació.

Espai lliure d’edificació

Art. 200

S’admeten les edificacions auxiliars al jardí i l’hort,
amb una superfície màxima de 15 m2. S’admeten
barbacoes.

Art. 211

S’admeten les piscines respectant una distància
mínima de 2m. a tots els límits de parcel·la.

XI.

R6.r2. CONDICIONS ESTÈTIQUES:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Cobertes

Art. 224

Per damunt dels plans de coberta, només
s’autoritzarà els remats decoratius, conductes de
ventilació i fums, lluernaris, antenes i elements
similars, sempre que s’adaptin a les necessitats del
projecte i a la composició general de l’edifici.

Art. 230

Composició de façanes

Art. 216
Art. 231

Materials de façana

La composició serà lliure, tenint en compte la
integració de l’edifici en el paisatge i l’entorn en què
se situï.
No s'admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats, ni aquelles que, pels seus
volums, desentonin del conjunt.

Tancaments i fusteria
No s'estableix
Baixants i canalons
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No s'estableix
Tanques

XII.

Art. 204

S’exigirà la construcció de tanques d’acord amb les
condicions generals.

R6.r2. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 241

Residencial, en la modalitat d’habitatge unifamiliar
L’ús residencial en planta baixa resta condicionat a que
la cota d’implantació sigui superior a la cota
d’inundabilitat, definida en els plànols oficials per a
l’avinguda de 500 anys de període de retorn.

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Article 127.

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

a.

Oficines i serveis quan estiguin lligats a l’habitatge
del titular

b.

Comercial

c.

Dotacions:
Sanitari-assistencial,
educatiu,
sociocultural, esportiu, religiós, administratiu

d.

Serveis tècnics

e.

Aparcament

Reserva mínima d’una (1) plaça d’aparcament per cada
habitatge.

Subzona hortes urbanes. Clau HU

1. Definició: Correspon a les parcel·les situades a l’interior d’illa no accessibles amb vial públic
o bé en franges de terrenys sense condicions ni mida per assolir el caràcter de parcel·la
edificable.
2. L’ús dels terrenys serà el de conreu.
3. Cal mantenir la parcel·la en condicions adequades de seguretat, salubritat i higiene.
4. No s’admetran materials de rebuig, ferralla, plàstics o similars, per a construir elements
auxiliars de conreu, ni edificacions, ni tanques.
5. No es permet el conreu de plantes degradants del sòl, ni invasores.
6. En el cas que estiguin vinculades registralment a una altra parcel·la urbana de Deltebre,
podran acollir usos complementaris a l’habitatge, com són piscina, barbacoa o altres. Altrament
l’únic ús admès és el d’espai lliure privat dedicat a jardí o hort.
7. S’admet una única construcció per parcel·la de 20 m2 de superfície per a magatzem i altres
usos complementaris. Les separacions mínimes seran de 3m. a carrer i 2 m. a partions
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Secció 6a:

Zona d’indústria

Article 128.

Definició de les zones industrials

1. Aquesta zona comprèn els terrenys on s’ubiquen les àrees d’activitat econòmica destinades
predominantment a l’ús industrial.
Article 129.

Subzona d’indústria - . Clau A1

Definició:
Correspon a les activitats pròpies dels polígons industrials amb tipus d’edificació aïllada.
I.

A1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

640m²

Art. 193

a.

Es permet l'agrupament de parcel·les per formarne una de majors dimensions. L'agrupació no
eximeix del compliment de totes les prescripcions
establertes en les presents normes.

b.

Es permet la divisió de parcel·les sempre que
aquesta divisió no representi una nova ocupació
superior a la fixada per la normativa i, així mateix,
la nova divisió compleixi les condicions d'accés,
serveis, etc.

Front mínim de parcel·la

Art. 194

18 m.

Profunditat mínima

Art. 192

20 m.

Tanques i vegetació

Art. 204

Alçada màxima: 2m

II.

A1. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Ocupació màxima

Art. 199

80%

Índex d’Edificabilitat Neta

Art. 197

1,00m³st/m³sl

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
Art. 224

12m

Regles per a la determinació
d’alçades
Separacions mínimes

Art. 219.3
Art. 201

Està prohibit fer servir els espais de separació entre
edificacions i els espais lliures resultants dins de la
mateixa parcel·la com a dipòsits de materials i
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abocadors de deixalles.

Edificacions auxiliars

Art. 213

No s’admeten.

Condicions estètiques

Art. 231

Segons s’estableix a les condicions generals.
En les façanes amb front a vial s’haurà d’emprar obra
vista, plafons prefabricats de formigó o altre material
de qualitat per tal de configurar una imatge que vetlli
per la qualitat del paisatge urbà.

Altres

En el cas que l'activitat o part d'ella, o
l'emmagatzematge, no requereixin una nau
pròpiament dita, no es podran ocupar els espais
mínims que haurien de quedar lliures d'edificació
d'acord amb aquestes Normes.
Les zones destinades a aquestes activitats es
delimitaran convenientment amb elements que
marquin la distinció sempre que es tracti de materials
degudament envasats i que es puguin estibar
ordenadament.
Quan es tracti de materials a la menuda, deixalles,
etc., caldrà construir unes sitges adients a l'activitat
(murs, parets, etc.) de manera que impedeixin la seva
dispersió, pols, etc., i ocultin les vistes.
Els cementiris de vehicles, dipòsits de deixalles i, en
general, tota activitat que produeixi un impacte
paisatgístic de tipus negatiu se situaran amb
proteccions de barreres verdes o elements de tanca
complementats amb vegetació.
Així, en tots els supòsits, les activitats visibles des de
la via pública hauran de presentar un bon aspecte, i
s’hauran de mantenir en les degudes condicions de
seguretat, salubritat i ornament.

III.

A1. CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 243 i
244

Industrial

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

a.

Logístic i de magatzems

b.

Restauració

c.

Comercial, sempre que estigui
directament amb l’activitat industrial

d.

Oficines i serveis

e.

Dotacions

f.

Serveis tècnics

g.

Estació de serveis

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Indústria – aparador

relacionat

h. Aparcament
Dotació mínima d’aparcament en

Títol VIII Cap. III -
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Secció 7a:

Zona de serveis

Article 130.

Definició zones de serveis

1. Inclou les àrees urbanes d’activitats econòmiques diferents de la industrial o la logística amb
predomini d’un ús concret.
2. Correspon als àmbits amb ús predominant d’oficines i serveis, comercial, allotjament
temporal, restauració o d’ús recreatiu i espectacles, i hoteler. La seva situació en punts
rellevants del nucli, configura espais a tenir cura per la seva representativitat i com a tal han de
ser tractats arquitectònicament i funcionalment.
3. Es distingeixen les següents subzones:
-

A2a: subzona de serveis Hoteler / Restauració

-

A2b: subzona de serveis Comercial

-

A2c: subzona de serveis Lúdic

-

A2d: subzona de serveis Turístic / Restauració

Article 131. Subzona de serveis. Ús hoteler Clau A2a

I.

A2a. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

600m²

Art. 193

S’admeten superfícies menors en parcel·les que
estiguin envoltades de zona residencial. En
aquest cas la parcel·la mínima serà la de la
zona del voltant.

Art. 194

No s’estableix.

Front mínim de parcel·la

En parcel·les que estiguin envoltades de zona
residencial, la façana mínima serà la de la zona
del voltant.
Tanques i vegetació

II.

Art. 204

Alçada màxima: 2m.

A2a. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,4 m²st/ m²sl

Ocupació màxima

Art. 199

50%
S’admeten els soterranis d'acord amb les necessitats

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

134

Aprovació Inicial. Juliol 2018

acreditades
i
sempre
que
es
justifiqui
específicament el compliment de les condicions
establertes, al Reglament de Domini Públic Hidràulic,
en els termes del RD 638/2016, de 9 de desembre,
de Modificació del RDPH
Volum màxim

Art. 197

No s’estableix.

Alçada reguladora màxima

Art. 218 a
Art. 224

PB + 2PP = 10,50m

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Separacions mínimes

Art. 201

3m a façana i a la resta de partions

Edificacions auxiliars

Art. 213

No s’admeten.

Condicions estètiques

Art. 231

S’admet la llibertat de composició arquitectònica,
observant les característiques de l’arquitectura de
Deltebre
Tota nova edificació s’harmonitzarà amb la resta del
carrer, considerant mòduls, nivells, proporció i
caràcter de forats, materials i color, tant en façanes
com en les parts visibles des de l’exterior.
No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

III.

A2a CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 242

Hoteler
Alberg
Aparthotel

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a
Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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a.

Bar, restaurant

b.

Comercial

c.

Recreatiu i esportiu

d.

Oficines i de serveis

e.

Sanitari–assistencial

f.

Educatiu

g.

Cultural

h.

Religiós

i.

Administratiu

j.

Magatzems (corresponent a indústria de la
categoria 1a. i 2a.)

Segons s’estableix en les condicions generals.
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Article 132. Subzona de serveis. Ús comercial Clau A2b

I.

A2b. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

600m²

Art. 193

S’admeten superfícies menors en parcel·les que
estiguin envoltades de zona residencial. En
aquest cas la parcel·la mínima serà la de la
zona del voltant.

Art. 194

No s’estableix.

Front mínim de parcel·la

En parcel·les que estiguin envoltades de zona
residencial, la parcel·la mínima serà la de la
zona del voltant.
Tanques i vegetació

II.

Art. 204

Alçada màxima: 2m.

A2b. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,6 m²st/ m²sl

Ocupació màxima

Art. 199

50%
S’admeten els soterranis d'acord amb les necessitats
acreditades
i
sempre
que
es
justifiqui
específicament el compliment de les condicions
establertes, al Reglament de Domini Públic Hidràulic,
en els termes del RD 638/2016, de 9 de desembre,
de Modificació del RDPH

Volum màxim

Art. 197

No s’estableix.

Alçada reguladora màxima

Art. 217 a
Art. 224

PB + 1PP = 8,50m

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Separacions mínimes

Art. 201

3m a façana i a la resta de partions

Edificacions auxiliars

Art. 213

No s’admeten.

Condicions estètiques

Art. 231

S’admet la llibertat de composició arquitectònica,
observant les característiques de l’arquitectura de
Deltebre
Tota nova edificació s’harmonitzarà amb la resta del
carrer, considerant mòduls, nivells, proporció i
caràcter de forats, materials i color, tant en façanes
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com en les parts visibles des de l’exterior.
No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

III.

A2b CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 242

Comercial

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

a.

Dotacions: administratiu, sociocultural, sanitariassistencial, esportiu, proveïment i abastament.

b.

Restauració

c.

Terciari i serveis: recreatiu

d.

Serveis tècnics

e.

Aparcament

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Article 133. Subzona de serveis. Ús Lúdic Clau A2c

I.

A2c. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

600m²

Art. 193
Front mínim de parcel·la

Art. 194

10 m

Tanques i vegetació

Art. 204

Alçada màxima: 2m.

II.

A2c. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

0,55 m²st/ m²sl

Ocupació màxima

Art. 199

55%
N0 s’admeten soterranis

Volum màxim

Art. 197

No s’estableix.

Alçada reguladora màxima

Art. 217 a
Art. 224

PB = 4,50m

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Separacions mínimes

Art. 201

3m a façana i a la resta de partions

Edificacions auxiliars

Art. 213

No s’admeten.

Condicions estètiques

Art. 231

S’admet la llibertat de composició arquitectònica,
observant les característiques de l’arquitectura de
Deltebre
Tota nova edificació s’harmonitzarà amb la resta del
carrer, considerant mòduls, nivells, proporció i
caràcter de forats, materials i color, tant en façanes
com en les parts visibles des de l’exterior.
No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

III.

A2a CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 242

Lúdic i recreatiu
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Usos compatibles:

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

f.

Restauració

g.

Comercial

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

h.

Serveis tècnics

i.

Aparcament

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Segons s’estableix en les condicions generals.
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Article 134. Subzona de serveis. Ús Turístic Clau A2d

I.

A2d. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Parcel·la mínima

Art. 192

600m²

Art. 193

S’admeten superfícies menors en parcel·les que
estiguin envoltades de zona residencial. En
aquest cas la parcel·la mínima serà la de la
zona del voltant.

Art. 194

No s’estableix.

Front mínim de parcel·la

En parcel·les que estiguin envoltades de zona
residencial, la parcel·la mínima serà la de la
zona del voltant.
Tanques i vegetació

II.

Art. 204

Alçada màxima: 2m.

A2d. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Tipus d’ordenació

Art. 179

Edificació aïllada.

Edificabilitat neta per parcel·la

Art. 195

1 m²st/ m²sl

Ocupació màxima

Art. 199

50%
S’admeten els soterranis d'acord amb les necessitats
justificades
i
sempre
que
es
justifiqui
específicament el compliment de les condicions
establertes, al Reglament de Domini Públic Hidràulic,
en els termes del RD 638/2016, de 9 de desembre,
de Modificació del RDPH

Volum màxim

Art. 197

No s’estableix.

Alçada reguladora màxima

Art. 217 a
Art. 224

PB + PP = 7,20m

Regles per a la determinació
d’alçades

Art. 219.3

Separacions mínimes

Art. 201

3m a façana i a la resta de partions

Edificacions auxiliars

Art. 213

No s’admeten.

Condicions estètiques

Art. 231

S’admet la llibertat de composició arquitectònica,
observant les característiques de l’arquitectura de
Deltebre

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

140

Aprovació Inicial. Juliol 2018

Tota nova edificació s’harmonitzarà amb la resta del
carrer, considerant mòduls, nivells, proporció i
caràcter de forats, materials i color, tant en façanes
com en les parts visibles des de l’exterior.
No s’admetran edificacions construïdes amb materials
pobres o mal ponderats.

III.

A2a CONDICIONS D’ÚS:

Paràmetre

Cond. gral.

Condicions particulars

Ús principal:

Art. 242

Turístic

Usos compatibles:

Títol VIII Cap. III Secc. 1a

a.

Dotacions: administratiu, sociocultural, sanitariassistencial, esportiu, proveïment i abastament.

b.

Restauració

c.

Terciari i serveis: recreatiu

d.

Serveis tècnics

e.

Aparcament

Títol VIII Cap. III Secc. 4a

Dotació mínima d’aparcament en
edificis de nova construcció

Títol VIII Cap. III Secc. 4a
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Capítol III

POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA

Article 135.

Relació de polígons d’actuació urbanística

1. El POUM delimita diferents polígons d’actuació urbanística (PAU), tant d’ús residencial, com
terciaris / industrials, el desenvolupament dels quals es portarà a terme mitjançant el
corresponent instrument de gestió urbanística a partir de les determinacions que contempla
aquest Pla d’ordenació.
2. Els PAUs es regulen per les determinacions generals que estableixen aquestes normes i les
condicions específiques per a cadascun d’ells definides a les fitxes normatives. Totes les
FITXES NORMATIVES s’adjunten en un document a part d’aquestes NORMES
URBANÍSTIQUES.
3. Constitueixen un apartat concret dins els polígons d’actuació urbanística les Unitats de
Reparcel·lació (UR), com a àmbits on el POUM fomenta la reparcel·lació entre diferents
propietats amb l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat, sense que portin associades
cessions de sòl per a sistemes ni despeses d’urbanització.
Article 136.

Procediment i execució dels polígons d’actuació urbanística

1. Per executar els polígons d’actuació urbanística (PAU) s’han d’elaborar i tramitar els
projectes de reparcel·lació o d’expropiació i el projecte d’urbanització, d’acord amb el que es
determina en cada fitxa normativa.
4. El projecte de reparcel·lació, a més del plànol del planejament vigent, haurà de contenir un
plànol complementari de detall a 1:500 amb la concreció del sostre edificable i unitats
d’habitatge o establiments de cada illa o parcel·la, d’acord amb que estableix cada fitxa i la
regulació de cada zona definida.
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Capítol IV

PLANS DE MILLORA URBANA

Article 137.

Relació de plans de millora urbana

1. El POUM delimita diversos plans de millora urbana (PMU), el desenvolupament dels quals
es portarà a terme mitjançant la redacció i tramitació de la figura de planejament derivat
corresponent, a partir de les determinacions que contempla el present Pla d’ordenació.
2. Els PMUs es regulen per les determinacions generals que estableixen aquestes normes i les
condicions específiques per a cadascun d’ells definides a les fitxes normatives. Totes les
FITXES NORMATIVES s’adjunten en un document a part d’aquestes NORMES
URBANÍSTIQUES.
Article 138.

Desenvolupament i execució dels Plans de millora urbana

1. Els PMUs s’elaboraran amb la tècnica de l’ordenació detallada amb volumetria precisa, amb
seccions i amb la indicació del repartiment del sostre edificable per plantes.
2. S’utilitzarà la mateixa qualificació que en sòl urbà, establint les subzones o subsistemes que
es creguin convenients, per diferenciar paràmetres específics o per remetre l’ordenació precisa
al plànol de detall del planejament derivat.
3. S’haurà de definir el nombre d’habitatges en cada illa o part d’una illa, o parcel·la,
diferenciant els de règim lliure i els de règim protegit.
4. S’haurà de delimitar un o més polígon d’actuació, els seus sistemes d’actuació i les
condicions específiques per al projecte de reparcel·lació i d’urbanització.
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TÍTOL VI. SÒL URBANITZABLE
Article 139.

Definició

1. Constitueixen el sòl urbanitzable del terme de Deltebre els terrenys que el POUM ha
considerat necessaris i adequats a fi de garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del
municipi i fer possible el creixement harmònic de la població i de la seva activitat econòmica,
d’acord amb el que estableix l’article 3 del TRLU.
2. Aquest POUM preveu els següents sectors de sòl urbanitzable delimitat, i els declara
aptes per ser urbanitzats, d’acord amb el planejament de rang superior. La delimitació d’aquest
Plans parcials es grafia en els plànols d’ordenació.
Per al desenvolupament urbanístic d’un sector de sòl urbanitzable delimitat cal la formulació, la
tramitació i publicació d’un pla parcial urbanístic.
Per a cada pla parcial, el POUM descriu els objectius del seu desenvolupament i en determina
les condicions d’ordenació, edificació, criteris d’ordenació i integració paisatgístic, ús i gestió en
les FITXES NORMATIVES corresponents.
Mitjançant les fitxes d’aquests sectors, les disposicions de les quals tenen caràcter normatiu, es
recullen les determinacions prescriptives que hauran de regular el seu desenvolupament
mitjançant el corresponent pla parcial urbanístic. Totes les FITXES NORMATIVES s’adjunten
en un document a part d’aquestes NORMES URBANÍSTIQUES.
3. Així mateix, s’estableixen determinats conjunts de sectors de sòl urbanitzable delimitat que
per la seva situació relativa tenen un cert grau de dependència, de manera que la definició de
la seva ordenació i de les xarxes de serveis s’ha de fer de manera coherent i amb criteris de
conjunt. En aquest sentit, el primer sectors de cada conjunt que iniciï el seu desenvolupament
haurà de fer una previsió conjunta a nivell d’avantprojecte de les qüestions que afectin al total,
que haurà de ser confirmada successivament pels diferents sectors que es vagin
desenvolupant
Article 140.

Regulació del sòl urbanitzable delimitat

El sectors de sòl urbanitzable delimitat es regulen per les determinacions generals que
estableixen aquestes normes i les condicions corresponents als plans parcials que
s’especifiquen a les fitxes normatives.
El contingut i les determinacions d’aquestes fitxes s’estructura en base als apartats següents:
a. Àmbit: S’assenyala la superfície total del sector de planejament i s’especifica
l’emplaçament geogràfic dintre del municipi. L’àmbit delimitat podrà ser ajustat en la
mateixa tramitació del pla parcial dintre dels límits que es preveuen en aquestes normes
per a una major precisió.
b. Objectius: Es defineixen els objectius que han de servir per desenvolupar el pla parcial
així com les determinacions principals respecte al destí de les cessions de sistemes
urbanístics i d’equipaments.
c.

Condicions d’ordenació: Es descriuen les condicions de desenvolupament de cada
sector i s’especifiquen les reserves de sistemes de sòl públic, les zones de sòl privat, el
nombre màxim d’habitatges amb el sostre màxim edificable. Les quantificacions del sòl
privat tenen caràcter de màxims mentre que els sòls públics tenen caràcter de mínims.

d. Condicions de gestió i execució: S’estableix el sistema d’actuació, el percentatge de
cessió d’aprofitament a l’administració actuant i el percentatge de sòl que s’haurà de
destinar als habitatges de protecció publica. Els percentatges assignats a cada sistema
es podran modificar per tal de reconèixer la realitat física del sector o les limitacions
derivades de la implantació de servituds o proteccions, sempre que el percentatge total
de superfície prevista per a sistemes dins del sector es mantingui i les superfícies
resultants compleixin allò previst pel TRLU.
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e. Altres: En aquest apartat s’especifica altres condicions específiques del sector, no
incloses en els apartats anteriors, tipus criteris que s’hauran d’aplicar per a l’ordenació
dels sector , per a una bona integració paisatgística i preservació dels valors del territori,
i/o possibles càrregues externes, etc.
Article 141.

Condicions generals d’urbanització del sòl urbanitzable

1. No es permetrà l’ocupació dels edificis fins que no estigui totalment acabada la urbanització
que els afecti i estiguin en condicions de funcionament els accessos i els subministraments
d’aigua, energia elèctrica i les xarxes de clavegueram.
2. Es disposa com a preceptiu que les esteses de noves línies elèctriques i/o de
telecomunicacions es realitzin de forma soterrada, així com els trams de connexió amb les
línies preexistents.
3. Preferentment, s’optarà per una xarxa separativa en nous trams de clavegueram.
4. Amb caràcter general i d’acord amb les determinacions del Decret Legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus, cal que els plans
parcials incloguin la normativa i les previsions necessàries per:
a. Preveure espais i instal·lacions en els edificis d’habitatges i oficines, en els comerços i
altres establiments emplaçats en medis urbans, que facilitin la recollida selectiva dels
residus i, en general, les operacions de gestió descrites a la llei.
b. Preveure, en la xarxa viaria urbana i en els camins veïnals, els espais reservats
suficients per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a
optimitzar les operacions de recollida i transport de residus.
5. El planejament derivat i els projectes d’urbanització que els desenvolupin definiran i
executaran les xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics
necessaris per donar servei a cada sector.
6. La redacció dels projectes d’urbanització resoldrà el subministrament d’aigua potable i el
sanejament -que en cas de nova execució serà en xarxa separativa– així com la petició de
certificats, tramitació, autoritzacions, dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions
tècniques que corresponguin.
7. Dins les despeses d’urbanització dels sectors s’imputaran la connexió a les xarxes de
serveis existents i l’ampliació d’aquestes, en cas que sigui necessari, degut a l’increment de
cabals i consums que deriven de cada sector. Si s’escau, participarà en el finançament dels
sistema de tractament d’aigües residuals municipal, sempre de forma proporcional al cabal
subministrat pel sector.
8. En l’elecció del sistema d’enllumenat públic, s’optarà sempre per un tipus d’enllumenat de
baix consum.
9. Els projectes d’urbanització dels carrers hauran de preveure un màxim del 50% de la secció
per al trànsit rodat. La resta es destinarà a vianants i, on calgui, a carril bici o espais lineals
enjardinats.
Article 142.

Desenvolupament i execució dels plans parcials

Criteris per a l’elaboració dels plans parcials:
1. Cal utilitzar la mateixa qualificació que en el sòl urbà, establint les subzones o subsistemes
que es creguin convenients, per remetre l’ordenació precisa al plànol de detall del planejament
derivat.
2. Els plans parcials s’elaboraran amb la tècnica que defineix l’ordenació detallada per a cada
edificació d’acord amb criteris establerts per aquesta mateixa normativa en l’apartat dels
PARÀMETRES D’ORDENACIÓ. Així mateix, cal definir el nombre d’habitatges en cada illa o
part d’una illa, o parcel·la, diferenciant els de règim lliure i dels de règim de protecció pública
(en qualsevol de les seves tipologies).
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3. Cal delimitar els polígons d’actuació urbanística (PAU) que es considerin necessaris,
establint els seus sistemes d’actuació corresponents i les condicions específiques que calgui
complir en la formulació dels projectes de reparcel·lació o d’expropiació.
4. Cal determinar condicions per als projectes d’urbanització que garanteixin un ús sostenible
dels recursos existents en l’entorn, així com criteris d’ordenació i d’integració paisatgística.
5. Cal establir regulacions d’ordenació de caràcter ambiental, de mobilitat i de paisatge urbà.
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TÍTOL VII. SÒL NO URBANITZABLE
Capítol I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 143.

Definició i objectius

1. El terme municipal de Deltebre es troba enclavat al bell mig del Delta de l’Ebre, i està situat
a la riba esquerra del riu Ebre. La major part del seu territori està classificat com a sòl no
urbanitzable i constitueix un dels majors actius naturals i mediambientals del municipi. En
aquest sentit, el Delta té un paper fonamental en la interconnexió dels diferents ambients
aquàtics (marins, litorals, estanys i riu) i és una zona agrícola de gran productivitat i vàlua,
dedicada primordialment a l’arrossar.
2. Es classifiquen com a sòl no urbanitzable (SNU) els terrenys que pels seus valors
ambientals, agrícoles, forestals, paisatgístics o d’altra naturalesa, han de ser objecte de
conservació, protecció i gestió amb la finalitat d’evitar-ne la degradació, i aquells que resulten
quantitativament innecessaris per al desenvolupament urbanístic en el model territorial previst
en el termini temporal d’aquest pla, defugint, en qualsevol cas, la consideració del sòl no
urbanitzable com a espai vacant o com a reserva per a la implantació futura d’altres activitats o
instal·lacions.
3. Qualsevol procés de transformació o la implantació d’activitats o instal·lacions en el sòl no
urbanitzable que no responguin als requeriments de les activitats agrícoles, ramaderes o
forestals, s’han de valorar com un fet excepcional que cal limitar a les actuacions mínimes
estrictament imprescindibles i, en qualsevol cas, a aquelles admeses per la legislació
urbanística, pel planejament territorial i pel planejament urbanístic. La necessitat d’emplaçar les
activitats o instal·lacions en sòl no urbanitzable ha d’estar degudament justificada en el projecte
corresponent per raons estrictament funcionals, per incompatibilitat amb els usos urbans, no
essent admissible, en cap cas, una justificació fonamentada en el menor cost econòmic de la
seva implantació en sòl no urbanitzable, en relació amb el cost d’implantació en sòl urbà.
4. Així mateix, el projecte haurà de justificar la idoneïtat de l’emplaçament escollit pel que fa a
les afectacions territorials, mediambientals i paisatgístiques que es puguin generar.
Article 144.

Regulació

1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de
disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els
imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits
legalment establerts.
2. Els usos i les construccions compatibles amb aquesta classe de sòl i la seva tramitació
estan regulats en el TRLU i el RLU, i amb les condicions específiques que s’assenyalen en
aquestes normes per a cada zona.
Les potencials possibilitats edificatòries dels sòls no urbanitzables s’han d’interpretar de
manera restrictiva atesa la voluntat del planificador de preservar-lo expressament de l’acció
urbanitzadora i d’evitar-ne utilitzacions indegudes.
3. És obligació dels propietaris de sòl no urbanitzable el mantenir la seva finca en adequades
condicions de seguretat, salubritat i ordre, amb l’objectiu de preservar el paisatge agro-forestal
del municipi i de garantir la seguretat de les persones i béns de l’entorn. Així, és responsabilitat
dels propietaris de finques en sòl no urbanitzable el manteniment en bon estat de les
edificacions, les instal·lacions i les ruïnes presents en la finca; el control dels dipòsits no
autoritzats de runes, deixalles, o qualsevol altre material en la finca; la realització d’extraccions
de materials no autoritzades, o la realització de qualsevol altra activitat contrària a les
determinacions del planejament urbanístic.
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Article 145.

Aprofitaments urbanístics en SNU

1. El sòl no urbanitzable està mancat de qualsevol dret predeterminat a aprofitaments
urbanístics. Els projectes d’edificació hauran de justificar la necessitat i la dimensió de les
noves edificacions en base als requeriments funcionals de l’activitat a què es destini i sempre
d’acord amb el paràmetres establerts en el planejament urbanístic.
2. Les resolucions per les quals s’aprovi o autoritzi la implantació d’actuacions en sòl no
urbanitzable poden subjectar el desenvolupament d’aquestes actuacions a un termini temporal,
sempre que estigui justificat per les característiques de l’actuació, transcorregut el qual s’ha de
produir, a càrrec de la persona interessada, el desmantellament de la instal·lació o construcció i
la restitució del sòl al seu estat originari.
Article 146.

Qualificació del Sòl no urbanitzable (SNU)

El sòl no urbanitzable es divideix en les zones següents:
-Sòl de protecció territorial (clau N1)


Sòl no urbanitzable territorial potencial (clau N1a)



Sòl de protecció territorial deltaic (clau N1b)

-Sòl de protecció especial (clau N2)


Sòl de protecció especial deltaic (clau N2b)



Sòl de protecció especial PEIN (clau N2c)


Article 147.



Sòl de protecció especial PEIN (clau N2c1)



Sòl de protecció especial PDUSC CPEIN (clau N2c2)



Sòl de protecció especial Parc natural (clau N2c3)

Sòl de protecció especial PDUSC C1 (clau N2d)
Sistemes urbanístics generals en SNU

Els sistemes urbanístics generals en sòl no urbanitzable es regeixen per les disposicions
específiques establertes per aquestes Normes en relació als sistemes urbanístics. Tanmateix,
el seu desenvolupament s’ha d’ajustar també als objectius i principis d’ordenació general fixats
per al sòl no urbanitzable en el TRLU i, si és el cas, als establerts en les zones de sòl no
urbanitzable que els envolten i a les seves regulacions i condicions definides per aquestes
Normes.
Article 148.

Desenvolupament del POUM en SNU

1. Malgrat que les determinacions d’aquest POUM pel que fa al SNU són d’aplicació
immediata, podran ésser desenvolupades mitjançant plans especials, amb els objectius
assenyalats en el TRLU.
2. L’àmbit dels plans especials abastarà la integritat de la finca o de les diverses finques
afectades per l’actuació que s’hi reguli.
3. Els plans especials no poden alterar la classificació del sòl no poden modificar els elements
fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament (excepte allò previst per la
TRLU pels plans especials autònoms); en canvi poden alterar altres determinacions del
planejament i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries, sempre que aquestes
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alteracions siguin coherents amb els objectius d’ordenació i protecció associats a la qualificació
urbanística dels terrenys afectats.
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Capítol II

ELEMENTS PROPIS DEL SÒL NO URBANITZABLE

Article 149.

Concepte de finca

Als efectes d’aquest Capítol, constitueixen una finca els terrenys que conformin una finca
registral a efectes de la legislació hipotecària i estiguin així inscrits en el registre de la propietat.
Per contra, no tenen la consideració de finca els diferents terrenys que, malgrat ser de la
mateixa propietat, figurin en inscripcions independents en el registre de la propietat.
Article 150.

Condicions per a la segregació de finques

1. En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys ubicats en sòl no
urbanitzable no es podran efectuar segregacions en contra d’allò que disposa la legislació
agrícola o forestal.
2. Les actuacions específiques d’interès públic s’han d’implantar sobre la superfície de sòl que
requereixi la seva funcionalitat, la qual serà susceptible de segregació sempre que no doni lloc
a una resta de finca matriu inferior a la unitat mínima de conreu o forestal. En l’establiment de
la superfície de sòl necessària, es tindrà en compte que qualsevol construcció en sòl no
urbanitzable ha de tenir la consideració d’edificació aïllada i ha de mantenir al seu entorn un
espai no transformat que actuï com a coixí amb el sòl rural confrontant.
3. La superfície mínima de les finques als efectes de segregacions es regirà per la normativa
sectorial d’aplicació (Decret 169/1983, de 12 d’abril i el Decret 35/1990, de 23 de gener).
4. Únicament s’admetrà la segregació de terrenys d’una superfície inferior a la mínima que
correspongui, sempre i quan, en el mateix acte, la part segregada s’agrupi amb una altra finca
confrontant i que la superfície restant de la finca matriu tingui una superfície igual o superior a
la mínima que li correspongui.
5. No s’admetrà cap segregació de finques que deixi una de les finques sense accés directe
des d’un vial públic.
6. No s’admetrà la segregació de cap finca, la superfície original de la qual hagi donat lloc a
l’autorització d’una edificació. A tal efecte caldrà supeditar l’eficàcia de les llicències que
s’atorguin a la inscripció en el registre de la propietat de la condició d’indivisibilitat de la finca en
qüestió.
7. La segregació de finques en sòl no urbanitzable és un acte subjecte a llicència municipal
prèvia. Es considerarà infracció urbanística greu el fraccionament del sòl que vulneri les
determinacions del Pla.
8. Resten prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable, d’acord amb el
concepte de parcel·lació urbanística establert a l’article 191 TRLU. En tot cas, no s’admetran
les divisions de finques que tinguin per objectiu facilitar la construcció d’edificacions o
d’instal·lacions per destinar-les a usos urbans, inclòs l’ús d’habitatge familiar.
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Article 151.

Camps de conreu, marges i feixes

1. Aquest POUM estableix com a prioritària la conservació i recuperació del paisatge agrícola
tradicional, caracteritzat per un elevat interès paisatgístic i una important biodiversitat. El POUM
procurarà que la mecanització del camp, o les transformacions agràries, en aquells espais més
rics paisatgísticament, no comporti una alteració substancial de la fesomia dels conreus, de
manera que la dimensió dels camps i la superfície ocupada per vegetació seminatural dels
marges es mantingui sensiblement en el conjunt i de forma més particular en aquells espais de
paisatge més fràgil.
2. D’acord amb l’apartat anterior, s’identifiquen com a conreus tradicionals els de l’arròs i
l’horta.
3. Els conreus tradicionals són objecte d’especial protecció en general, però de forma
particular en zones més vulnerables paisatgísticament, ja sigui per la seva posició orogràfica,
com per la proximitat a eixos de comunicació o punts d’interès.
4. Estaran prohibides en sòl no urbanitzable aquelles actuacions que modifiquin
substancialment el conjunt dels camps de conreu i de la geometria dels seus marges i feixes.
Article 152.

Masses forestals i bosc de ribera

1. Les masses forestals consolidades, i especialment, les de bosc de ribera, es consideren
elements naturals que cal protegir.
2. A Deltebre, la major part de les masses forestals queden restringides als marges del riu
Ebre i en zones humides, que són àrees d’interès hidrològic i natural, on no s’admet l’explotació
forestal.
3. Es conservarà la vegetació existent al llarg dels cursos d’aigua, així com aquells espais
arbrats al llarg dels camins o vinculats a les edificacions existents. Excepcionalment, s’admetrà
la tala d’arbrat existent per motius de seguretat.
Article 153.

Canals, sèquies i desaigües

1. Es protegiran els canals, sèquies i desaigües. No es permetrà cap obra que malmeti el seu
traçat i impedeixi el servei i les obres de manteniment.
2. S’estableix una franja de protecció de 5 metres a ambdós costats del traçat dels canals,
sèquies i desaigües.
3. Es permetrà el revestiment dels canals, sèquies i desaigües amb formigó o qualsevol
material que impedeixi el malbaratament de l’aigua. Així mateix es valorarà la possibilitat
d’incorporar tècniques de bioenginyeria dels talussos de canals, sèquies que incorpori la
utilització de materials naturals. Aquestes obres de revestiment es faran amb un total respecte
al paisatge.
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Capítol III REGULACIÓ GENERAL DE LES INTERVENCIONS EN EL SÒL
NO URBANITZABLE
Article 154.

Moviments de terres

1. Llevat dels moviments de terres que tinguin per objecte la implantació d’edificacions o
d’infraestructures en el territori degudament autoritzades, únicament s’admeten els moviments
de terres que tinguin per finalitat el millorament de les àrees de conreu agrícola o de pastura, si
bé, caldrà reduir el volum de la intervenció al mínim, estrictament imprescindible.
2. El moviment de terres en sòl no urbanitzable és un acte subjecte a llicència municipal prèvia
i, per tant, requereix la presentació d’un projecte tècnic.
3. Els moviments de terres no comportaran, en cap cas, desmunts o terraplens de més 1 m
d’alçada. Els marges que es generin es resoldran amb talussos amb un pendent no superior a
la proporció 3/2 (amplada/alçada), els quals hauran d’estar revegetats amb arbres, arbustos i
vegetació herbàcia, que es limitarà a espècies autòctones. No s’admet el tractament dels
desnivells amb murs de contenció o escullera.
4. Els moviments de terres no podran suposar cap modificació significativa de les escorrenties
i cursos fluvials existents.
Article 155.

Tanques

1. S’admetrà el tancament de finques o de parts d’una finca sempre que se’n justifiqui la
necessitat per raons de seguretat. En qualsevol cas, la construcció de tanques en sòl no
urbanitzable és un acte subjecte a llicència municipal prèvia.
2. Les tanques que s’instal·lin seran visualment permeables. No s’admetran, en cap cas, les
tanques que tinguin la funció d’impedir la visió des de l’exterior d’un determinat punt del territori.
Per tant, no s’admeten les tanques que siguin total o parcialment opaques d’obra, ni les
compostes per formacions vegetals contínues, ni qualsevol altra que provoqui impacte sobre el
paisatge.
3. Les tanques adoptaran les formes tradicionals a base de solcs negats o vegetació
autòctona, poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència en tota la
seva alçada, poden complementar-se amb vegetació pròpia de l’entorn per aconseguir el grau
d’opacitat que es desitgi i han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva
longitud, per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn si
aquest no és homogeni.
4. Les tanques hauran de constituir-se preferentment amb elements vegetals o que permetin la
permeabilitat per a mamífers petits, evitant murs o elements que suposin una barrera a aquesta
permeabilitat. En cas que siguin tanques no vegetals, preferiblement haurien de garantir una
llum mínima de 30 cm
5. Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors discrets per tal que
s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc.
6. Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques,
aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc.
7. Les tanques s’hauran de situar a una distància mínima de 4m respecte a l’eix dels camins
rurals públics, respectant, a més, les servituds de pas establertes. Així mateix, les tanques se
situaran d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació en matèria de carreteres i de zona
fluvial.
Article 156.

Tractament de l’espai lliure
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Els espais lliures en sòl no urbanitzable es tractaran amb vegetació autòctona. S’hi prohibeix la
plantació d’espècies vegetals al·lòctones i els tractaments de jardineria propis de sòls urbans.

Article 157.

Elements publicitaris

Es prohibeix la instal·lació en tot el sòl no urbanitzable de qualsevol cartell o element publicitari,
la qual cosa sens perjudici de la possibilitat d’instal·lar en la xarxa viària els senyals indicatius
que siguin necessaris, d’acord amb la legislació sectorial vigent en matèria de carreteres.
Si s’admeten els rètols informatius, d’establiments i altres activitats d’interès turístic, sempre
sota criteris del menor impacte paisatgístic.
Article 158.

Normes relatives als residus

1. Està prohibit el dipòsit de terres, runes, deixalles, o de qualsevol altre material en el sòl no
urbanitzable, llevat que hagi estat prèviament autoritzat per raons d’interès públic.
2. Els dipòsits de materials necessaris per a l’execució d’obres degudament autoritzades,
implicaran l’obligació del promotor de restaurar els sòls afectats per aquests dipòsits a la
finalització de les obres.
3. Tant l’abocament d’aigües residuals com l’aprofitament de recursos hídrics, requeriran
l’autorització prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb la legislació sectorial vigent.
Article 159.

Basses particulars

5. S’admeten en sòl no urbanitzable, fora del Parc Natural, basses particulars per a usos
agrícoles, turístics, esportius, de lleure i cinegètics.
6. Les basses hauran de complir com a mínim un d’aquests requisits:
a) Franja de seguretat d’arròs del mateix propietari de la bassa amb la finalitat d’evitar els
danys de cultius contigus. Aquesta franja ha de tenir una amplada mínima de 25 metres
si la superfície de la bassa és de 2.000m² o menys i de 50 metres quan la superfície de
al bassa superi els 2.000m².
b) Ha de tenir una tanca perimetral de 2 metres d’alçada mínima amb un espai d’obertura
màxim de 5cm.
7. Si la bassa disposa de tanca no s’hi podrà caçar. En cap cas es poden usar les basses per
pescar l’angula.
8. S’haurà de declarar a l’Ajuntament de Deltebre l’ús de la bassa.
9. En cas que l’ús sigui cinegètic caldrà una autorització de l’Àrea Privada de Caça
corresponent, comunicar-ho al departament competent en matèria de medi ambient i respectar
les distàncies de seguretat que marca la legislació de caça.
10. Quan hi hagi aportació d’aigua entre els mesos de gener i abril, caldrà un drenatge lateral
per evitar filtracions als veïns.
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Capítol IV REGULACIÓ GENERAL DELS USOS,
INSTAL·LACIONS EN EL SÒL NO URBANITZABLE
Article 160.

EDIFICACIONS

I

Disposicions generals

1. La Llei d’urbanisme vigent i els seus Reglaments regulen de forma precisa els usos
admesos, la naturalesa de les edificacions i instal·lacions en el sòl no urbanitzable. Això no
obstant, el POUM estableix criteris específics en la regulació dels aspectes que es tracten en
aquest capítol, tenint en compte la realitat concreta del territori, pel que no es determini serà
d’aplicació genèrica la legislació de la Llei d’urbanisme vigent.
Article 161.

Regulació dels usos admesos a les diverses zones del sòl no urbanitzable

1. Els usos permesos en sòl no urbanitzable seran únicament els usos admesos per la Llei
d’urbanisme vigent i tenint en compte les restriccions del planejament territorial i sectorial.
2. Els usos permesos es regulen específicament per a cada qualificació de sòl no urbanitzable.
L’establiment de qualsevol ús permès comportarà l’obligació d’adoptar les mesures necessàries
per evitar la degradació del medi i facilitar una integració total.
En el sòl no urbanitzable no s’admeten els usos que impliquin una transformació en la
destinació o la naturalesa d’aquest sòl, o bé lesionin o impedeixin la consecució dels valors i
finalitats específiques que es defineixen per a cada codi.
Article 162.
forestal

Construccions i instal·lacions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o

1. Corresponen a les construccions destinades o pròpies de les activitats agrícoles,
ramaderes, forestals i d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica, previstes en la
legislació urbanística vigent.
2. Construccions pròpies de les activitats agrícoles:
a) La regulació de les construccions destinades a les casetes d’eines i als masets és
la que s’estableix al Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles
tradicionals de les Terres de l’Ebre.
b) Per a la resta de construccions pròpies de les activitats agrícoles, seran aplicables
les condicions següents:


Totes les edificacions han de guardar una relació funcional directa amb
l’explotació agrícola de la finca o finques, la qual cosa exigeix que tinguin
caràcter accessori respecte de l’explotació i que siguin proporcionals a la
superfície, destinació i capacitat productiva. Per tant, les dimensions de les
edificacions s’han d’ajustar a les necessitats de l’explotació justificades
degudament en el projecte presentat, en base a: acreditació d’una activitat
agrària, relació de la maquinària agrícola del sol·licitant i la seva ubicació i
distribució a l’interior de la construcció, l’ús i destí de la construcció i quins
productes s’hi han d’emmagatzemar i en quina quantitat i volum.



Tota actuació haurà de justificar les mesures d’impacte i integració
paisatgística, Es prioritzaran els colors blancs en la plana deltaica. Per tal de
reduir l’impacte sobre l’entorn, s’hauran d’arborar els davants de les façanes
amb vistes als nuclis rurals i als sistemes de comunicació amb arbres propis i
característics de l’emplaçament. En cas d’haver-hi diverses construccions,
aquestes s’han d’agrupar a l’entorn de l’edificació principal i evitar la dispersió
de les noves edificacions en el territori i la seva aparició indiscriminada al mig
dels conreus. Cal reduir l’impacte de les noves construccions, especialment
quan s’emplacin a zones obertes on la projecció de la silueta en la línia
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d’horitzó modifiqui el paisatge i creï una presència impròpia i desproporcionada
respecte de la dimensió i l’escala del paisatge.


Qualsevol construcció agrícola haurà de vetllar per la seva integració en
l’entorn rural on s’emplaça, adoptar les formes senzilles de la construcció
tradicional i emprar els materials i els elements de composició dels models de
l’edificació rural. No s’admeten els elements característics de les construccions
urbanes, i amb caràcter general els paraments de les edificacions s’han de
lliscar, sense que s’admeti l’obra de fàbrica de totxana o formigó vista, i sense
que s’admetin els materials reflectants.



Per a la implantació de les construccions pròpies de les activitats agrícoles
seran d’aplicació els paràmetres següents:
Finca mínima: la unitat mínima de conreu
Sostre màxim: el necessari per a l’ús d’acord amb les condicions establertes en
aquest article
Alçada màxima: la necessària per a l’ús
Separacions mínimes a límits de finca: l’alçada de l’edifici, amb un mínim de 4
metres, a tots els límits de la finca, excepte quan altra normativa sectorial (de
carreteres, hidràulica, costanera) estableixi una distància superior.

3.

Per a la implantació de les construccions pròpies de les activitats ramaderes, seran
aplicables les condicions següents:


Les construccions ramaderes tindran una composició volumètrica simple
preferentment horitzontal, harmònica amb la topografia i els elements naturals i
construïts de l’entorn. Cal situar les construccions en llocs assolellats i ventilats
i, en tot cas, fora de la trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis
habitats, i preferentment seguint la directriu plana de la corba de nivell.
S’evitarà ocupar els terrenys amb major pendent. Quan siguin necessaris
anivellaments, es procurarà evitar l’aparició de murs de contenció de terres, i
se salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que
permetin la revegetació. Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions
s’esglaonaran o es descompondran en diversos elements simples articulars
evitant la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus
extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.



Qualsevol construcció ramadera haurà de ser proporcionada a la dimensió de
la finca on s’emplaça. Amb caràcter general els paraments de les edificacions
s’han de lliscar, sense que s’admeti l’obra de fàbrica de totxana o formigó vista,
i sense que s’admetin els materials reflectants.



Per a la implantació de les construccions pròpies de les activitats ramaderes
seran d’aplicació els paràmetres següents:
Sostre màxim: el necessari per a l’ús d’acord amb les condicions establertes en
aquest article
Alçada màxima: la necessària per a l’ús
Llargada màxima: la necessària per al tipus d’explotació ramadera
Separacions mínimes a límits de finca: l’alçada de l’edifici, amb un mínim de 4
metres, a tots els límits de la finca, excepte quan altra normativa sectorial (de
carreteres, hidràulica, costanera) estableixi una distància superior.
Separacions a nucli urbà i entre explotacions: les noves implantacions o
l’ampliació de les existents se situaran a una distància mínima de 500 metres
de qualsevol límit de sòl urbà o urbanitzable o la que estableixi la normativa
sectorial. En les granges porcines aquesta distància mínima serà de 1000
metres. Caldrà donar compliment a les separacions entre diferents explotacions
ramaderes segons l’establert a la legislació en matèria de ramaderia. Respecte
les granges preexistents que a l’entrada en vigor del POUM es troben en
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funcionament, degudament legalitzades, podran continuar la seva activitat i
realitzar obres de manteniment, millora de les instal·lacions i adaptació a la
normativa vigent i es podran. Quan l’ampliació tingui per objecte adaptar les
instal·lacions a la legislació sectorial en matèria de benestar animal, sense
augmentar la capacitat de l’explotació, no caldrà donar compliment als
paràmetres anteriors.
4.

L’autorització dels projectes de les edificacions que regula aquest article es resoldrà per
llicència municipal. No obstant això, quan la construcció o l’ampliació de les edificacions
regulades en aquest article superin els 500m² d’ocupació en planta, 1.000m² de sostre o
10m d’alçada, el procediment per a la seva autorització serà l’establert a la normativa
urbanística vigent.

Article 163.

Actuacions d’interès públic

1. Corresponen a les actuacions específiques destinades a les activitats o els equipaments
d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural previstes en la legislació urbanística
vigent. A aquest efecte, són d’interès públic:
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i
d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i
imprescindibles per a l’ús de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
c) Les infraestructures d’accessibilitat.
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament
d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el
tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts renovables i les altres
instal·lacions ambientals d’interès públic.
2. En la tramitació de l'autorització per a ubicar una construcció d'aquest tipus en el sòl no
urbanitzable caldrà justificar de forma expressa i motivada les raons en què es basa la
necessitat de situar la instal·lació en el medi rural en general, i en l'indret concret on es
proposa la seva situació.
3. Per minimitzar l’impacte negatiu en el paisatge deltaic, les noves línies elèctriques, en la
mesura que sigui possible , s’hauran de soterrar.
4. El tràmit per a la seva autorització es realitzarà d’acord amb el procediment previst en la
legislació catalana vigent en matèria urbanística
Article 164.
Construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de persones
treballadores temporeres
1. Correspon a les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de
treballadors temporers que estiguin directament i justificadament associades a les activitats
d’explotacions agrícoles o ramaderes. S’entén com a habitatge familiar vinculat a l’explotació
agrícola o ramadera el que s’ajusta als criteris definits per la legislació urbanística vigent.
2. Per considerar que els usos d’habitatge familiar i d’allotjament de persones treballadores
temporeres estan directament i justificadament associats a una explotació rústica, cal que
concorrin els requisits següents:
a) Que la construcció destinada a habitatge o a allotjament de persones treballadores
temporeres s’emplaci en finques que siguin objecte d’explotació agrícola, ramadera,
forestal o d’explotació d’altres recursos naturals, que aquesta explotació estigui
configurada com una unitat econòmica des de la vessant de la legislació fiscal i
sectorial o formi part d’un conjunt integrat d’unitats econòmiques sota una direcció
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empresarial comuna, i que la dimensió física o econòmica de l’explotació justifiqui la
implantació de l’ús d’habitatge.
b) En el cas d’habitatge familiar, s’ha d’acreditar la seva necessitat amb relació a les
funcions de vigilància, assistència, gestió o control derivades o exigides per les
característiques de l’explotació, i l’habitatge s’ha de destinar a residència habitual de la
persona titular de l’explotació o de la persona que, en virtut de qualsevol títol jurídic,
exerceixi les indicades funcions.
c) En el cas de construccions per a l’allotjament de persones treballadores temporeres,
cal justificar que el cicle dels productes dels quals es tracti exigeix, periòdicament, el
treball coordinat de persones que l’oferta laboral local no pot atendre.
d) Les noves construccions destinades a l’ús d’habitatge familiar han d’estar integrades
en les construccions principals de l’explotació rústica de la qual es tracti, bé per
contigüitat o bé per proximitat, amb una tipologia adequada al medi rural i a la resta de
construccions de l’explotació. Els requisits de contigüitat o proximitat no s’exigeixen
quan els esmentats usos es preveuen implantar en construccions existents en els
terrenys objecte de l’explotació, la reconstrucció o rehabilitació de les quals ha de ser
preferent a la nova construcció, sempre i quan llurs característiques ho justifiquin.
3. El tràmit per a la seva autorització es realitzarà d’acord amb el procediment previst en la
legislació catalana vigent en matèria urbanística.
Article 165.

Altres construccions

1. Correspon a les construccions següents:
a) Obertura de vies d’accés, camins i dreceres, en el cas que la recuperació no estigui
integrada en un projecte d’actuació admesa en aquesta classe de sòl, tramitat d’acord
amb la legislació sectorial.
b) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la
xarxa viària tals com tallers de reparació de pneumàtics i aparells elèctrics dels vehicles,
bars - restaurants, neteja de vehicles i el comerç de venda de premsa periòdica i
d’articles de primera necessitat, sempre i quan constitueixin un conjunt arquitectònic
integrat amb les instal·lacions de subministrament de carburants.
c) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat o aqüífers
classificats.
2. El tràmit per a la seva autorització es realitzarà d’acord amb el procediment previst en la
legislació catalana vigent en matèria urbanística.
Article 166.
Reconstrucció
construccions.

i

rehabilitació

de

masies,

cases

rurals

i

altres

1. Es tindrà en compte allò regulat en el Títol VII, Capítol VI d’aquest POUM i en la normativa
general i les fitxes individualitzades del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions
en sòl no urbanitzable que s’annexa al POUM.
2. Per a la tramitació de la rehabilitació i reconstrucció de masies i cases rurals contingudes en
el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del terme municipal de Deltebre,
caldrà seguir el procediment previst a la legislació catalana vigent en matèria urbanística.
Article 167.
Construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda
1. La implantació d’aquestes construccions requereix que estiguin admeses pel POUM en la
zona on s’ubiquen, i que, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència urbanística municipal,
s’aprovi un pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació.
Aquest pla especial urbanístic ha de regular la superfície de l’actuació, i l’emplaçament,
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ocupació, alçades i la resta de paràmetres de les edificacions o de les àrees d’acampada i de
serveis, d’acord amb l’estudi d’impacte i integració paisatgística que ha d’incorporar.
2. Els càmpings de nova implantació no es podran admetre en sòls on afectacions sectorials
ho impedeixin i hauran de tenir en compte el risc d’inundabilitat.
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Capítol V

REGULACIÓ DE LES ZONES EN SÒL NO URBANITZABLE

Article 168.

Sòl no urbanitzable territorial potencial (clau N1a)

1. Aquesta categoria comprèn aquells terrenys que no es considera necessari que formin part
del sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven la
seva permanència en el sòl no urbanitzable. Comprèn els sòls situats a l’entorn dels
assentaments urbans dels nuclis de Deltebre.
2. No obstant el valor que el POUM reconeix als terrenys inclosos en aquesta clau, la seva
situació de proximitat i en contacte amb al nucli urbà, a més de la seva ubicació en relació a les
infraestructures, motiven que en el sòl no urbanitzable territorial potencial es puguin considerar
les excepcions contingudes a l’article 2.4 del Pla territorial, amb preferència sobre la resta de
sòls de protecció territorial.
3. El sòl de protecció territorial ordinari se sotmet a les determinacions de les normes
urbanístiques d’aquest POUM, a la legislació urbanística vigent i altra legislació sectorial
aplicable.
4. Els usos admesos en aquesta qualificació són:
a) Les construccions i instal·lacions vinculades a explotacions agrícoles, ramaderes,
forestals o d’explotació de recursos naturals.
b) Rehabilitació i reconstrucció de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no
urbanitzable.
c) Activitats o equipaments d’interès públic.
d) Excepcionalment, noves construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de
persones temporeres.
e) Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa
viària.
f) Construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, al manteniment i al funcionament
de les obres públiques.
g) Construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda.
h) Obertura de vies d’accés, camins i dreceres.
Article 169.

Sòl de protecció territorial deltaic (clau N1b)

1. Aquesta categoria comprèn aquells terrenys que no es considera necessari que formin part
del sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven
una regulació restrictiva de la possible transformació urbanística. Comprèn les planes fluvials i
deltaica.
2. El sòl de protecció territorial ordinari se sotmet a les determinacions de les normes
urbanístiques d’aquest POUM, a la legislació urbanística vigent i altra legislació sectorial
aplicable.
3. Els usos admesos en aquesta qualificació són:
a) Les construccions i instal·lacions vinculades a explotacions agrícoles, ramaderes,
forestals o d’explotació de recursos naturals.
b) Rehabilitació i reconstrucció de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no
urbanitzable.
c) Activitats o equipaments d’interès públic.
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d) Excepcionalment, noves construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de
persones temporeres.
e) Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa
viària.
f) Construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, al manteniment i al funcionament
de les obres públiques.
g) Construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda.
h) Obertura de vies d’accés, camins i dreceres.
Article 170.

Sòl no urbanitzable anella Riumar (clau N2a)

1. Aquesta categoria correspon al sòl de protecció especial que no procedeix de PEIN ni de
PDUSC. Comprèn els sòls situats a l’entorn de l’assentament urbà del nucli de Riumar.
2. No obstant el valor que el POUM reconeix als terrenys inclosos en aquesta clau, la seva
situació de proximitat i en contacte amb al nucli urbà, motiva que en el sòl no urbanitzable
anella Riumar s’hi puguin implantar les activitats admeses en aquesta classe de sòl, amb
preferència sobre la resta de sòls de protecció especial.
3. El sòl de protecció especial ordinari se sotmet a les determinacions de les normes
urbanístiques d’aquest POUM, a la legislació urbanística vigent i altra legislació sectorial
aplicable.
4. Els usos admesos en aquesta qualificació són:
a) Les construccions i instal·lacions vinculades a explotacions agrícoles, ramaderes,
forestals o d’explotació de recursos naturals.
c) Activitats o equipaments d’interès públic
e) Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa
viària.
f) Construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, al manteniment i al funcionament
de les obres públiques.
g) Construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda
h) Obertura de vies d’accés, camins i dreceres.
Article 171.

Sòl de protecció especial deltaic (clau N2b)

1. Aquesta categoria correspon al sòl de protecció especial que no procedeix de PEIN ni de
PDUSC. Comprèn les planes fluvials i deltaica.
2. El sòl de protecció especial deltaic se sotmet a les determinacions de les normes
urbanístiques d’aquest POUM, a la legislació urbanística vigent i altra legislació sectorial
aplicable.
3. Els usos admesos en aquesta qualificació són:
a) Les construccions i instal·lacions vinculades a explotacions agrícoles, ramaderes,
forestals o d’explotació de recursos naturals.
b) Rehabilitació i reconstrucció de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no
urbanitzable.
c) Activitats o equipaments d’interès públic
d) Excepcionalment, noves construccions destinades a habitatge familiar o allotjament de
persones temporeres

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

161

Aprovació Inicial. Juliol 2018

e) Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa
viària.
f) Construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, al manteniment i al funcionament
de les obres públiques.
g) Construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda
h) Obertura de vies d’accés, camins i dreceres.
Article 172.

Sòl de protecció especial PEIN (clau N2c1)

1. Aquesta categoria comprèn els terrenys majoritàriament coberts per restes de vegetació
natural, espontània i autòctona considerats d’interès natural pel Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’interès natural de Catalunya (PEIN); així com els
connectors biològics i les vores del PEIN i els espais Xarxa Natura 2000. La conservació
d’aquests espais naturals es considera necessària pels valors científics, ecològics i
paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. No formen part d’aquesta
categoria els sòls de CPEIN procedent de PDUSC ni del Parc natural del Delta de l’Ebre que
pel seu emplaçament estratègic o pel seu interès biològic requereixen un grau superior de
protecció.
2. El sòl de protecció especial PEIN se sotmet a les determinacions de les normes
urbanístiques d’aquest POUM, a la legislació urbanística vigent, a la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d’espais naturals, al Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’Espais d’interès natural de Catalunya (PEIN), i altra legislació sectorial aplicable.
3. Els usos admesos seran els establerts en la normativa derivada del règim de protecció al
qual pertany l’espai (PEIN i Xarxa Natura 2000).
Article 173.

Sòl de protecció especial PDUSC CPEIN (clau N2c2)

1. Aquesta categoria inclou el sòl no urbanitzable costaner que s’identifica en el PDUSC com a
CPEIN. Es caracteritza fonamentalment per tractar-se d’un sòl que ja gaudeix d’una especial
protecció per formar part del PEIN i que, per raó de la seva ubicació, ha estat incorporat al sòl
no urbanitzable costaner.
2. El sòl de protecció especial PDUSC CPEIN se sotmet a les determinacions de les normes
urbanístiques d’aquest POUM, a la legislació urbanística vigent, al Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner i altra legislació sectorial aplicable.
3. Els usos admesos seran els establerts en la normativa derivada del règim de protecció al
qual pertany l’espai (PEIN i Xarxa Natura 2000) i per a tot allò que comporti un superior nivell
de protecció a l’establert al Pla director urbanístic del sistema costaner.
Article 174.

Sòl de protecció especial Parc natural (clau N2c3)

1. Aquesta categoria inclou els sòls definits com Parc Natural del Delta de l’Ebre al Decret
357/1983, de 4 d’agost i el Decret 332/1983, de 23 d’octubre i a l’Ordre de 30 d’octubre de
1989 sobre declaració de refugi de fauna de el Garxal, on entre d’altres estan declarats Parcs
naturals al terme de Deltebre, els sistemes naturals següents: península i port de el Fangar,
estany del Canal Vell, illa de Sant Antoni, zona de el Garxal i altres espais litorals on s’inclouen
tots els espais de la zona marítim terrestre del terme municipal, a excepció del tram de domini
públic entre la gola del riu de Migjorn i aigües amunt fins la divisòria del terme amb l’Aldea.
2. El sòl de protecció especial Parc natural se sotmet a les determinacions de les normes
urbanístiques d’aquest POUM, a la legislació urbanística vigent, a les normatives pròpies del
Parc Natural del Delta de l’Ebre i altra legislació sectorial aplicable.
3. Els usos admesos seran els establerts en la normativa específica del Parc Natural del Delta
de l’Ebre.
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Article 175.

Sòl de protecció especial PDUSC C1 (clau N2d)

1. Aquesta categoria inclou els sòls que el PDUSC qualifica amb la clau C1, que es
corresponen als sòls caracteritzats bé pel seu valor de connexió entre àmbits de sòl d’especial
qualitat a fi de garantir la continuïtat d’aquests amb els espais del sistema costaner que
integren elements morfològics significatius, o bé pels seus valors específics.
2. El sòl de protecció especial PDUSC C1 se sotmet a les determinacions de les normes
urbanístiques d’aquest POUM, a la legislació urbanística vigent, al Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner i altra legislació sectorial aplicable.
3. Els usos admesos són els establerts al Pla director urbanístic del sistema costaner.
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Capítol VI

EDIFICACIONS EXISTENTS EN EL SÒL NO URBANITZABLE

Article 176.
Catàleg d’edificacions existents en SNU susceptibles de reconstrucció o
de rehabilitació
1. Aquest POUM incorpora el Catàleg d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació.
2. El Catàleg identifica amb precisió cada una de les edificacions que mereixin ser incloses en
aquest Catàleg, se’n justifiquen les raons de la seva inclusió i s’estableix la regulació de les
possibilitats d’ús, de reconstrucció i de rehabilitació de cada una d’elles, les qual s’han
d’ajustar, en qualsevol cas, a les determinacions dels articles 47 i 50 del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Així mateix, el Catàleg defineix i concreta els criteris i el grau d’intervenció en l’edificació i el
seu entorn, els accessos i serveis, així com els usos específicament admesos que es
defineixen de manera particularitzada per a cada edificació inclosa en el Catàleg.
També en determina el tràmit i/o instrument necessari per a la seva avaluació.
3. El Catàleg està integrat pels documents següents:
-

Memòria

-

Normativa

-

Fitxes de les edificacions

-

Plànol d’emplaçament de les edificacions dins el terme municipal. Escala 1:10.000

Els documents normatius del Catàleg, normativa i fitxes de les edificacions, prevalen sobre la
resta de documents del mateix.
Les determinacions del Catàleg, s’interpretaran sempre segons el seu contingut, partint del
sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i els antecedents i d’acord amb
l’establert a l’article 13 d’aquestes mateixes Normes.
4. Per modificar les previsions del catàleg es farà mitjançant l'aprovació d'una modificació
puntual del POUM referent al d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable.
5. Tanmateix, no s’admetran en les edificacions catalogades els usos que comportin l’accés
massiu de persones o vehicles al sòl no urbanitzable.
Article 177.

Altres edificacions i instal·lacions existents en SNU

1. D’acord amb la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d’urbanisme, les
edificacions existents en sòl no urbanitzable no incloses en el Catàleg d’edificacions
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, i destinades a habitatge no associat a activitats
agrícoles, es consideraran en situació de volum disconforme, si no s’haguessin implantat
il·legalment, o fora d’ordenació, si s’haguessin implantat il·legalment i hagués prescrit l’acció de
restauració de la realitat física alterada.
2. Així mateix, d’acord amb la disposició transitòria setena del Reglament de la Llei
d’urbanisme, les construccions i activitats preexistents en sòl no urbanitzable destinades a usos
diferents de l’habitatge que no siguin admesos pel Text refós de la Llei d’urbanisme, es
consideraran en situació de volum disconforme, si no s’haguessin implantat il·legalment, o fora
d’ordenació, si s’haguessin implantat il·legalment i hagués prescrit l’acció de restauració de la
realitat física alterada.
3. Les intervencions admeses en les edificacions en volum disconforme o fora d’ordenació es
limitaran a les establertes en l’article 108 del Text refós de la Llei d’urbanisme. No s’admet cap
ampliació d’aquestes edificacions i els canvis d’ús que s’hi proposin hauran de tenir per objecte
la implantació d’activitats admeses en la zona del sòl no urbanitzable de què es tracti.
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4. Qualsevol proposta de canvi d’ús d’aquestes edificacions comportarà l’obligació d’ajustar-ne
el volum als paràmetres establerts en aquest POUM o en el planejament derivat que sigui
d’aplicació.
5. En els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable s’identifiquen uns elements amb la
denominació de disseminats (clau d) que són aquells habitatges propers al nucli, però situats
en sòl no urbanitzable. Per la seva situació se’ls ha de garantir serveis municipals d’aigua,
enllumenat i clavegueram, així com un accés adequat, malgrat aquestes garanties de serveis
no comportin la condició de sòl urbà. En concret, es tracta dels següents elements:

Referència cadastral
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
d13
d14
d15
d16
d17
d18
d19
d20
d21
d22
d23
d24
d25
d26
d27
d28
d29
d30
d31
d32
d33
d34
d35
d36

670193700CF11A0001JT
670193300CF11A0001RT
670193200CF11A0001KT
670193100CF11A0001OT
670193000CF11A0001MT
670193500CF11A0001XT
670193400CF11A0001DT
43181A067000140001PU
002100100CF11A0001HT
9902910CF0190S0001JY
9902914CF0190S0001UY
9902907CF0190S0001JY
9902906CF0190S0001IY
9902912CF0190S0001SY
9902905CF0190S0001XY
9902904CF0190S0001DY
9902902CF0190S0001KY
9902901CF0190S0001OY
43181A071000640001PG
390192900CF11A0001OT
43181A071000280001PY
390192800CF11A0001MT
002300200CF01B0001SP
002001000CF01B0001LP
9202801CF0190N0001GZ
9005303CF0190N0001ZZ
43181A022000700001PG
5514301CF0151S0001PU
5514311CF0151S0001RU
5514303CF0151S0001TU
5514304CF0151S0001FU
5514307CF0151S0001KU
5514305CF0151S0001MU
5514306CF0151S0001OU
5514309CF0151S0001DU
080298000CF01B0001RP
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d37
d38
d39
d40
d41
d42
d43
d44
d45
d46
d47
d48
d49
d50
d51

080197800CF01B0001IP
080297900CF01A0001XQ
080197600CF01A0001DQ
43181A008001270001PG
43181A008001290001PP
080197500CF01A0001RQ
080297800CF01A0001DQ
220292200CF01B0001JP
220292100CF01B0001IP
220292300CF01B0001EP
220292500CF01B0001ZP
210292600CF01A0001GQ
210292800CF01A0001PQ
210292700CF01A0001QQ
060294100CF01B0001UP

Capítol VII
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Capítol VIII PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
Article 178.

Tipus, objecte i naturalesa dels diferents plans especials

1. El POUM delimita deu plans especials urbanístics (PEU) en sòl no urbanitzable, el
desenvolupament dels qual es portarà a terme mitjançant la redacció i tramitació de la figura de
planejament derivat corresponent, a partir de les determinacions que contempla el present Pla
d’ordenació.
2. Aquest PEU es regula per les determinacions generals que estableixen aquestes normes i
les condicions específiques per a cadascun d’ells definides a les fitxes normatives. Totes les
FITXES NORMATIVES s’adjunten en un document a part d’aquestes NORMES
URBANÍSTIQUES.
a. P1 Pla especial d'interès natural del Garxal (Delta de l'Ebre)
b. P2 DeltAventur
c.

P3 Pla especial urbanístic de les Caselles dels Guardacanals del canal de
l'esquerra de l'Ebre

d. P4 Pla especial urbanístic de reforma d'un edifici per a una aula natura situat al
polígon 40, parcel.la 195
e. P5 Gossera municipal
f.

P6 Arrossaires

g. P7 Pont de Rei
h. P8 Delta Hotel
i.

P9 Càmping Aube

j.

P10 Camp de tir, zona ensinistrament gossos i aeròdrom

k.

P11 Zona turística Pas de Barques

l.

P12 Platja Marquesa / Fangar

m. P13 Embarcador Olmos / St. Joan
n. P14 Embarcador Garriga
o. P15 Port Illa de Mar
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TÍTOL VIII. PARÀMETRES URBANÍSTICS
Capítol I
DISPOSICIONS
URBANÍSTICS
Article 179.

GENERALS

DELS

PARÀMETRES

Estructura dels paràmetres urbanístics

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 a l’ordenació urbanística d’àmbits a desenvolupar, o per a
l’ordenació del sòl, vol i subsòl associats a una qualificació urbanística. Els paràmetres
d’ordenació es defineixen i es regulen en el següent capítol i s’estructuren en quatre
apartats:
∙
∙
∙
∙

Paràmetres d’ordenació referits a sectors i polígons.
Paràmetres d’ordenació referits a la parcel·la.
Paràmetres d’ordenació referits al carrer.
Paràmetres d’ordenació referits a l’edifici.

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.
Article 180.

Tipus d’ordenació

1. Als efectes de relacionar els paràmetres d’ordenació amb les zones urbanístiques,
s’estableixen tres tipus bàsics d’edificació, basats en la seva morfologia bàsica o pròpia de
l’edificació:
a. Tipus d’ordenació segons alineació a vial.
b. Tipus d’ordenació d’edificació aïllada.
c.

Tipus d’ordenació segons volumetria específica.

La concreció numèrica de tots els paràmetres que regeixen aquests tipus d’ordenació
s’estableix en la regulació especifica de cada zona.
2. El tipus d’ordenació segons alineació a vial, correspon a una edificació de volumetria fixa i
tipologia entre mitgeres, on l’alineació del pla de façana és coincident o paral·lel amb els límits
de la vialitat o espais públics. Aquest tipus d’ordenació és el propi de la ciutat compacta que
tendeix a una imatge homogènia d’alçades i volumetries des de l’ordenació dels vials.
3. El tipus d’ordenació d’edificació aïllada, correspon a edificacions separades de les
partions amb les parcel·les veïnes i si és el cas, entre les edificacions dins de la mateixa
parcel·la, si bé en algun dels supòsits es poden alinear a carrer. Aquesta tipologia no podrà
donar lloc a mitgeres al descobert. En conjunt, són paràmetres que determinen les condicions
que ha de complir l'edificació a l'interior de la parcel·la.
4. El tipus d’ordenació segons volumetria específica, correspon a edificis aïllats, amb volum
i situació prefixada als plànols d’ordenació del POUM. Resulta d’aplicar un sostre edificable i
unes condicions d’edificació i permet reconèixer volumetries existents ja definides.
5. 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. Independentment de l’aplicació
d’aquests paràmetres, cada zona o subzona haurà de precisar els paràmetres específics que la
identifiquen i la regulen en relació al tipus d’ordenació volumètrica.
6. 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.
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Article 181.

Jerarquia dels paràmetres urbanístics

Als efectes del desenvolupament i aplicació d’aquest POUM, i d’una millor gestió i seguretat
jurídica, d’acord amb el que determina el TRLU, s’estableixen tres rangs en la jerarquia dels
paràmetres urbanístics:
a. Paràmetres bàsics, vinculats a l’aprofitament urbanístic que el planejament determina
en cada àmbit del territori municipal d’acord amb el TRLU, i a la posició i dimensionat
dels sistemes urbanístics públics.
b. Paràmetres complementaris propis de l’ordenació urbanística detallada i
volumètrica del planejament, vinculats a l’ordenació urbanística de les zones i als seus
paràmetres associats.
c.

Paràmetres complementaris propis de l’edifici, a concretar en el tràmit de la llicència
urbanística a partir de la regulació definida en l’articulat corresponent a aquests
paràmetres.

Article 182.

Paràmetres bàsics del POUM

1. Els paràmetres bàsics, 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 el TRLU.
2. Es consideren paràmetres bàsics del POUM els següents:
-

El percentatge mínim global dels sistemes públics i l’específic dels espais lliures dels
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 sistemes generals de
comunicacions.

-

El sostre edificable màxim d’una parcel·la o àmbit de planejament.

-

La intensitat d’ús associada al nombre màxim d’habitatges o d’establiments d’una
parcel·la o àmbit de planejament.

-

Els usos dominants i incompatibles d’una parcel·la o àmbit de planejament.

-

Els paràmetres d’una zona urbanística regulats per la normativa del POUM.

-

Els paràmetres de l’ordenació detallada del sòl urbà d’aquest POUM corresponents a
les zones dels teixits històrics i tradicionals.

3. La modificació dels paràmetres bàsics definits en aquest POUM comporten la modificació
puntual d’aquest. D’acord amb el TRLU, 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 parcel·la, requereixen també modificació puntual
del POUM.
Article 183.

Paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica

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.
2. Es consideren paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica els següents:
-

Alineacions dels vials que no formen part de la xarxa viària bàsica del municipi, i els
ajustos de les delimitacions dels diferents sistemes públics sense variació de la
posició i dimensionat.

-

Alineació de l’edificació en relació al vial o regulats dins d’una zona.
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-

Ocupació màxima de la parcel·la, en % o amb perímetre definit en planta.

-

Espai lliure de parcel·la, dibuixat o resultant segons la regulació de paràmetres.

-

El nombre de plantes màxim i paràmetres associats a cada tipus de planta amb la
correspondència de l’alçada màxima i punt d’aplicació i, si s’escau, en el cas de
volumetria definida pel planejament derivat, la posició altimètrica de cada planta en
relació al pendent del carrer.

-

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

-

Edificació principal i edificació auxiliar.

-

Gàlib màxim d’un edifici, resultat d’aplicar els anteriors paràmetres.

3. En general, els paràmetres de l’ordenació detallada i volumètrica es poden modificar amb un
planejament derivat si no es modifiquen els paràmetres i condicions bàsiques del POUM de
forma justificada per tal d’homogeneïtzar el resultat edificatori respecte l’entorn i una millor
adaptació a la topografia.
Article 184.

Paràmetres propis d’un edifici

1. Els paràmetres propis d’un edifici són els que configuren el volum edificatori, la seva imatge
externa i la seva adaptació topogràfica, concretant-se en el projecte arquitectònic en el moment
de la concessió de la llicència urbanística i regulats per les normes urbanístiques.
2. En general, els paràmetres propis d’un edifici es poden modificar amb un planejament
derivat si no es modifiquen els paràmetres i condicions bàsiques del POUM, sempre i quan es
faci de manera justificada, amb l’objectiu principal d’homogeneïtzar el resultat edificatori
respecte l’entorn i una millor adaptació a la topografia.
3. Es consideren paràmetres propis d’un edifici els següents:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

El sostre.
La façana que el projecte arquitectònic formalitzarà.
Els cossos sortints oberts i tancats que concreti el projecte.
El volum resultant final d’un edifici, diferent del gàlib màxim 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.

Es consideren paràmetres relacionats i simultanis a l’edificació:
-

Les modificacions de la topografia en una parcel·la (vinculat a la llicència
d’edificació).

-

Les tanques a espai públic i entre veïns (complement de l’edifici en la llicència).

4. 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 en els plànols d’ordenació.

-

Marges de flexibilitat regulats en la normativa de la zona o subzona sobre la variació
d’algun paràmetre de l’ordenació volumètrica sense alterar els paràmetres bàsics
vinculats a l’aprofitament de la zona o subzona.
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Capítol II

PARÀMETRES D’ORDENACIÓ: DEFINICIONS

Secció 1a:

Paràmetres referits als sectors i polígons

Article 185.

Superfície del sector i polígon

1. La superfície del sector i/o del polígon és la superfície de sòl de cada sector de
planejament derivat o polígon d’actuació urbanística (PAU) que el POUM delimita en els plànols
d’ordenació.
2. La superfície del sector o del polígon s’especifica en les normes urbanístiques o annexes
normatius. La superfície del sector pot ajustar-se en la formulació del planejament derivat i, en
el cas del polígon d’actuació urbanística (PAU), en la formulació del projecte de reparcel·lació.
Article 186.

Superfície computable del sector i del polígon

1. La superfície computable d’un sector de planejament és la que s’ha de considerar als
efectes de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat bruta i de les intensitats dels usos.
2. S’han d’excloure de la superfície computable del sector, si s’escau, el domini públic
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.
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 reparcel·lació.
Article 187.

Índex d’edificabilitat bruta màxima del sector i del polígon

1. És el quocient resultant entre el sostre edificable màxim d’un sector o polígon d’actuació
urbanística (PAU) i la seva superfície computable. S’expressa en metres quadrats de sostre
edificable per metres quadrats de sòl (m² st/m² sòl).
2. Ens els sectors de planejament derivat és un paràmetre bàsic i normatiu i en els polígons
d’actuació urbanística (PAU) és un índex de referència informatiu i no normatiu, ja que el sostre
brut edificable màxim del polígon es determina a partir de l’ordenació establerta pel
planejament.
Article 188.

Sostre edificable màxim del sector i del polígon

1. És la superfície màxima de sostre edificable en un sector de planejament o polígon
d’actuació urbanística (PAU). S’expressa en metres quadrats de sostre edificable (m²).
2. En els sectors pendents de planejament derivat és el producte entre l’índex d’edificabilitat
bruta i la superfície computable del sector.
3. En els polígons d’actuació urbanística (PAU) que no provenen d’un planejament derivat, el
sostre brut edificable màxim del polígon és la suma dels diferents sostres edificables de cada
zona.
Article 189.

Percentatges de sòl mínim de sistemes en sectors i polígons

1. És la relació en tant per cent entre les superfícies mínimes de sòl que s’han de destinar als
diferents sistemes públics i la superfície del sector.
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2. En l’ordenació del planejament derivat el estàndards d’espais lliures i equipaments es
consideren un paràmetre bàsic i invariable, però la vialitat es pot ajustar d’acord amb les
necessitats concretes del planejament, sense, però, disminuir el percentatge total mínim
establert.
3. En el cas dels polígons d’actuació urbanística, és un paràmetre deductiu de referència i
calculat com a tal, el tant per cent entre la superfície de sòl de sistemes públics definida per
l’ordenació detallada en relació amb la superfície del polígon.
Article 190.

Densitat bruta màxima d’habitatges

1. És el nombre màxim d’habitatges en relació amb la unitat de superfície d’un sector o
polígon. S’expressa en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/ha).
2. En 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.
3. En els polígons d’actuació urbanística (PAU) es dedueix el 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 parcel·la del projecte de reparcel·lació d’acord amb la regulació de
cada zona.
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Secció 2a:

Paràmetres referits a la parcel·la

Subsecció. 1 Paràmetres propis de la parcel·la. Definicions
Article 191.

Parcel·la, finca i illa

1. És la porció de sòl, edificable o no, que constitueix o pot constituir una unitat registral de
propietat.
2. Depenent de la classe de sòl on es situa la parcel·la, pren el següent nomenclàtor:
∙
∙
∙

Parcel·la urbana: parcel·la en sòl urbà
Finca inicial: parcel·la en sòl urbanitzable
Finca: parcel·la en sòl no urbanitzable.

3. S’anomena illa al conjunt de parcel·les urbanes incloses en un mateix perímetre delimitat
per les alineacions del vial i altres espais públics. Per aquest motiu la majoria de “paràmetres
referits a la parcel·la” que aquestes normes regulen poden ser aplicats i considerats en l’àmbit
d’una illa o part d’aquesta, en el cas que hi hagi més d’una qualificació urbanística o zona.
Article 192.

Solar

1. Solar és la parcel·la urbana apte per a l’edificació, perquè compleix els paràmetres de
superfície mínima i de perímetre regulats per la zona, i que limita amb un vial amb alineacions i
rasants definides, pavimentat íntegrament, amb enllumenat públic i amb els serveis bàsics
definits en el TRLU, i no està inclosa en un Pla de millora urbana (PMU) ni en un Polígon
d’actuació urbanística (PAU).
2. Una parcel·la pot esdevenir solar, en el procés de tramitació establert de la llicència
urbanística, al finalitzar les obres d’urbanització que s’hagin de completar per assolir la condició
de solar, simultàniament a la construcció de l’edificació.
Article 193.
parcel·la

Forma d’una parcel·la urbana: front, fons, fondària i laterals d’una

1. Front d’una parcel·la és el límit de la parcel·la amb la via pública.
2. Fons de parcel·la és la línia contraposada a la del front. En el cas de no haver-hi
paral·lelisme entre front i fons es considerarà com a fons la línia que geomètricament sigui
assimilable.
3. Fondària de parcel·la és la dimensió mitjana entre front i fons, mesurada sobre un segment
perpendicular al front.
4. Laterals de parcel·la són els límits que interseccionen amb el front.
5. Les parcel·lacions i reparcel·lacions no poden generar parcel·les que tinguin laterals que
formin un angle major de 30° amb la perpendicular al front. En el cas de dues parcel·les
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 parcel·les no tindran la condició
de parcel·la mínima regulada en l’article següent, i prèviament a la llicència urbanística per
edificar hauran de regularitzar els seus límits.
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Article 194.

Parcel·la mínima

1. És la porció de sòl mínima i indivisible que es determina en cada zona segons els
paràmetres de superfície i les dimensions lineals de les parts del seu perímetre. La parcel·la
mínima haurà de tenir la condició de solar i tenir assenyalades les alineacions i rasants per ser
considerada edificable.
2. En una parcel·lació, mai es podrà generar nous volums disconformes en les parcel·les
resultants, segons el paràmetres i les condicions aplicables a cada zona, i hauran de complir
els paràmetres de superfície, forma i perímetre compatibles amb els plànols d’ordenació.
Les parcel·les de superfície inferior al doble de la mínima són indivisibles i, en qualsevol cas, la
subdivisió de parcel·les no pot donar lloc a parcel·les amb superfície i/o façana inferiors a les
establertes com a mínimes per la normativa de la zona on estan situades.
3. Les parcel·les mínimes, definides en la regulació específica de cada zona, seran
indivisibles, qualitat que caldrà fer constar al Registre de la Propietat en el moment d’inscripció
de la finca, d’acord amb el que preveu el TRLU.
4. Només s’admet edificar en parcel·les de superfície inferior a les fixades com a mínimes per
a cada zona, quan es compleixi alguna de les condicions següents:
-

Parcel·les que comptin amb inscripció registral independent anterior a l’aprovació
inicial d’aquest planejament.

-

En el cas de parcel·les existents entre altres ja construïdes o amb impossibilitat
d’assolir la superfície i/o façana mínimes exigides.

Article 195.

Front mínim de parcel·la

1. S’entén per front mínim de parcel·la aquella longitud d’alineació de carrer que pertany a la
mateixa parcel·la.
Per tal d’assegurar unes mides correctes de parcel·lació, la normativa estableix un front mínim
de parcel·la com a requisit per edificar.
Quan les parcel·les limitin amb més d’una via pública tindran consideració de límit frontal totes
elles, si bé s’entendrà com a front de parcel·la aquell límit frontal en el que s’hagi previst l’accés
a la parcel·la.
En el cas de complimentar l’anterior varis límits, el frontal de parcel·la serà el que estigui
circumdat per la via de jerarquia més gran. L’Ajuntament podrà exigir al propietari d’una
parcel·la l’assenyalament dels seus límits quan sigui necessari per motius urbanístics.
2. En referència al front de parcel·la en l’alineació a carrer o vial, es determinen els següents
aspectes:
-

En les edificacions de nova implantació (construccions en solars i les derivades del
desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística) és obligatori ocupar tot
l'ample de façana. La posició respecte a l'alineació de carrer és obligatòria i
s'assenyala en els plànols d'ordenació.

-

Quan es substitueixin les edificacions en alineació a vial és obligatori ocupar tot
l'ample de la façana que ocupava l’anterior, no permetent-se separacions respecte
les partions veïnes, excepte quan s’especifiqui un altre cosa en la normativa de la
zona o els plànols d’ordenació. La posició respecte a l'alineació de carrer és
obligatòria, d’acord amb el què s'assenyala en els plànols d'ordenació.
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Subsecció. 2 Paràmetres d’edificació referits a la parcel·la
Article 196.

Índex d’edificabilitat neta de parcel·la

1. És el quocient entre el sostre edificable màxim d’una parcel·la i la seva superfície.
S’expressa amb ’m²st/m²sl’ (m² de sostre /m² sl net edificable).
2. En la regulació urbanística del POUM aquest índex s’usa per a les zones que es regulen
amb condicions de volumetria especifica i en tipus d’edificacions situades en relació amb la
parcel·la o en relació amb la illa.
Article 197.

Sostre edificable màxim de parcel·la

1. El sostre edificable màxim de la parcel·la és la superfície de sostre que pot assolir
l’edificació d’una parcel·la, com a resultat d’aplicar els paràmetres urbanístics segons la
regulació de cada zona. S’expressa en metres quadrats de sostre (m²st).
2. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes,
corresponents a les plantes que, de conformitat amb les normes sobre ordenació, tinguin la
consideració de baixos i pisos. Així doncs, els elements computables són els següents:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Les superfícies de les plantes baixes i plantes pis.
Les superfícies de patis de llum o celoberts i pous de ventilació.
Les superfícies dels cossos sortints tancats o semitancats. La superfície dels
cossos sortints tancats computa al 100% mentre que els semitancats
computen al 50% de la seva superfície.
La superfície habitable de la planta golfa que tingui més d’1,50m d’alçada
interior.
Les edificacions existents que es conservin.
Les edificacions auxiliars.

3. La planta soterrani no computa a efectes d’edificabilitat. Quan el planejament derivat o
modificacions de planejament general admeti o prevegi usos principals de caràcter col·lectiu i
d’accessibilitat pública en planta soterrani, haurà de computar com a sostre edificable.
4. El sostre corresponent a les plantes golfes i edificacions auxiliars en el pati d’illa o espais
lliures de la parcel·la, en cas que les normes de la zona definida en el planejament les admeti,
computaran com a sostre edificable de la parcel·la, però no als efectes del càlcul del número
màxim d’habitatges o d’establiments d’una parcel·la.
5. En relació als usos, el planejament pot regular percentatges màxim o mínims del sostre
edificable o directament amb unitats de m², per destinar-lo a diferents usos.
Article 198.

Índex de volum edificable

És el límit màxim de volum expressat en m³/m² (metre cúbic per metre quadrat de sòl) de l’àrea
de referència per cada unitat, parcel·la o zona d’ús industrial.
Article 199.

Densitat neta màxima i nombre màxim d’habitatges per parcel·la

1. La densitat neta màxima d’habitatges és el nombre més alt d’habitatges admissible en
una parcel·la o zona.
2. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la, segons la tipologia edificatòria de cada zona,
es pot determinar de les maneres següents:
a. Dividint el sostre edificable màxim de parcel·la, per la ràtio de la superfície de sostre per
habitatge. En aquest cas, s’han d’excloure la superfície corresponent a usos no
residencials, l’admesa en el pati d’illa i la de la planta golfa, si s’escauen, i el sostre
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resultant es divideix pels mòduls de metres quadrats construïts establerts per habitatge,
depenent del tipus de règim d’habitatge públic protegit, concertat o lliure.
b. Establint en la zona corresponent el nombre absolut màxim d’habitatges en cada
parcel·la, bé sigui directament, o bé en funció de les condicions d’ordenació o tipologia
de l’edificació.
3. En el sòl urbà consolidat i tipologia plurifamiliar, la densitat màxima tindrà com a promig
100m² per habitatge, incloent en aquest còmput les superfícies ocupades per escales i patis
interiors de ventilació. Del nombre d’entitats que resulti es desestimarà la fracció decimal igual
o superior a cinc dècimes i si la fracció fos superior el nombre d’habitatges s’incrementarà en
una unitat.
4. En cas de reforma, rehabilitació, millores o remodelació d’edificacions, es respectarà el
nombre d’entitats existents, encara que se superin els criteris anteriors, sempre que compleixin
la normativa d’habitabilitat.
5. Quan a la regulació de la zona o sector es fixen límits màxims al nombre d'unitats
independents de residència o d'habitatge o nombre màxim d'unitats d'edificació independents
de les possibles distribucions de l'edificació de cada parcel·la, s'hauran de respectar, encara
que això comporti que no es pugui aprofitar el sostre màxim possible segons l'índex
d'edificabilitat.
Article 200.

Ocupació màxima de la parcel·la

1. És la superfície màxima que pot ocupar l’edificació, incloent-hi la projecció ortogonal sobre
un pla horitzontal, de tot el volum de l’edificació, inclosos els soterranis i els cossos sortints.
S’expressa com un percentatge (%) en la regulació de cada zona del sòl urbà.
La superfície dels cossos sortints semi-tancats i dels oberts computa en un 50% a efectes
d’ocupació.
2. Les plantes soterrani resultants d’excavació o anivellament no poden superar l’ocupació
màxima de la parcel·la.
a. En el cas d’edificacions aïllades, s’exceptuen els accessos que, en tot cas, no ocuparan
més del 15% de la superfície lliure no edificada i seran oberts.
b. En el cas de les volumetries específiques, les plantes soterranis resultants de rebaixos,
anivellacions o excavacions podran sobrepassar l'ocupació màxima de la parcel·la en
planta baixa. El planejament derivat, i en funció dels usos concrets assignats,
determinarà l’ocupació màxima de la parcel·la en planta soterrani de sòl corresponent a
l’espai lliure de l’edificació que sigui propietat privada. Sempre que no s’estableixi una
altre percentatge en el planejament derivat, les plantes soterrànies podran ocupar fins a
un 30% en planta del corresponent a l'espai lliure d'edificació que sigui de propietat
privada i es procurarà respectar les distàncies a límits de parcel·la, amb excepció dels
accessos no coberts.
3. L’ocupació màxima permesa per a l’edificació auxiliar únicament s’aplica a les zones
d’edificació aïllada, i està regulada també per un percentatge (%) aplicable a la superfície del
solar i pels paràmetres que estableixi cada zona del sòl urbà o, en el seu cas, els planejaments
parcials que desenvolupin sectors urbanitzables.
L'espai, el sostre i el volum de les edificacions auxiliars computen a efectes de l'ocupació i de
l’edificabilitat màximes permeses.
Aquestes construccions s’ubicaran dins els límits d’ocupació de l’edificació principal, bé de
forma aïllada, bé adossada a l’edificació principal. En cap cas no podran estar al front o la
façana o adossades als límits o partions, llevat que a la zona es permeti que l’edifici es pugui
alinear a façana o a límits.
S’admetrà la construcció d’elements auxiliars d’ús comunitari en tot l’àmbit dels espais lliures
d’edificació de la parcel·la, com depuradores, dipòsits d’aigua i similars si s’ubiquen sota la
rasant definitiva del terreny i amb la separació mínima d’un metre.
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Subsecció. 3 Paràmetres en relació amb la parcel·la
Article 201.

Espai lliures de la parcel·la

1. L’espai lliure de la parcel·la és l’espai no ocupat per l’edificació resultant, principal i auxiliar
a partir d’aplicar els paràmetres corresponents a cada zona.
2. Aquests terrenys lliures d'edificació es destinen generalment a patis o jardins privats
vinculats a les edificacions i no poden ésser objecte, en superfície, de cap altre aprofitament
que no sigui el corresponent a espais lliures al servei dels edificis o, en el cas de cases
aïllades, al servei de l'edificació principal de la parcel·la o a edificacions auxiliars. Els esmentats
espais no podran ésser parcel·lats ni venuts amb independència de la resta del solar amb
l'edificació dels quals estiguin afectats.
3. Segons la zona es distingeixen de la resta del conjunt edificat i es representen en els
plànols d’ordenació amb la nomenclatura de no edificat (NE). En aquests espais es poden
produir els accessos, es poden pavimentar preferentment amb materials permeables i es poden
enjardinar, si escau, amb vegetació autòctona o climàticament adaptada i no al·lòctona ni
invasora, per tal de minimitzar el consum d’aigua.
L’espai lliure privat s’ha de dissenyar amb criteris d’integració paisatgística, estalvi energètic i
minimització de la contaminació visual, acústica i lumínica.
En l’espai no edificat es permet la instal·lació de piscines, pistes de tenis o frontons i la
col·locació d’altres elements, sempre que s’adaptin a les condicions estètiques generals,
segueixin els criteris de les solucions tradicionals i no es tanquin amb material fixos en cap dels
seus paraments verticals. En tots els casos, serà necessari sol·licitar la corresponent llicències
d’obres municipal i justificar la seva necessitat i conveniència, la seva ubicació, volum i impacte
paisatgístic.
4. Limitacions en l’afectació de l’arbrat:
a. Quan un solar en què existeixi vegetació sigui edificable, el projecte haurà de justificar la
situació de l’arbrat i vegetació autòctona i la seva afectació per la nova edificació. Serà
permesa la tala d’arbres afectada pel nou edifici i es procurarà conservar la resta de
vegetació existent en el lloc que es tracti.
b. Al efectes de garantir la reposició d’arbrat es podrà constituir una fiança expressa que
es determinarà en funció de la qualitat del mateix.
c.

Per a la tala d’un arbre s’ha de demanar l’oportuna llicència municipal justificant-ne
documentalment i raonadament la necessitat de tala.

5. Es permetrà la ubicació de piscines en les zones no ocupades per l’edificació, amb la
condició que el vas se separi un mínim de 1,50m dels límits en habitatges unifamiliars i de
3,00m en plurifamiliars i dins les plataformes d’anivellació de la parcel·la d’acord amb aquestes
Normes.
Només s'autoritzaran piscines que tinguin els sistemes de depuració i de tecnologia
homologada.
6. No es permetrà la ubicació de centres de transformació o d’altres serveis que precisin
d’un cos de construcció, si no se situen dins dels volums de les edificacions, o bé soterrats.
7. En la tipologia plurifamiliar els habitatges situats en planta baixa podran disposar d’un espai
lliure privatiu.
8. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües poden establir la mancomunitat d’aquests
espais lliures, d’acord amb la normativa específica de la zona. En aquest supòsit, s’eliminaran
les partions o tanques entre finques i se subjectaran als requisits formals establerts per als
patis mancomunats.
9. En l'exercici de la funció de policia urbana, l’espai lliure privat s’ha de mantenir en bones
condicions.
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10. Els propietaris podran cedir gratuïtament al municipi el sòl lliure d’edificació i l’Ajuntament
es reservarà el dret a acceptar-lo, en funció de raons d’interès públic, social o comunitari. La
cessió d’aquest sòl al municipi comportarà el deure de conservar-lo i destinar-lo a un ús públic,
per part de l’Ajuntament.
Article 202.

Separacions mínimes i fixes als límits de la parcel·la i entre edificacions

1. Les separacions mínimes als límits de parcel·la són les distàncies mínimes a què, poden
situar-se les façanes de les edificacions, inclosos els cossos sortints, respecte dels límits del
front, laterals i fons de parcel·la.
2. La separació mínima entre edificacions d’una mateixa parcel·la, són les distàncies
mínimes entre façanes, inclosos els cossos sortints, de les diferents edificacions possibles en
una parcel·la.
3. La separació fixa als límits de la parcel·la i entre edificacions és la que es regula de forma
precisa, en concepte d’alineació de l’edificació, en els plànols d’ordenació detallada del
planejament o són separacions mínimes aplicables que s’estableixen en la normativa pròpia de
cada zona.
4. En el cas d’edificacions aïllades, les plantes soterrani resultants de rebaixos, anivellaments
de terreny o excavacions han de respectar les distàncies mínimes establertes als límits de
parcel·la, llevat dels accessos, quan aquests es destinin a garatge.
5. Excepcionalment, en aquelles parcel·les en les què el veí hagi construït fins al límit de la
partió deixant una paret mitgera vista, es podrà adossar la construcció a aquesta mitgera sense
complir la separació al límit de parcel·la, amb la condició que, en cap cas, es constitueixi en
una llargada superior a la paret existent ni s’origini cap nova paret mitgera vista.
Article 203.

Terreny i pendent de la parcel·la

1. El terreny natural d’una parcel·la o cota natural del terreny és l’estat del terreny existent
de la parcel·la abans d’executar les obres.
2. Les cotes i les rasants s’hauran de referir a la cartografia oficial en referència a la
cartografia municipal i amb referències UTM.
3. 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 parcel·la no
tindrà terreny natural, i s’atendrà al que es regula en la definició de terreny homogeni a partir
dels perfils dels terrenys veïns al límit de la parcel·la i al seu front amb el vial.
Article 204.

Modificacions de la topografia del terreny d’una parcel·la per edificar

1. Les modificacions de la topografia del terreny admeses, són aquelles vinculades amb el
projecte d’obres per una llicència urbanística d’edificació.
2. En els casos en què sigui imprescindible l’anivellament del sòl en terrasses, aquestes es
disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents:
a. Els murs i plataformes d'anivellació de terres tant a l’interior com als límits de la parcel·la
no podran arribar, en cap punt, a una alçada superior a 1,20m per sobre de la cota
natural del terreny, ni a una alçada superior a 2,00m per sota de la cota natural del
terreny. Les plataformes d'anivellació en interior de parcel·la s’hauran de disposar de
forma que no ultrapassin els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada - base) traçats des
de les cotes, per sobre o per sota, pròximes als límits. Els murs interiors de contenció de
terres no podran ultrapassar, per la part vista, una alçada de 3,20m, i s’hauran de
resoldre amb acabats nobles: de pedra, obra vista etc. i amb idèntics acabats estètics
per a tot el conjunt.
b. A les línies de façana de les zones de ciutat jardí d'edificis aïllats on hi hagi desnivells
entre el vial i el terreny natural immediat de la parcel·la, es permetran murs de
contenció, l’alçada màxima dels quals serà la cota sobre la voravia dels punts del
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terreny natural situats a 6m de l’alineació, amb un màxim de 3,20m d’alçada, comptats
des de l'ampit fins a la base. Les plataformes d’anivellament resultant a l’interior de la
parcel·la es resoldran mitjançant talussos vegetals/naturals. S’admeten murs
d’anivellament i contenció de terres dins la parcel·la. Els acabats dels murs s’hauran de
resoldre amb acabats nobles. També es permetran quan el terreny contigu de la
parcel·la tingui un pendent que assoleixi els màxims indicats al punt anterior. Quan el
pendent del carrer faci que, mantenint-ne el nivell, aquesta alçada augmenti fins a
0,50m més de màxima, s'hauran d'escalonar. Per sobre d'aquests murs no hi podrà
anar altra cosa que una barana metàl·lica molt transparent d’0,90m.
S'admetran reculades d'aquest mur per fer-hi l'entrada a escales o accés a garatge.
c.

Si per la diferencia del nivell entre el terreny natural i la cota del carrer i en el cas de
substitució de terres, en l’espai de separació a límits de vial, es podran construir
garatges amb l'entrada a la línia de façana que tindran la consideració de soterranis
destinats a aparcaments, amb una capacitat màxima de 2 vehicles per habitatge, a raó
de 25m² per vehicle. Tot l'excés sobre aquesta superfície que ocupi l’hipotètic espai
lliure d’edificació al límit de façana tindrà la consideració de planta baixa i es computarà
com a volum o superfície edificada.

3. Com a norma general, no s'admetran dins del solar:
a. Moviments de terres no compensats, és a dir, que requereixin aportacions de rebliment
o àdhuc creació de volums buits que produeixin el mateix efecte. En tot cas, els
esmentats volums buits computaran com a edificació. En casos de parcel·les deprimides
respecte als vials o a les parcel·les veïnes, es podrà autoritzar l’aportació de terres
alienes a la parcel·la.
b. Solucions discordants en els límits amb finques veïnes en els quals es produeixin
desnivells superiors a 1,20m per sobre i 2,00m, per sota de la cota natural del límit.
Aquests seran tractats convenientment i, en cas d'excedir-se, tindran la conformitat
expressa dels veïns, i una solució de conjunt per a corregir l'excés.
4. Si apareixen solars deprimits al respecte de les rasants definitives de les voreres dels
carrers com a conseqüència de l’execució de nous vials, el projecte d’urbanització haurà de
preveure el reompliment de les terres fins a les rasants de les voreres, llevat que hi hagi
unanimitat dels propietaris afectats.
5. L'aplicació de qualsevol de les determinacions d'aquesta Normativa, ni pel que fa a casos
especials (desmunts, desnivells, etc.), no produirà augment del volum edificat per damunt de
l’explanació acabada, d'acord amb el projecte aprovat, superior al volum i la superfície
construïts calculat de la forma que s’ha indicat.
6. En el projecte d'edificació, hi ha de figurar la següent documentació:
a. El plànol topogràfic del solar amb les dades altimètriques suficients per justificar el relleu
del terreny natural original.
b. Les seccions del terreny modificat en relació amb l’edificació, on es determini la posició
de la planta baixa i el punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima.
c.

Les seccions pels límits on s’assenyalin les tanques i el nivell natural i/o definitiu del
terreny de les parcel·les confrontants (segons estiguin o no edificades) i el terreny
natural existent i definitiu, així com les tanques que es proposen per a la nova edificació.

Article 205.

Tanques a l’espai públic i entre veïns

1. Són els paraments verticals, amb obra o altres materials, situats sobre els límits de la
parcel·la entre espais públics o privats, que tenen la funció d’evitar l’accés lliure a la parcel·la.
Tot terreny urbà o solar no edificat que confronti amb una via pública, zona verda o espai públic
haurà de tancar-se amb una tanca definitiva de pedra, obra vista, paredat, formigó vist o
material similar, o bé provisional d'envà arrebossat amb morter i pintat i reforçat amb peus drets
de ferro o formigó armat.
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En els solars que no disposin de tanca en condicions, després que s'hagi advertit el seu
propietari o representant, es podrà activar el procediment d’execució subsidiària per part de
l’Ajuntament, a càrrec dels propietaris de la finca.
2. Les tanques de l’espai públic s’han de subjectar, en tota la seva longitud, a les alineacions i
rasants, encara que, en determinats casos, es permetrà tirar-les enrere i recular-les en part
amb la finalitat de relacionar més bé l’edificació principal o les auxiliars a l’alineació a vial. En
aquests casos, sempre que es cedirà el terreny sobrant a l’Ajuntament per integrar-lo a l’espai
públic.
3. L’alçada i formalització de les tanques es regularà per cada tipus de zona.
Les seves dimensions es regulen a cada clau urbanística i mantenir-se en bon estat. Aquestes
tindran les següents característiques:
a. Per regla general, quan per la longitud del solar i de l’edificació calgui fer un tancament
de l’espai privat lliure, aquest s’haurà de resoldre amb una tanca de 1,80m d’alçada
màxima, llevat que la regulació zonal prevegi una alçada diferent, composta per una
part massissa de 1,00m d’alçada màxima, mentre que la resta es completarà amb una
solució lleugera que es podrà reforçar amb vegetació autòctona. En els carrers
d’amplada superior a 7 m. es podrà incrementar l’alçada de la tanca fins a 2,20m.
b. En l’ordenació de l’edificació aïllada i agrupada, es permetrà la tanca a línia de façana
massissa fins a una alçada de 1,80m. com a màxim, realitzada amb material noble i
correctament coronada sense més additaments. L’alçada màxima de les tanques als
límits restants, no podrà ultrapassar l’alçada de 2,20m, amidats des de la cota natural
del terreny en aquest límit.
c.

Les portes d’accés a les parcel·les tindran iguals paràmetres màxims que els fixats per a
les tanques i podran estar rematats per muntants laterals, que podran suportar una
llinda d’una amplada màxima de 60cm amb una alçada total des de la vorera de 2,80m.

4. Les tanques de parcel·la que conformen un conjunt residencial hauran de tenir idèntiques
directrius estètiques per a tot el conjunt.
5. Les tanques han de respectar les servituds de pas existents entre finques i no poden
impedir ni obstaculitzar el trànsit pels camins o espais públics o a qualsevol altre indret del
terme municipal que sigui d’ús públic.
6. La documentació del projecte haurà de contenir detalladament les característiques de les
tanques, així com també les tanques entre veïns. Els materials emprats estaran d’acord amb el
tipus de construcció i entorn.
7. A les zones industrials i en aquelles altres zones on, d’acord amb el que fa referència a
usos tolerats de caràcter especial, es requereixen tanques de més elevació, l’Ajuntament podrà
autoritzar-les després de la justificació prèvia d’aquesta necessitat.
8. La construcció de tanques a l’espai agrari, i en el sòl no urbanitzable en general, venen
regulades de manera especifica pels articles del capítol corresponent al sòl no urbanitzable
d’aquestes Normes.
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Secció 3a:

Paràmetres referits al carrer

Subsecció. 1 Paràmetres propis del carrer. Definicions
Article 206.

Alineació del vial

1. És el límit entre la qualificació de sistema viari i qualsevol altra qualificació urbanística.
2. En sòl urbà, als efectes de la regulació dels paràmetres urbanístics, l’alineació de vial és el
límit que s’estableix al llarg del vial, entre aquest i les parcel·les urbanes, límits d’edificació o
espais lliures públics.
Article 207.

Amplada del vial o carrer

1. L’amplada del vial o carrer és la mida lineal que, com a distància entre dues bandes del
carrer, es pren com a constant o paràmetre que serveix per a determinar l'alçada reguladora i
altres paràmetres relacionats amb l'edificació.
2. Si les alineacions de vialitat són les constituïdes per rectes i corbes paral·leles amb una
distància constant en qualsevol tram del vial entre dues transversals, es prendrà aquesta
distància com a amplada del vial.
3. Si les alineacions de vialitat no són paral·leles o presenten eixamplaments, estrenyiments o
una altra irregularitat, es prendrà com a amplada de vial per a cada costat d'un tram de carrer
comprès entre dos transversals el mínim ample puntual en el costat i el tram de què es tracti.
4. L'amplada de vial és la que resulta de la afectació real a l'ús públic. Quan es tracta de
parcel·les enfrontades a vials de nova obertura, l'amplada vial serà la que, en virtut del pla i del
projecte d'urbanització, afecti realment l'ús públic i, a aquest efecte, se cedeixi i urbanitzi.
Només els vials efectivament urbanitzats i aquells per als quals s'asseguri la urbanització
simultània a l'edificació serviran de paràmetre regulador de les alçades dels edificis o dels vols
permesos.
Article 208.

Rasants del vial i de l’alineació del vial

1. La rasant del vial és la línia que fixa l’altimetria de l’eix del vial.
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 definitivament urbanitzada.
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Subsecció. 2 Paràmetres d’edificació en relació amb el carrer
Article 209.

Alineació de l’edificació respecte del carrer

1. L’alineació de l’edificació respecte al carrer és la posició de la línia en planta de la façana de
l’edificació que se situa en relació amb el carrer, coincident amb l’alineació del vial o en situació
reculada i paral·lela respecte d’aquesta.
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.
Article 210.

Front principal i front secundari

1. Quan una edificació té més fronts donant a diferents carrers, aquests poden ser fronts
principals o fronts secundaris, depenent de la determinació de la fondària edificable respecte a
aquests carrers:
a. El front principal d’edificació, coincidint o retirat de la línia del front de la parcel·la,
correspon a aquell al qual s’aplica la fondària edificable, i també els paràmetres
relacionats amb el 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 de la façana del front principal. Amb caràcter
general, en el cas de coberta inclinada, el gàlib màxim es caracteritza perquè en el front
secundari, la part del volum de sotacoberta es visualitza admetent obertures sobre el
front secundari.
2. En el cas que la fondària edificable es reguli doblement i continua respecte als dos carrers
en cantonada, els dos fronts de carrers seran principals i el gàlib màxim de l’edifici, en cas de
coberta inclinada, tindrà en compte l’arrencada de la coberta en tot el perímetre de la parcel·la
que dóna a carrer.
Article 211.

Fondària edificable

1. La fondària edificable es delimita per la línia de façana i la línia posterior d’edificació,
resultant del traçat, en posició equidistant de les façanes a la via pública i d’una semblant a la
de l’illa.
2. En sòl urbà, els plànols d’ordenació fixen la línia de la fondària edificable segons els criteris
adequats per a cada zona. Aquest criteri no afecta la fondària edificable dels edificis
preexistents, que es respecta encara que superi la resultant de l’aplicació dels criteris propis de
la zona. No obstant això, en l’ampliació del volum o sostre dels edificis preexistents o en la
nova construcció s’haurà de respectar la fondària edificable.
3. En relació amb la superposició dels límits de les parcel·les 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 parcel·la i l’alineació posterior de l’edificació, ha de ser com
a mínim de 3m, encara que la profunditat edificable màxima es situï a una distància
inferior a aquests 3m respecte del fons.
b. En cas que les mitgeres no siguin ortogonals a l’alineació interior del pati d’illa, per
norma general es permet mantenir aquesta alineació, d’acord amb la mitja establerta en
els plànols d’ordenació (especificada per la fondària permesa i un asterisc (*), amb un
marge del 15% sobre aquesta fondària mitja, aquesta es podrà redreçar ortogonal
sense cap escreix de sostre edificable, i sempre que no es produeixi una diferència
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superior a 1m sobre la mitgera veïna, entre la nova façana posterior redreçada i la que
defineix el planejament.
c.

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

< 15%

*

a.

*

b.

Article 212.

c.

Espai lliure interior d’illa

1. L’espai lliure interior d'illa és l'espai lliure d'edificació o només edificable en planta baixa i
soterrani, quan s'escaigui, que resulta d'aplicar les profunditats edificables.
L’espai interior que ultrapassi la fondària edificable es destinarà a:
∙
∙
∙

espai lliure d’ús privat
espai lliure d’ús públic
espai construït en planta baixa

Aquestes situacions queden indicades gràficament en els plànols d’ordenació.
2. Les zones on es permeti l'ocupació amb edificacions de l'espai lliure interior d'illa, els límits
de la qual tindran la consideració d'alineacions, se subjectaran a les previsions de cada
regulació i com a molt sempre serà, en tot cas, en planta baixa i planta soterrani.
3. L'alçada de les plantes edificables als patis interiors d’illa no ultrapassarà l'alçada de les
plantes baixes de la parcel·la ni excedirà de 5m quan la coberta sigui plana, ni de 6m quan
sigui a dues aigües, fins a una profunditat igual a la meitat de la distància entre l'alineació
interior de l'edificació de la parcel·la i l'alineació interior oposada de l'illa.
L'alçada de les plantes baixes en la part que una parcel·la ultrapassi aquesta profunditat es
regirà per l'alçada de la planta baixa oposada.
En tot cas, les edificacions de pati interior no podran ultrapassar els plans inclinats a 45º traçats
per les línies definides com a intersecció dels sostres de les plantes baixes permeses amb els
plans verticals definitoris de les façanes interiors del pati.
Aquesta limitació tindrà efectes, evidentment, quan el desnivell sigui superior a la semiamplada
del pati.
4. En els casos que l’alineació interior de l’illa que afecta al solar sigui en angle, s’entendrà fins
la bisectriu corresponent.
5. En cas que siguin edificables, s'autoritzaran els mateixos usos que es permeten a la planta
baixa, sempre amb accés des del vial.
Es podrà autoritzar als mencionats patis la construcció i la utilització de més d'un nivell o planta,
però només un podrà destinar-se i utilitzar-se per a ús diferent del d'aparcament o garatge.
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Si es produeix una afluència de vehicles dins de l’espai interior d’illa, com a conseqüència del
seu ús, s’hauran de regular les condicions compatibles d’accés als locals i la seva exclusió si
es porta a terme per carrers de categoria especial i pels que tinguin menys de 10m. d’amplada.
No es permetrà la realització d’instal·lacions que creuin a nivell de planta pis els patis d’illa.
En el cas que no siguin edificables s’hauran d’enjardinar. No s’admet cap ús que no sigui el
propi de la utilització del jardí i que provoqui molèsties als habitatges.
Article 213.

Paret mitgera

1. La paret mitgera és la part lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les, que s'eleva des
dels fonaments a la coberta, encara que la seva continuïtat s'interrompi per celoberts o patis de
ventilació de caràcter mancomunat.
2. Les edificacions regulades pel tipus d’ordenació segons alineació de vial, ocuparan
preferiblement el solar fins a la línia mitgera que les separi de les confrontants en tota la seva
alçada reguladora als efectes d’evitar que quedin mitgeres visibles des de l’exterior. Sinó es
regiran per les següents regles sobre mitgeres:
-

Quan com a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin sortir mitgeres al descobert, ja siguin pròpies o veïnes,
aquestes s'hauran d'acabar amb els mateixos materials que les façanes principals.

-

Quan les mitgeres siguin permanents a causa de l’ordenació, es podran retirar de les
façanes el tros necessari per a permetre l’aparició d’obertures com si es tractés
d’una façana. En aquest últim supòsit la façana veïna que quedi al descobert se li
haurà de donar un tractament de façana.

-

Si la mitgera que resultaria de l'edificació de dos solars contigus no és normal a la
línia de façana, només es podran edificar els solars quan l'angle format per la
mitgera amb la normal de la façana al punt d’intersecció sigui inferior a 30º.

-

En la resta de casos, per poder edificar s'hauran de regularitzar els solars perquè
compleixin la condició indicada.

Els casos especials, o que donin lloc a partions de parcel·la corbades o trencades, o a
parcel·les en angle, es resoldran aplicant els criteris tècnics inspirats en les regles que conté
aquest article, i la regularització de límits serà obligatòria.
S’hauran d’evitar els efectes discordants entre edificacions situades en una mateixa illa, conjunt
o entorn, tant pel que fa a la volumetria com pel que fa a la composició de façanes dels edificis.
Es prohibeix l’acabat amb envà pluvial vist, realitzat amb plaques conformades tipus “onduline”
o similars.
S’admetrà també el seu cobriment mitjançant murs verds o el seu tractament singular, sempre
prèvia presentació d’un projecte que haurà de ser validat per l’ajuntament.
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Secció 4a:

Paràmetres referits a l’edifici

Article 214.

Edificació principal, edificació auxiliar i instal·lacions

1. Les edificacions principals són aquelles que acullen els usos principals definits per la
zona, i constitueixen el volum principal edificat de la parcel·la.
2. Les edificacions auxiliars són les construccions amb sostre edificable computable,
independents o adossades a l’edificació principal, i que acullen usos complementaris al
principal, com per exemple, garatges, locals per guarda o dipòsit de material de jardineria,
vestidors, bugaderies, rebosts, hivernacles, coberts per usos diversos i altres similars, etc....
Aquestes construccions no s’admeten desvinculades de l’edificació principal. Les façanes
d’aquestes edificacions seran tractades amb anàlogues qualitats a les de l'edificació principal.
3. Les instal·lacions i altres elements són les construccions al servei de les edificacions
principals sense sostre d’aixopluc, i per tant, sense sostre edificable que computi. Com per
exemple, piscines, pistes de tennis, frontons, barbacoes, casetes de maquinària sense
accessibilitat, i altres similars.
Article 215.

Sostre d’un edifici

1. El sostre d’un edifici és la suma en m² de les superfícies construïdes amb sostre de les
plantes d’una edificació, sigui principal o auxiliar, d’acord amb els paràmetres referits a l’edifici
regulats en aquestes Normes, inclosos cel-oberts, patis de ventilació i cossos sortints tancats i
semitancats.
2. El sostre d’un edifici en el tràmit de la llicència, mai podrà superar el sostre edificable
màxim d’una parcel·la provinent d’un paràmetre absolut o deduït de l’índex d’edificabilitat neta
de la parcel·la.
3. El sostre d’un edifici situat en relació 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 referent a la posició de la planta baixa,
en relació amb el carrer, al pati d’illa o a l’espai lliure de parcel·la.
Article 216.

Gàlib màxim d’un edifici i volum d’un edifici

1. El gàlib màxim d’un edifici o perímetre regulador, referent a l’ordenació segons
volumetria específiques, és l’espai volumètric màxim format pels plans intersectats següents:
a. Els de posició vertical situats sobre els límits del perímetre de l’ocupació màxima o
definida en planta, limitats per les alçades màximes de les façanes i les mitgeres,
segons es determini en els paràmetres de cada zona,
b. Els plans de les cobertes definides i admissibles en cada zona.
2. El volum d’un edifici és el que configura el projecte arquitectònic a partir d’aplicar els
paràmetres vinculats a l’ordenació volumètrica corresponent:
a. En el cas de volumetries definides en els plànols d’ordenació, el volum d’un edifici no
sobrepassarà el gàlib màxim resultant.
b. En el cas de volumetries flexibles o aquelles regulades per l’ordenació segons edificació
aïllada, els paràmetres principals que condicionen el volum d’un edifici, són el sostre
edificable màxim de la parcel·la, el nombre màxim de plantes, l’ocupació màxima de la
parcel·la, i les distàncies mínimes de separació de l’edificació als límits de la parcel·la.
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Article 217.

Façanes d’un edifici

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 si l’edifici se situa en relació amb el vial o amb la parcel·la.
2. La façana mínima d’un edifici és el paràmetre que regula la mesura mínima en planta de
la línia de façana que es situa en relació al front de parcel·la.
3. En el pla de façana, les arestes dels buits de finestres no es podran situar a menys de 0,6 m
de la línea de la mitgera i les balconades obertes no es podran apropar més d’1m de la línia de
mitgera.
No s’admeten elements ornamentals que sobresurtin del pla de façana amb una distància
superior a allò previst en aquestes Normes pels elements sortints. Amb independència dels
sortints que hi puguin haver a les façanes, s'ajustaran sempre a les alineacions assenyalades
en els plànols d’ordenació.
4. Les façanes s’hauran d’acabar en la seva totalitat.
Article 218.

Nombre màxima de plantes

El nombre de plantes és la quantitat de plantes que es permet construir dins de l’alçada
màxima permesa en cada zona, que inclou la planta baixa i les plantes pis.
Article 219.

Alçada reguladora màxima d’un edifici i el seu punt d’aplicació

1. L’alçada reguladora màxima (ARM) d’un edifici és la mesura 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 si és pla com inclinat.
La mesura de l’alçada reguladora màxima es defineix a partir del nombre de plantes màxim
regulat en l’article anterior.
S'han de respectar conjuntament les dues constants: alçada màxima i nombre de plantes que
queden establerts a les Normes aplicables a cada zona o sector i en els plànols d’ordenació i
tenen el caràcter de màxim.
2. Si el tipus d’ordenació de l’edificació és la pròpia d’alineació a vial, l’alçada màxima de
l’edificació s’estableix a les normes aplicables a cada zona o sector i té el caràcter màxim, llevat
que sigui obligatori assolir l’alçada reguladora per l’ordenança particular. L’alçada s’amidarà
verticalment en el pla exterior de façana fins a la intersecció amb el pla horitzontal que conté la
línia d’arrencada de la coberta o amb el pla superior dels elements existents.
3. En l’ordenació d’edificació aïllada, l’alçada màxima de l’edificació s’estableix a les normes
aplicables a cada zona o sector. L'alçada s'amidarà des de la cota del terreny natural mesurada
en el centre de gravetat de la planta baixa de l'edifici fins a la cota superior de l'últim forjat.
4. En el cas de l’ordenació de l’edificació segons volumetria específica, l’alçada màxima de
l’edificació es comptarà a partir de la cota de referència de la planta baixa. Quan l’edificació es
desenvolupi escalonadament, a causa de la pendent del terreny, els volum d’edificació que es
construeixin sobre cada una de les plantes, conceptuades com a baixa, o part de la planta,
s’ajustaran a l’alçada màxima que correspongui per raó de cadascuna d’aquestes plantes o
parts de planta.
Article 220.

Regles per a la determinació d’alçades

1. Són les regles que determinen el punt de referència o punt d'origen per a l'amidament de
l'alçada reguladora màxima i que són diferents depenent del tipus d’ordenació o dels supòsits
de relació entre l’edificació i els vials.
Les seves condicions s’estableixen en funció del tipus d’ordenació, detallats a continuació:
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2. La determinació d’alçades en l’ordenació de l’edificació alineada a vial es regula de la
següent manera:
L’alçada reguladora màxima i l’alçada total màxima, de forma general, s’amidaran en el centre
de la façana principal i en funció del nombre de vials als que doni l’edificació:
a. Edificis amb façana a una sola via:
-

Si la rasant del carrer, considerat front de parcel·la, presenta una diferència entre la
cota més alta i la del seu centre menor de 0,60m, l'alçada reguladora màxima
s'amidarà al centre de la façana a partir de la rasant de la voravia en aquest punt.

-

Si la diferència de nivells és de 0,60m o més, l'alçada reguladora màxima s'amidarà
a partir d'un nivell situat a 0,60m per sota de la cota de l'extrem de la línia de façana
de cota més alta.

-

Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc al fet que, a determinats punts de la façana,
la rasant de la voravia se situï a més 3m per sota d'aquell punt d'aplicació de l'alçada
reguladora, s'haurà d'amidar d'acord amb les regles anteriors com si cada tram fos
façana independent.

b. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà:

c.

-

Si l’alçada reguladora de l’edificació fos la mateixa a cada cara de vial, s’aplicaran
les condicions de l’apartat anterior, operant en el conjunt de les façanes
desenvolupades, com si fossin una sola façana.

-

Si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es podran córrer pels
carrers adjacents més estrets fins a la prolongació de la línia límit de la profunditat
edificable corresponent al carrer de més amplada. A partir del punt determinat a què
es refereix l'apartat anterior, s'aplica a la resta de la façana l'alçada pertinent al vial a
què correspon, com si aquesta resta constituís una unitat independent.

Edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà i disposin
d’espai lliure interior d’illa:
-

L’alçada reguladora màxima i l’alçada total màxima de l’edificació s’amidaran sobre
cada carrer com si es tractés d’edificis independents.

d. Edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà i no disposin o
disposin parcialment d’espai lliure interior d’illa:
-

L'alçada reguladora es determinarà, per cada edificació, pel nombre de plantes
definit en els plànols d’ordenació. Aquesta alçada s'aplicarà fins a una profunditat
edificable determinada pel lloc geomètric dels punts equidistants de l'alineació
objecte d'edificació i la de la façana oposada.

-

Els casos particulars a què donin lloc alineacions molt irregulars es resoldran per
equiparació amb els criteris exposats als apartats anteriors.
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3. La regulació de la determinació d’alçades segons l’ordenació d’edificació aïllada estableix
els següents condicionants:
-

Correspon a edificacions amb volumetria flexible raó per la qual els límits d’alçada
s’estableixen per a qualsevol punt del terreny.

-

L'alçada s'amidarà des de la cota del terreny natural amidada en el centre de
gravetat de la planta baixa de l'edifici fins a la cota superior de l'últim forjat. llevat que
l'edificació se situï sobre l'alineació de vial, supòsit en el qual s'amidarà segons les
regles del tipus d'ordenació d'edificació alineada a vials.

-

En aquells casos en què, per raons del pendent del terreny, l'edificació es
desenvolupi escalonadament, els volums d'edificació que siguin construïts sobre
cada una de les plantes o parts de planta que posseeixin la consideració de planta
baixa se subjectaran a l'alçada màxima que correspongui pel que fa a cada una de
les parts esmentades, on l’edificabilitat total no superarà aquella que resultaria
d'edificar en un terreny horitzontal. En aquells casos que es produeixin
esglaonaments, es podrà requerir la presentació d’una solució que visualment
minimitzi el nombre total de plantes que es puguin observar.

-

En cap dels casos, les cotes de referència de les plantes baixes no podran ser
establertes amb una variació absoluta de més o menys d’1m en relació amb la cota
natural del terreny, prenent com a punt de referència el centre de gravetat de la
planta baixa o part de la planta baixa.

4. En l’ordenació de l’edificació segons volumetria específica la cota de referència de la
planta baixa es regula de la següent manera:
-

L'alçada reguladora màxima s'amidarà des de la cota del terreny natural amidada en
el centre de gravetat de la planta baixa de l'edifici fins a la cota superior de l'últim
forjat.

-

Quan l'edificació es desenvolupi escalonadament, a causa del pendent del terreny,
els volums d'edificació que es construeixin sobre cada una de les plantes,
conceptuades com a baixes, o part de la planta, s'ajustaran a l'alçada màxima que
correspongui per raó de cadascuna d'aquestes plantes o parts de planta.

-

Si l’edificació se situa sobre l'alineació de vial, s'amidarà segons les regles del tipus
d'ordenació d'edificació alineada a vials.

Article 221.

Planta baixa

1. La planta baixa (PB) d’un edifici és la planta relacionada directament amb 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
parcel·la. És la primera planta situada sobre la planta soterrani, real o possible.
2. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, com a semisoterranis i
entresol.
3. En l’ordenació de l’edificació alineada a vial, s’estableixen les condicions següents:
a. Es considera planta baixa d’un edifici aquella que té el paviment entre 0,60m per sobre i
0,60m per sota la rasant del vial que correspon a la parcel·la en els punts de major i
menor cota, respectivament. Aquest criteri s’utilitzarà per a cada front de parcel·la
confrontant a vial.
b. Quan, a conseqüència del pendent, hi hagi més d’una planta que se situï dintre dels
límits establerts al punt anterior, s’entendrà com a planta baixa, a cada tram, la de
posició inferior.
c.

En els casos de parcel·les enfrontades a dos vials oposats, es referirà la cota en planta
baixa a cada front, com si es tractés de diferents parcel·les, la profunditat de les quals
sigui el punt mitjà de l'illa
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d. L’alçada mínima del sostre de la planta baixa sobre la cota de referència de l'alçada
reguladora s’estableix específica en cada zona.
4. L’ordenació de l’edificació aïllada, es regularà de la següent manera:
a. Es considera planta baixa aquella planta el paviment de la qual no supera, en cap punt
del seu perímetre, la cota d’1m sobre del perfil natural del terreny.

b. L’alçada mínima lliure de la planta baixa s’especifica en cada zona.
5. L’ordenació de l’edificació segons volumetria específica estableix les següents
condicions:
a. Es considera planta baixa aquella planta el paviment de la qual no supera, en cap punt
del seu perímetre, la cota d’1m sobre el perfil natural del terreny. En cas d’edificis
existents, es reconeix la planta baixa consolidada.
b. L’alçada lliure de la planta baixa s’especifica en cada zona. En cas d’edificis existents,
es respecta l’alçada lliure consolidada.
c.

Per determinar la cota de referència de la planta baixa en aquest tipus d’ordenació,
s’estableixen les següents determinacions:
-

Quan s’escaigui, el planejament derivat completarà les determinacions o previsions
del Pla. En tot cas, en tot allò que calgui completar sobre l'ordenació continguda en
aquest Pla, es tindran en compte les següents prescripcions o determinacions:
∙
∙

Regularització del moviment de terres que comporti el procés d'urbanització.
Pel que fa a les cotes de referència dels plans d'anivellament i terrassament
en què se sistematitzi el sòl edificable: aquestes dades es fixaran en els plans
d'anivellaments i rasants; i en els d'ordenació de l'edificació també es fixaran
anivellacions o rasants de les vies, places i altres espais lliures.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

189

Aprovació Inicial. Juliol 2018

∙

Com a pla d'anivellació, es podrà adoptar la cota natural del terreny si, per
circumstàncies topogràfiques o per exigències de l'ordenació, no calgués
modificar la configuració natural del terreny.

-

Hi podrà haver diferents cotes de referència per a un mateix edifici. Sigui quina sigui
la modalitat de precisió de la planta baixa, les cotes de referència fixen la base
d'amidament de l'alçada màxima de l'edificació.

-

Les cotes fixades al planejament derivat s'hauran de respectar. Encara que podran
augmentar i disminuir sense ultrapassar els 0,60m, quan l'execució del projecte
exigeixi una adaptació o un reajustament dins d'aquests límits, o quan una millor
concepció tècnica o urbanística aconselli aquesta variació.

La variació implicarà l’elaboració en detall de la solució, amb els documents necessaris per a
justificar el canvi de cota.
6. Es permet que en les plantes baixes es puguin construir altells, sempre que formin part del
local situat en ella, dins dels seus tancaments perimetrals i no tinguin accés independent des
de l’exterior i necessariament han de constituir una única unitat registral conjuntament amb la
planta baixa.
La planta altell és la planta útil situada entremig de les plantes principals d’un edifici, que
queden enretirades respecte d’algun costat o límit d’aquestes, creant àmbits de dobles espais.
a. La projecció horitzontal de l’altell ha de coincidir amb el local de planta baixa pel qual
s’accedeix.
b. Els altells se separaran un mínim de 3m en tots els fronts de totes les façanes de
l’edifici.
c.

L'alçada lliure mínima, tant per sobre com per sota, serà de 2,50m. Si la part superior es
destina a dipòsit de materials no caldrà que acompleixi aquesta condició, però la seva
alçada lliure no serà, en cap cas, inferior a 2,20m. Tampoc no podran ser construïts de
materials no resistents al foc.

d. Els altells computen als efectes del sostre edificable en l’ordenació de l’edificació aïllada
i segons volumetria específica, però no com a sostre possible en transformacions de sòl
qualificat amb alienació de vial.
Article 222.

Planta soterrani

1. Té la consideració de planta soterrani aquella planta que està per sota de la planta baixa
real o possible.
2. Amb caràcter general, donada la condició d’inundabilitat del municipi de Deltebre, no es
permet la construcció de plantes soterranis, a no ser que es justifiqui específicament el
compliment de les condicions establertes, al Reglament de Domini Públic Hidràulic, en els
termes del RD 638/2016, de 9 de desembre, de Modificació del RDPH. En aquest sentit les
plantes soterranis només es podran autoritzar si compleixen els següents requisits:
-

S’haurà de preveure la seva estanqueïtat per a l’avinguda de 500 anys de període de
retorn.

-

Caldrà aportar un estudi específic per evitar el col·lapse de les edificacions.

-

Caldrà disposar de respiradors i vies d’evacuació per sobre de la cota d’inundació.

3. Les plantes soterranis no computen en els índexs d'edificabilitat si els seus usos són
complementaris als edificis.
4. Als soterranis no es permet l’ús d’habitatge ni la ubicació d’habitacions en ús residencial i
sanitari. Per sota la primera planta soterrània només es permet l’ús d’aparcament, instal·lacions
tècniques de l’edifici, cambres cuirassades i similars. Això no obstant, podran autoritzar-s’hi
altres usos, diferents del d’habitatge i del residencial, si es dota el local de mesures tècniques,
segures que cobreixen els riscos d’inundació, d’incendi, explosió i altres, així com el
desallotjament de les persones amb seguretat en aquests casos.
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5. Amb caràcter general es limita la construcció de plantes soterranis a una (1) única planta.
No obstant això, es podrà modificar aquestes determinacions mitjançant l’aprovació d’un pla
especial urbanístic, sempre que concorrin raons d’interès públic i/o general.
6. L'alçada lliure de les plantes soterrani serà almenys de 2,30m.
7. La construcció de plantes soterrani queda supeditada a que aquestes puguin desguassar a
la xarxa de clavegueram o de pluvials, encara que sigui per mitjans mecànics.
8. La planta soterrani, en l’ordenació d’edificació alineada a vial, es regularà de la següent
manera: Es considera planta soterrani aquella que té la cara superior del seu forjat situada
entre 0,60m per sobre o 0,60m per sota de la rasant del tram de vial que coincideixi amb la
façana en el punt de major i menor cota, respectivament, tinguin o no obertures a causa dels
desnivells en qualsevol dels fronts d'edificació.
9. Les condicions per la planta soterrani que s’estableixen per l’ordenació en l’edificació
aïllada i l’edificació segons volumetria especifica són:
a. Es considera planta soterrani aquella que té la cara superior del seu forjat de sostre
situada a menys d’1m sobre el nivell natural del terreny, en el punt més desfavorable.
b. La part de planta que resulti semisoterrada, el sostre de la qual sobresurti més d’1m per
sobre d’aquest nivell, tindrà en tota aquesta part la consideració de planta baixa, llevat
que es disposin terres adossades als murs en plataformes horitzontals o amb pendent
1:3, de 2m d’amplada, com a mínim, i alçada màxima de terres d’1,20m respecte a la
cota del terreny natural.
Article 223.

Planta pis

1. Les plantes pis (PP) d’un edifici són totes les situades per sobre la planta baixa, exceptuant
la planta golfa
2. L'alçada mínima lliure de les plantes pis entre el paviment i el sostre acabat serà el
següent:
En el cas que l’ús de les plantes pis sigui d’habitatge, pel que fa a l’alçada mínima construïda i
la mínima habitable, s’estarà al que determini la normativa d’habitabilitat vigent, no sent inferior
a 2,50m.
Si les normes de zona no ho especifiquen expressament, l’alçada de paviment a paviment de
les plantes pis serà, com a mínim de 3,15m.
Article 224.

Planta golfa

1. La planta golfa (G) és l’espai habitable creat entre la part superior del forjat del sostre del
darrer pis i la part inferior de la coberta inclinada.
2. L'alçada mínima lliure podrà ser en alguns punts d’1,90m, però la mitjana d'alçada interior
de la planta haurà de ser com a mínim de 2,50m.
3. El sostre amb una alçada superior a 1,90m corresponent a la planta golfa, computarà com a
sostre edificable de la parcel·la, però no als efectes del càlcul del nombre màxim d’habitatges o
d’establiments d’una parcel·la.
4. L’espai de la planta golfa només es pot destinar a:
c.

Trasters, elements tècnics de les instal·lacions generals o espais comunitaris al servei
del conjunt de l’edifici.

d. Es podran inserir terrats en les teulades, i es podran destinar a suport dels elements
tècnics de les instal·lacions generals de l’edifici de caràcter comunitari definits en
aquestes Normes, si se separen 1,5m de les mitgeres i façanes.
e. 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
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de ser condició indispensable per obtenir els nivells mínims d’habitabilitat, admetent així,
situar estances principals d’un habitatge a la planta golfa.
f.

En habitatge plurifamiliar, els espais que en resultin, en el cas que aquests no computin
als efectes de l’edificabilitat, no seran habitables i en aquest últim supòsit, l'accés només
serà a través de la caixa d'escala general de l'edifici, o per elements comunitaris
d’aquest.

Article 225.

Coberta

1. La planta coberta és la planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció de la pluja i
altres agents atmosfèrics, i que se situa immediatament per sobre del pla horitzontal dels
elements del darrer forjat.
La forma de les cobertes es regula principalment per la tipologia constructiva i el pendent;
poden ser planes o inclinades, a una aigua, dues aigües, quatre vessants, complexes, etc
En tot cas, en planta coberta s'haurà de disposar un sistema d'antena que permeti la captació
dels senyals de radiodifusió legalment establerts.
2. La formació de la coberta terminal de l'edifici tindrà una pendent màxima del 30%, els
arrencaments de la qual seran línies horitzontals paral·leles als paraments exteriors de les
façanes, a una alçada no superior a la reguladora màxima i vol màxim determinat per la sortida
dels ràfecs.
No es podrà superar el gàlib determinat per la intersecció dels pendents de coberta que, en cap
cas, no ha d’ultrapassar els 3m per sobre l'alçada reguladora màxima.
3. Les cobertes planes o terrats, en general, seran pel manteniment i conservació,
accessibles des dels elements comunitaris i s’utilitzaran per a ubicar els elements tècnics de les
instal·lacions generals de l’edifici de caràcter comunitari (aires condicionats, energia solar, etc.).
No obstant l’anterior, els terrats també podran ser privatitzats.
Les cambres d'aire i elements de cobertura en casos en què hi hagi terrat o coberta plana,
tindran una alçada total màxima de 0,60m.
4. Les baranes de façana anterior i posterior en les alineacions oficials, la dels patis interiors,
les dels elements de separació entre terrats d’edificis contigus i d’altres que s'alcin directament
sobre l'alçada reguladora màxima no podran excedir un 1,80m d’alçada, si són transparents o
amb reixes, i 1,30m, si són opaques.
5. Els acabats de les cobertes es faran amb materials tradicionals del país per aconseguir una
bona integració dels edificis en l'entorn on estan localitzades.
6. En general, per sobre de la coberta poden sobresortir xemeneies, elements de sortida de
fums o de ventilació, parallamps i infraestructures de telecomunicacions. Es prohibeixen
expressament els dipòsits, aparells d’aire condicionat o altres elements, visibles des del vial,
que puguin desvirtuar la configuració de la coberta.
Per sota del pla definit de coberta s’han d’englobar les caixes d’escala, els aparells d’aire
condicionat, les antenes parabòliques i d’altres elements i/o aparells similars que puguin
distorsionar la imatge del nucli. Les obertures de patis de ventilació i il·luminació o celoberts
s’adaptaran al pendent de la coberta sense ultrapassar-la.
Els elements de captació solar, ja siguin plaques solars o plaques fotovoltaiques, s'integraran
en el disseny de l'edificació de manera que no sobresurtin de forma no harmònica per sobre del
conjunt edificatori.
S’admeten les cobertes verdes prèvia presentació d’un projecte que en descrigui les
característiques.
7. Les piscines en coberta, plataformes d’accés i els elements necessaris per al seu
funcionament no podran tenir una alçada major d’1,30m sobre l’alçada reguladora màxima, i se
separaran un mínim de 3m de les façanes i 1,50m de les mitgeres.
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8. Els edificis destinats a usos industrials o d’equipaments que per llurs característiques
tècniques o estructurals no puguin adaptar-se a les condicions establertes en els apartats
anteriors es veuran deslliurats del seu compliment. Les instal·lacions tècniques, hauran d’estar
dins del seu volum màxim edificable, que serà el paràmetre a tenir en compte per regular les
construccions que estan per sobre l’alçada reguladora màxima.
9. En qualsevol cas, les cobertes no podran abocar les aigües pluvials a les propietats veïnes
i, per tant, s’hauran de preveure canalons i baixants.
Article 226.

Cossos sortints

1. Són cossos sortints els elements construïts que sobresurten dels plans de les façanes
d’un edifici a partir de la primera planta pis, tenen caràcter d’habitables o ocupables i responen
als tipus següents:
-

Tancats: tenen tots els seus costats formats per tancaments no desmuntables, com
miradors o tribunes.

-

Semitancats: tenen alguns dels seus costats formats amb tancaments no
desmuntables, com son les galeries.

-

Oberts: no tenen cap costat totalment tancat, com terrasses o balcons.

2. En referència al càlcul de l’ocupació i sostre edificable dels cossos sortints, s’haurà de
complir el següent:
-

La superfície en planta dels cossos sortints tancats computa a efectes d’ocupació i
també de sostre edificable.

-

La superfície dels cossos sortints semitancats computa en un 50% a efectes
d’ocupació i de sostre edificable.

-

Els cossos sortints oberts no computaran a l'efecte del càlcul de la superfície del
sostre edificable. En tot cas, compliran les separacions als límits de parcel·la.

3. La volada màxima dels cossos sortints es regiran per les següents prescripcions en tot allò
que no estigui expressament especificat en la normativa de cada zona:
a. El vol màxim, amidat normalment al pla de façana en qualsevol punt, no podrà excedir
de la quinzena part (1/15) de l'amplada del carrer, amb un màxim de 1,50m. En tot cas,
es retirarà 0,30m respecte del pla vertical que defineix el límit de la vorera.
b. Si l’edificació confronta amb vies o trams de vies de diferent amplada, s’aplica la regla
de l’amplària de vial agafant la més petita de les amplàries per unificar el vol dels
cossos, amb el límit màxim d'1,50m.
c.

Els cossos sortints no podran sobrepassar un pla vertical traçat per la intersecció de l'eix
de la mitgera amb la façana i que forma amb aquesta un angle de 45º.

d. No s'admeten cossos sortints tancats o semitancats en vials l'amplada inferior a 12m o
en els edificis amb façana de longitud inferior a 7m.
e. Els cossos sortints no podran estar a una alçada inferior a 4m del nivell de la vorera.
4. Els cossos sortints tancats o semitancats no podran ocupar més d'1/2 de la llargada de
la façana. La suma de la llargada d'aquests i la dels cossos sortints oberts no podrà ser més
que els 2/3 de l'esmentada llargada de façana.
En tots dos casos s’hauran de separar com a mínim un metre de la paret mitgera.
5. A l’espai lliure interior d’illa no es permeten cossos sortints tancats o semitancats que
ultrapassin la profunditat edificable.
Article 227.

Elements sortints

1. Els elements sortints són elements constructius no habitables, de caràcter fix, que
sobresurten de l'alineació de façana o de l'alineació interior.
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2. Els elements sortints com sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, para-sols i d'altres de similars
fixos es limitaran, quant al vol, a tot el disposat per als cossos sortints, amb les condicions
següents, aplicables a qualsevol sistema d'ordenació:
a. S'admeten els elements sortints a la planta baixa d'una edificació enfrontada al carrer de
més de 6m d'amplada sempre que no sobresurtin més de 0,10m.
b. En planta pis s’admet que les motllures i les cornises superin en 0,10m el pla de façana,
sempre que se situïn de forma que cap dels seus punts no es trobi a una alçada inferior
als 2,50m per sobre de la rasant de la voravia.
c.

Els ràfecs podran volar del pla de façana la mateixa dimensió que per a cada zona es
determini per als vols.

3. Els elements sortints no permanents, com són les veles, les persianes, els rètols, els
anuncis o similars no s'inclouen en el concepte d'elements sortints regulats en aquestes
Normes.
Article 228.

Reculades de l’edificació

1. Les reculades de l'edificació són els retrocessos de l'edificació respecte a l'alineació de vial
o a les mitgeres. Les modalitats de reculades o alineacions reculades són:
∙
∙
∙

D’illa: reculada a tot el frontal d'alineació de l'illa.
D’edificació: reculada a la totalitat de les plantes d'edifici.
De plantes: reculada a plantes pis.

S’admeten les reculades en les condicions fixades per aquest article i la regulació cada zona.
2. Per tot el conjunt de modalitats, en matèria de reculades, regeixen les següents condicions
generals:
-

A la planta baixa (PB) es permeten façanes porticades formant volta d'ús general
sempre que la llum de pas entre pilars i façana reculada sigui, en tota l'extensió de la
façana, com a mínim de 2m i d'alçada lliure mínima de 3,50m.

-

Els terrenys resultants de porxades, façanes porticades i passos que restin adscrits a
la superfície viària no computen a efectes de superfície edificada i han de ser cedits
gratuïtament a l’Ajuntament un cop urbanitzats. La llicència municipal d’edificació es
condicionarà a l’aportació de la garantia real o personal suficient, d’acord amb la
legislació vigent.

-

Les reculades d’edificació no poden modificar l’alçada reguladora màxima (ARM) ni
cap dels límits d’ocupació de les construccions.

-

Els propietaris de les finques reculades assumeixen els costos del tractament com a
façana de les mitgeres que queden al descobert, menys en el cas que aquestes
també s'hagin reculat. En l'atorgament de qualsevol llicència d'edificació s'entendrà
com a inclòs aquest condicionament.

-

En el cas de reculades laterals entre finques veïnes, cal que la separació entre
paraments oposats compleixi les dimensions mínimes establertes per als patis de
llum mixtos.

-

Les servituds de pas, porxades i passos coberts existents en el moment de
l'aprovació del POUM, s’han de mantenir, sens perjudici del que estableix la llei
5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets
reals, respecte a possibles transformacions de les edificacions.

3. Les alineacions reculades a la modalitat a) d’illa, o sigui, reculada a tot el frontal d'alineació
de l'illa s'admetran quan l'espai que quedi lliure a conseqüència de la reculada es destini a
l'eixamplament del carrer. Aquest sòl serà de cessió gratuïta al municipi perquè el destini a
l'eixamplament del vial i les obres d'urbanització seran a càrrec del propietari.
L'ordenació exacta es definirà mitjançant una llicència de reajustament d’alineació i rasants.
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L'alçada reguladora màxima aplicable a les finques reculades serà la que correspongui a la
determinada en els plànols d’ordenació, sense comprendre-hi l'eixamplament. La profunditat es
determinarà partint de l'alineació de vialitat i no de la de reculada.
Article 229.

Patis de llum

1. Els patis de llum, també dits celoberts, són espais no edificats oberts al medi exterior per
la part superior, destinats a il·luminar i a ventilar les dependències d’un edifici, creant noves
façanes internes de l’edifici.
2. Els celoberts poden ésser interiors o mixtos. Són interiors els celoberts que no s'obren a
d'altres espais lliures o vials i són mixtos els oberts a aquests espais.
3. Les dimensions mínimes dels patis de llum seran les regulades per a garantir les condicions
d’habitabilitat mínimes fixades en la normativa d’habitabilitat vigent en el moment, en relació
amb les peces principals d’un habitatge i altres estances que així es regulin.
4. El tractament dels paraments serà el de façana.
5. El celobert serà mancomunat quan pertany al volum edificable de dues o més finques
contigües. Serà indispensable, als efectes d’aquestes normes, que la mancomunitat del pati
s’estableixi per escriptura pública, inscrita en el Registre de la Propietat.
Els patis mancomunats es regiran, quan a llur forma i dimensions, per les mateixes
determinacions que la resta de patis de llum.
Article 230.

Patis de ventilació

1. Els patis de ventilació són espais no edificats, d’igual significació que els patis de llums,
però destinats a il·luminar o ventilar escales o peces on no s’habita normalment i que no són
destinats a dormitori.
2. La superfície dels patis de ventilació computen als efectes del càlcul del sostre d’un edifici.
3. Els patis de ventilació poden ésser interiors o mixtos, igual que els patis de llum.
4. La dimensió o superfície mínima obligatòries dels patis de ventilació depèn de l'alçada. La
dimensió del pati serà tal que permeti inscriure en el seu interior un cercle de diàmetre mínim
igual a un setè (1/7) de l'alçada total de l'edifici amb un mínim de 2m,que no produeixi en cap
punt de la seva planta estrangulació de menys de 2m i amb una superfície mínima segons la
taula següent:
Alçada del pati segons el nombre de plantes pis que
obligatòriament, per la seva distribució, necessitin
de patis de ventilació

Superfície mínima
(m²)

1 planta pis

5m²

2 plantes pis

5m²

3 plantes pis

7m²

4 plantes pis

9m²

5. Quant als patis de ventilació, regiran les següents condicions:
a. No està permès reduir la llum mínima interior amb sortints o altres elements com veles,
viseres, ràfecs, conductes de ventilació i de serveis amb un diàmetre superior a 15cm, o
serveis com son els safareigs, dipòsits acumuladors i similars.
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b. L'alçada del pati, a l'efecte de la determinació de la seva superfície, s'amidarà en
nombre de plantes des de la més baixa que el necessiti fins a la més alta servida pel
pati.
c.

El paviment del celobert estarà, com a màxim, 1m per sobre del nivell del sòl de la
dependència a ventilar o il·luminar.

6. Els patis de ventilació podran cobrir-se amb claraboies sempre que es deixi un espai
perifèric lliure, sense cap mena de tancament, entre la part superior de les parets del pati i la
claraboia, amb una superfície de ventilació mínima superior a un 20% de la del pati.
7. Els patis de ventilació mixtos compliran condicions anàlogues a les establertes per als
celoberts mixtos.
Article 231.

Elements sortints i tècnics

1. La composició de les façanes ha de tenir en consideració les normes compositives i
estètiques de les edificacions veïnes. En general, s’han d’acomplir les condicions següents:
a. Els elements tècnics de les instal·lacions, constitueixen les parts integrants dels
serveis de l'edifici de caràcter comú, com són els següents:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

filtres d'aire
dipòsits de reserva d'aigua, de refrigeració o acumuladors
conductes de ventilació o de fums
claraboies
antenes de telecomunicació, ràdio o televisió
maquinària d'ascensor, espais per a recorregut extra dels ascensors i, fins i
tot, per a accés d'aquest al pla del terrat o coberta
elements de suport per a estendre i eixugar la roba
elements de captació i acumulació d’energia solar per aigua calenta, o energia
fotovoltaica, unitats exteriors de climatització
i d'altres que comunament tinguin aquest valor d'element tècnic i no suposin
parts de l'edifici que es puguin comercialitzar independentment.

Els volums corresponents als elements tècnics d’instal·lacions, definits en aquestes
normes, s'hauran de preveure en el projecte d'edificació com a composició
arquitectònica conjunta amb tot l’edifici.
Les dimensions dels volums corresponents a aquests elements són en funció de les
exigències tècniques de cada edifici o sistema d’instal·lació i no podran ser visibles des
de la via pública.
b. Instal·lacions de canonades i conductes, excepte baixants:
A qualsevol edifici queda prohibit que les canonades i conductes de qualsevol tipus
s’instal·lin a l'exterior de la façana o en llocs que quedin visibles des de la via pública.
-

Projectes d'edificis de nova construcció

Entre les condicions per a atorgar llicència de nova construcció d'edificis, figura
l'obligació de preveure un pas adequat, d'acord amb el Reglament vigent per a la
instal·lació de gas canalitzat, que no afecti la via pública, que no sobresurti del pla de
façana en tota la llargada del seu recorregut i que no sigui visible des de l'exterior.
-

Projecte d’instal·lació de gas a edificis ja construïts

Amb caràcter general, es compliran les condicions de l'article anterior.
En cas que existeixi impossibilitat de poder efectuar la instal·lació de gas canalitzat per
cap altra part de l'edifici que no sigui la façana, s'haurà d'acompanyar la sol·licitud de la
llicència corresponent amb un projecte signat per un tècnic competent en què figuri una
justificació detallada de la impossibilitat de passar la instal·lació per cap altre recorregut
que no sigui per la façana.
Els únics motius acceptables per a aquesta dispensa serien:
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∙
∙
∙

∙

Article 232.

Impossibilitat d'accedir als patis de serveis per les zones comunitàries quan hi
ha negativa expressa de la propietat dels espais que s'han de creuar i el local
té una decoració que suposa una reposició amb una despesa important.
Quan les cuines donin a la façana i no hi hagi patis tancats per gelosies,
terrasses, etc., que permetin dissimular la instal·lació.
Si per les causes esmentades s'admetessin les canonades per la façana, seria
necessari presentar-ne un plànol acurat amb la proposta de la canonada
perquè s'aprovi expressament el recorregut o bé els serveis tècnics municipals
puguin proposar-ne una variació.
En tot cas, la instal·lació de gas canalitzat hauria de quedar encastada a una
alçada mínima de 4m mesurats des del pla de la vorera i no es permetrien les
escomeses individuals per façanes.
Determinacions estètiques

1. Els rètols emprats es realitzaran a base de materials inalterables als agents atmosfèrics.
Les empreses beneficiàries són les responsables -en tot moment- del seu bon estat de
manteniment i conservació.
2. Els patis de servei que, per qualsevol circumstància, siguin visibles, tant des de la via
pública com a través d'espais accessibles a la circulació per l'interior de les illes de cases
o carrers particulars, hauran de ser tapats per murs de gelosia o qualsevol altre mitjà que
impedeixi la visibilitat i permeti la ventilació.
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Capítol III

PARÀMETRES D’ÚS: DEFINICIÓ I REGULACIÓ

Secció 1a:

Permissibilitat i limitacions generals dels usos.

Article 233.

Definicions

En atenció a la permissivitat, els usos es diferencien de la següent forma:
-

S’entén per ús admissible aquell, expressament admès a la regulació de zona o
àmbit corresponent.

-

S’entén per ús prohibit el que no s’indica explícitament a la regulació de zona o
àmbit de planejament derivat.

Article 234.

Usos admesos: principals i compatibles

1. S’entén per ús principal aquell que caracteritza i és el majoritari en una àrea del territori o
defineix l’especialització d’un sector de planejament o zona urbanística. Els usos principals
poden ser principalment:
-

Ús residencial: compren aquelles àrees que com a ús principal tenen l’ús
d’habitatge i que en general, poden conviure tots aquells usos compatibles amb
aquest últim, com poden ser: ús hoteler, ús d’oficina, usos dotacionals i ús de
restauració.

-

Ús terciari: compren aquelles àrees on l’ús principal són els serveis com l’ús
d’oficina, comerç, hoteler, seus logístiques, magatzems etc.

-

Ús industrial: compren aquelles àrees on l’ús principal és l’ús industrial, sense
perjudici que pugui ser compatible amb els usos terciaris.

2. S’entén per usos compatibles aquells, la implantació dels quals, no es contradictòria amb
l’ús principal. La compatibilitat d’un ús respecte el principal no implica la seva lliure implantació
dins el mateix àmbit territorial, sinó únicament l’acceptació de que la seva presència pot ser
simultània, sens perjudici de que aquesta interrelació obligui a assenyalar restriccions en la
intensitat de l’ús compatible en funció dels paràmetres de l’ús principal.
3. S’entén per usos complementaris aquells que necessàriament s’han d’incloure en el
planejament derivat que ordeni una àrea o sector del planejament com a complement de l’ús
principal, però que en cap cas pot esdevenir ús principal del sector.
Article 235.

Bases de la regulació

1. El POUM regula de forma detallada els usos admissibles (principals i compatibles) dels
terrenys qualificats com a sòl urbà, i s’entenen per prohibits els no expressament relacionats
com a usos admesos.
2. En el sòl urbanitzable el POUM assenyala l’ús principal admissible de cada sector i si és el
cas, els usos complementaris i compatibles.
3. En el sòl no urbanitzable, el POUM regula els usos admissibles i s’entenen prohibits els no
expressament admesos.
4. Es requerirà, en casos justificats, les necessitats específiques de l’ús admès, així com els
requisits tècnics i materials, tipus control d’aforament, dimensionat i necessitat de l’aparcament,
etc.
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Article 236.

Desenvolupament de la regulació d’usos

1. En el sòl urbà, mitjançant la tramitació d’un pla de millora urbana (PMU) podran fer-se
més restrictives les determinacions del POUM pel que fa a la localització i característiques dels
usos admesos. Els plans de millora urbana (PMU) poden:
∙
∙

Restringir les localitzacions i característiques dels usos admesos pel POUM.
Prohibir usos admesos pel POUM.

2. En el sòl urbanitzable els plans parcials urbanístics (PPU) regularan detalladament els
usos admesos d’acord a les determinacions del POUM.
3. En el sòl no urbanitzable, els plans especials (PE) per al millorament d’àmbits rurals
poden prohibir usos que resultin perjudicials.
4. Els plans especials (PE) de protecció del patrimoni històric i cultural i, de conjunts històrics,
poden establir limitacions d’usos que poden afectar a les àrees de declaració i/o a les de
respecte.
5. Els plans especials urbanístics (PEU) poden concretar la titularitat i l’ús dels equipaments
si no ho ha fet el POUM.
Article 237.

Simultaneïtat d’usos

Quan en un mateix local s’efectuïn diverses activitats, i sempre que fossin compatibles entre sí,
s’ha de regular tot el conjunt d’acord amb l’ús més desfavorable en relació al nivell
d’incidències sobre l’entorn i el medi ambient.
Article 238.

Usos disconformes

Els usos existents abans de l’aprovació inicial d’aquest POUM que resultessin disconformes a
les seves prescripcions es poden mantenir mentre no esdevinguin incompatibles amb aquest, i
sempre que s’adaptin als límits que fixi la legislació ambiental.
Article 239.

Usos del subsòl

1. En el sòl urbà els usos del subsòl vindran determinats per la subzona en la qual se situï la
parcel·la. En el sòl urbanitzable els usos vindran definits pel planejament derivat. En qualsevol
cas, serà d’aplicació l’establert en la legislació urbanística en vigor.
2. El subsòl de les diferents classes de sòl, resta sotmès a totes les servituds administratives
necessàries per a la prestació de serveis d’interès general, tals com telecomunicacions,
subministraments, transport i altres anàlegs.
3. L’aprofitament del subsòl es condiciona a la preservació de riscos, a la protecció d’aqüífers
classificats i de restes arqueològiques/paleontològiques d’interès declarat.
4. Sempre que concorrin raons d’interès general i/o públic, i mitjançant l’aprovació d’un pla
especial urbanístic es podrà modificar l’aprofitament del subsòl.

Secció 2a:

Els usos segons el domini

Article 240.

Domini públic

En atenció al domini, s’entén per ús públic al referit als serveis prestats per l’Administració o
per gestió dels particulars sobre els béns de domini públic. També inclouen els realitzats per
l’Administració en béns de propietat privada mitjançant arrendament o qualsevol altre tipus
d’ocupació.
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Article 241.

Domini privat

1. S’entén per ús particular el que realitza individualment el titular d’una propietat.
2. S’entén per ús col·lectiu els usos privats destinats al públic o col·lectivitat. Es caracteritzen
per pertànyer a una associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l’abonament
d’una quota, d’un preu o alguna altra contraprestació.
3. S’entén per ús comunitari el que es desenvolupa en béns de propietat privada, de forma
mancomunada, associada o comuna per part dels seus titulars.

Secció 3a:

Els usos segons la funció: usos generals i usos específics

Article 242.

Ús residencial

L’ús d’Habitatge comprèn l’edifici destinat a allotjament familiar. S’estableixen diferents
categories:
-

Habitatge unifamiliar. Es l'edifici per a habitatge situat en parcel·la independent, en
edifici aïllat, aparellat o agrupat entre mitgeres i, amb accés independent des de la
via pública o espai privat comunitari.

-

Habitatge plurifamiliar. Comprèn un conjunt d’habitatges en un mateix edifici i
parcel·la comú de forma que participen d’accessos, estructura i instal·lacions
comuns.

-

Habitatges dotacionals públics. Comprèn les actuacions públiques d’habitatges
destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb
necessitats d’assistència o d’emancipació d’acord amb polítiques socials prèviament
definides.

-

Residència col·lectiva o comunitària. Correspon a edificis que es destinen a
l’allotjament temporal, de llarga durada, o permanent d’una pluralitat de persones
que poden disposar de serveis comuns, com a neteja, menjador, bugaderia, locals
per a reunions, esports, etc., com són residències col·lectives per a la gent gran, per
a religiosos, residències d’estudiants, col·legis majors i similars.

Article 243.

Ús terciari i serveis

1. Ús d’oficines i serveis. Aquest ús inclou les activitats administratives de caràcter privat que
corresponen a serveis prestats per entitats com oficines bancàries, administratives,
d’assegurances, borsa, immobiliàries, etc. Inclou les seus administratives de viver d’empreses.
2. Ús comercial. És l’ús que correspon als establiments oberts al públic, destinats al comerç al
detall, de caràcter individual o col·lectiu. No inclou el comerç a l’engròs, la restauració ni els
usos recreatiu ni el de lleure.
Aquest ús seguirà el disposat a la legislació vigent en matèria d’equipaments comercials
inclosa la classificació dels establiments comercials. Els usos comercials que per les seves
característiques, matèries manipulades o emmagatzemades o mitjans utilitzats, originin
molèsties o generin riscos a la salubritat o seguretat de les persones o de les coses es regiran
per l’establert per a l’ús industrial.
Podran tenir associat un magatzem amb una superfície màxima igual a la destinada a la venda
i limitat a una càrrega màxima de foc de 200 Mca/m².
3. Ús d’allotjament temporal (turisme i serveis)
-

Ús Hoteler. Edifici destinat a allotjament temporal, de curta durada, de transeünts,
regentat per un titular diferent del conjunt dels ocupants i que poden disposar de
serveis comuns, com a neteja, menjador, bugaderia, locals per a reunions i
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espectacles, esports, etc., com poden ser els hotels, apart hotels i, en general, els
del ram de l’hostaleria.
-

Turisme rural. Correspon a aquelles activitats turístiques allotjament temporal, de
curta durada, vinculades amb la natura, masia, masoveria i cases de pagès.

-

Càmping.

4. Ús de restauració. Es considera de restauració aquell ús que té com objecte oferir menjars
i begudes al públic assistent per ser consumit en l’establiment on es desenvolupa.
5. Ús recreatiu i espectacles. Aquell destinat a oferir música en directe o reproduïda amb la
possibilitat que el públic assistent prengui consumicions, i amb la possibilitat o no de ballar i
altres espectacles, tipus cinema, teatre, etc i similars.
Article 244.

Ús industrial, logístic i tecnològic

Nota informativa: Als efectes de la regulació de l’ús industrial i de la determinació de la seva
compatibilitat amb d’altres usos, s’estableix una classificació en nivells de prevenció i control
ambiental de les activitats, desenvolupada en l’article 233.
1. Ús industrial. Es consideren indústries les activitats dirigides a l’obtenció, reparació,
manteniment, transformació o realització de productes industrials, l’envasament i embalatge,
així com l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, qualsevol que sigui
la naturalesa dels recursos i processos tècnics utilitzats.
2. Ús Indústria - aparador. Són aquelles activitats mixtes que consten de taller de muntatge
d’elements descompostos del producte final i/o alhora poden tenir el punt de venda del
producte final, sigui a l’engròs o al detall. Es caracteritzen per:
-

Poden disposar d’oficines i punts de venda.

-

Els productes seran els propis de l’activitat industrial. S’exclouran en tot cas els
productes d’alimentació i els de consum diari de les famílies (neteja, drogueria,
perfumeria, tèxtil al detall i, en general, tots els que es comercialitzen en format
supermercat i hipermercat).

-

Correspon a activitats amb incidència ambiental baixa (nivell 3) i activitats sense
incidència ambiental (nivell 4).

11.Ús logístic i de magatzems. Comprèn els serveis tecnològics, abastament i venda a
l’engròs i serveis de transport. S’admet únicament la realització de processos d’assemblatges,
muntatges d’elements, acabats, embalatges, presentació i en general, totes aquelles activitats
referides amb la comercialització, embalatge, transport i distribució del producte.
S’inclou en aquest ús, el comerç de majoristes, els dipòsits d’emmagatzematge de mercaderies
i els magatzems en general.
S’exclou la indústria transformadora.
12.Parc tecnològic i de recerca. Comprèn les instal·lacions destinades a la investigació,
recerca i tecnologia vinculades a una activitat industrial.
Article 245.

Regulació de l’ús industrial

1. Classificació de les activitats industrials:
Als efectes de la regulació de l’ús industrial i de la determinació de la seva compatibilitat amb
d’altres usos, s’estableix la classificació següent, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els seus annexes o la normativa
que la substitueixi:
∙
∙
∙

Nivell 1. Correspon a activitats amb incidència ambiental alta, Annex I.
Nivell 2. Correspon a activitats amb incidència ambiental moderada, Annex II.
Nivell 3. Correspon a activitats amb incidència ambiental baixa, Annex III.
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∙

Nivell 4. Correspon a activitats sense incidència ambiental o innòques
ambientals.

13.Compatibilitat de l’ús industrial amb altres usos:
a. Les activitats industrials dels nivells 1 i 2 són incompatibles amb els usos residencials i
terciaris i, per tant, tan sòl es poden ubicar a les zones industrials.
b. Les activitats d’indústria química s’ubicaran únicament i exclusivament dins de l’àmbit
delimitat per aquest fi, al polígon industrial químic sud.
c.

Les activitats industrials de nivell 3 i 4 es consideren compatibles amb l’habitatge
sempre que la seva superfície total construïda sigui inferior als 150m² i la potència
elèctrica contractada no sobrepassi els 15 KW. Als edificis d’habitatges, tan sòls es
permetran ubicar-se en la seva planta baixa.

d. Les que siguin complementàries d’establiments en que l'ús principal sigui l'exposició i
venda de productes, com en el cas de tallers mecànics de reparació de vehicles
vinculats a concessionaris de venda de cotxes o similars, podran superar el límit
establert de 150m² per l’activitat industrial, sempre que no es superi la superfície
construïda conjunta de 500m² ni la de l'activitat principal.
Article 246.

Ús agrari i recursos naturals

1. Ús agrícola. És l’activitat derivada del conreu de la terra.
2. Ús ramader. És l’activitat derivada de la cria de bestiar.
3. Ús forestal. Explotació silvícola productiva,o conjunt d’activitats per a l’obtenció de
productes de fusta, entenent-se com els derivats de l’explotació ordenada de masses
boscoses. Qualsevol intervenció en una àrea forestal s’haurà de fer d’acord amb el que
s’estableix en un Pla de gestió forestal i de protecció de la fauna.
4. Ús extractiu. Aquest ús comprèn les activitats d’extracció de sorres o moviments de terres,
àrids, o qualsevol tipus de roca.
Article 247.

Dotacions

És el que serveix per proveir als ciutadans de l’equipament que fa possible la seva educació,
enriquiment cultural, servei sanitari etc. i, per tant, tenen un caràcter comunitari. Als efectes de
la seva pormenorització es distingeixen:
1. Ús sanitari-assistencial. Correspon al tractament o allotjament de malalts, ja sigui en
establiments públics o privats. D’aquesta manera, comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques,
residències geriàtriques, dispensaris, consultoris i similars. També comprèn els serveis
destinats a allotjament comunitari com residències, asils, llars de vells, etc., sempre que es
tracti de centres assistits, basats en serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat
indivisible i, per tant, no siguin assimilables a l’ús residencial, així com altres establiments que
prestin una funció social a la comunitat com poden ser casals, menjadors, centres d’orientació i
diagnòstic, unitats de tractament d’estimulació precoç, centres ocupacions i/o d’atenció
especialitzada per a disminuïts, centres de dia per a gent gran, centres de reinserció social, etc.
Aquest ús inclou també les clíniques veterinàries i establiments similars. Les residències per a
guarda i custòdia d’animals no s’inclouen en aquest ús.
2. Serveis funeraris. Comprèn els tanatoris i els cementiris:
-

Cementiri: correspon als recintes destinats a la inhumació e cadàvers d’acord amb
el que estableix la normativa sobre policia sanitària i mortuòria.

-

Tanatori: instal·lació per a activitats i serveis propis de la tècnica i/o activitat
funerària i els hàbits socials en matèria de serveis funeraris, inclosa la vetlla i
incineració de cadàvers.
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3. Ús educatiu. Comprèn els centres d’ensenyament en tots el graus i modalitats així com
totes aquelles instal·lacions al servei d’aquests centres, escoles bressol, centres d’idiomes,
acadèmies, etc.
4. Ús sociocultural. Comprèn les activitats relacionades amb activitats de tipus culturals i de
relació social, que tenen relació amb la creació personal i l’artística i les activitats associatives.
S’hi inclouen per tant, els centres d’associacions cíviques, polítiques o similars (les cases de
cultura, els centres cívics, centres socials), i biblioteques, museus, sales i galeries d’art i
d’exposició,
espais
destinats
a
la
conservació
i/o
exposició
de
restes
arqueològiques/paleontològiques, sales de congressos, convencions i conferències,
ludoteques, teatres, cinemes, auditoris, arxius i similars.
5. Ús esportiu. S’entén per ús esportiu aquelles activitats o serveis destinats a la pràctica de
l’aprenentatge i el desenvolupament d’activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, com
poden ésser: camps de futbol, poliesportius, gimnàs i escoles de dansa, squash, piscines i
similars.
6. Ús religiós. Comprèn les activitats dels diferents cultes religiosos justificats a les
dimensions i població del nucli de Deltebre. D’aquesta manera s’hi inclouen les esglésies, els
temples, capelles, centres parroquials, convents i similars. S’hauran de complir els requisits
tècnics i materials que estableixi la normativa sectorial d’aplicació als centres de culte.
7. Ús de proveïment i abastament. Comprèn instal·lacions com mercats i escorxadors
públics així com els usos accessoris als mateixos, com comerç, aparcaments (soterrats i en
superfície), espais de logística, emmagatzematge, i similars, sempre que siguin de titularitat
pública, amb independència de la forma en que es gestioni el servei.
8. Ús administratiu. Compren les instal·lacions de qualsevol administració pública, destinada
a oficines i a qualsevol altre ús no especificat en els apartats anteriors.
Article 248.

Ús de serveis tècnics i ambientals

1. S’entén com a ús de serveis tècnics i ambientals les instal·lacions i els espais reservats per
als serveis tècnics d’electricitat, abastament d’aigua, gas, telecomunicacions, sanejament,
emmagatzematge d’escombraries i similars, incloses les oficines i el magatzems als servei
d’aquest ús.
14. Comprèn, així mateix, les instal·lacions i els espais vinculats a l’estalvi energètic mitjançant
la reducció, la neutralització i el reciclatge dels residus líquids i sòlids, com també d’investigació
i de divulgació d’aspectes relacionats amb la protecció del medi ambient.
Article 249.

Mobilitat (Comunicacions)

1. Ús d’aparcaments. Comprèn aquelles àrees situades fora de la calçada destinades a
l’estacionament de vehicles.
2. Ús d'estació de servei. Comprèn les instal·lacions de subministrament de carburants i
altres serveis complementaris a aquest com el de rentat de vehicles i d’altres.

Secció 4a:

Regulació de l’ús d’aparcaments

Article 250.

Definicions

1. S'entén per aparcament, l’espai exterior, fora de la calçada, destinat a parada o
estacionament de vehicles automòbils.
2. S'entén per garatge l’espai interior situat al subsòl o dins d’edificacions i les seves
instal·lacions mecàniques especials.
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3. Es distingeix entre aparcaments i garatges “d’ús públic” i “d’ús privat”. Aquests últims
corresponen als que no comercialitzen l’activitat.
Article 251.

Condicions dels espais d’aparcament i garatges

1. Els plànols d’ordenació, en sòl urbà, reserven espais adscrits a l’ús d’aparcament.
2. Els instruments de planejament derivat, si s’inclou en les seves finalitats, hauran de
preveure sòl per aparcament, en funció dels usos i de l’edificabilitat, de manera que s’asseguri
l’espai suficient per a parades terminals de vehicles automòbils.
3. Les determinacions o exigències mínimes previstes per aparcaments respectaran les
següents regles:
-

Quan de l’aplicació de les determinacions mínimes d’aparcament, referides a la
superfície d’altres usos o al nombre d’habitatges, resulti un número fraccionari de
places, qualsevol fracció menor de la meitat es podrà descomptar. Tota fracció igual
o superior a la meitat haurà de computar com una plaça més reservada per
l’aparcament.

-

Els garatges disposaran d’accés directe des de la calçada, el disseny del qual
garantirà l’entrada i sortida de vehicles sense comprometre la seguretat del trànsit.

-

Els espais oberts per a l’aparcament s’hauran d’integrar en el paisatge urbà. A
aquestes efectes, es disposarà l’arbrat, jardineria i altres elements necessaris que
garanteixin aquesta integració.

Article 252.

Reserves d’aparcaments segons usos

Aquest Pla defineix l’aparcament com a ús complementari, amb la previsió d’un nombre mínim
de places en tots els edificis de nova planta a situar a l’interior de l’edifici, excepte en els casos
en que s’indica que s’autoritza situar-les al seu exterior.
En cas de coincidència d’usos en un mateix edifici s’establirà la reserva amb les places
necessàries per cadascun d’ells.
En funció dels usos als quals es destina l’edifici es defineixen els següents mínims:
1. Ús d’habitatge:
-

En edificis plurifamiliars, serà el que resulti més elevat de l’aplicació d’un d’aquests
dos procediments:
∙
∙

-

Com a mínim d’una plaça per habitatge o
1 plaça / 100m² o fracció de superfície construïda destinada a habitatge.

En habitatges unifamiliars serà com a mínim d’una plaça d’aparcament per cada
habitatge.

2. Ús d’habitatges dotacionals públics:
-

1 plaça / 100m² o fracció de superfície construïda.

-

Quan l’ús de residència es desenvolupi en edifici exclusiu, podran disposar-se dins
l’espai exterior privatiu.

3. Ús comercial: Amb caràcter general: 1 plaça/100m² o fracció de superfície construïda. A
més, s’haurà de complir:
-

Comerç: La dotació d’aparcament prevista per als grans establiments comercials,
s’ajustarà a allò que estableixi la normativa sectorial en cada moment.

-

Quan l’ús es desenvolupi en edifici exclusiu, podran disposar-se dins l’espai
exterior privatiu.

4. Ús d’oficines: S’haurà de preveure 1 plaça per cada 75m²
construïda.
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5. Ús recreatiu musical: 1 plaça/ 4 persones d’aforament del local, quan l’ús es desenvolupi
en edifici exclusiu, cas en el que es podran situar dins l’espai exterior privatiu.
6. Ús de lleure: 1 plaça/ 5 persones d’aforament del local, quan l’ús es desenvolupi en edifici
exclusiu i en instal·lacions fixes, cas en el que es podran situar dins l’espai exterior privatiu.
7. Ús de dotacions:
a. Cultural: 1 plaça/ 100m² o fracció de superfície construïda sempre que la superfície
construïda total sigui superior a 1.000m² , només en edificis destinats a biblioteques,
galeries d’art, museus i anàlegs. Quan l’ús es desenvolupi en edifici exclusiu, podran
disposar-se dins l’espai exterior privatiu.
b. Sanitari-assistencial: Una plaça / 100m² o fracció de superfície construïda o 1 plaça/ 5
llits en clíniques i hospitals, quan hi hagi allotjament de malalts.
c.

Esportiu: Una plaça / 100m² o fracció de superfície construïda. Quan l’ús es
desenvolupi en edifici exclusiu, podran disposar-se dins l’espai exterior privatiu.

8. Ús industrial, logístic i tecnològic: Una plaça /200m² o fracció de superfície construïda.
Quan l’ús es desenvolupi en edifici exclusiu, podran disposar-se dins l’espai exterior privatiu.
9. Ús de serveis tècnics i ambientals: Una plaça /100m² o fracció de superfície construïda.
Quan l’ús es desenvolupi en edifici exclusiu, podran disposar-se dins l’espai exterior privatiu.
Article 253.
Causes d’excepció de les previsions de les places d’aparcament o de
garatges en els edificis
Es podran exonerar del compliment o reduir el nombre de places d’aparcament exigit per la
normativa a causa de dificultats reconegudes següents:
1. Causes tècniques. Es podrà exonerar de l’obligació de reserva de places d’aparcament en
els següents casos:
-

Quan, per raons tècniques demostrades, (aqüífers, nivell freàtic, mètodes
d’excavació extraordinaris, etc.) no sigui possible complir amb el nombre de places
exigides, es podrà exonerar totalment o parcial del compliment d’aquestes.

-

Els edificis en què, per completar el nombre de places requerit, sigui necessari
construir plantes soterrades en roca, en proporció tal que sigui inadequat
l’aprofitament de l’espai restant o que el nombre de places resultant sigui inferior a
quatre. L’existència i la qualitat d’aquesta roca serà certificada pel director tècnic de
l’obra i acompanyada de l’estudi geotècnic.

2. Causes urbanístiques: Es podrà exonerar de l’obligació de reserva de places
d’aparcament en els següents casos:
-

Edificis catalogats.

-

Solars amb front a carrer de vianants o amb prohibició de guals.

-

Solars sense cap front a carrer de més de 6m.

-

Solars amb façana d’amplada inferior a 7m.

3. Causes d’interès arqueològic. Es podrà exonerar de l’obligació de reserva de places
d’aparcament en els següents casos:
-

Es preveu la prohibició expressa de fer plantes soterranis en tots aquells solars on es
coneix, es presumeix o apareix la presència de restes arqueològiques que cal
mantenir-les in situ.

-

No obstant el que estableix l’apartat anterior, es podrà fer una excepció en l'aplicació
de la reserva de places de garatge en aquelles àrees de particular interès
arqueològic, les quals, en aquest cas, es podran situar en una altre planta que no
sigui soterrani mitjançant l'aprovació d'un Pla Especial.
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4. Causes físiques. Es podrà exonerar de l’obligació de reserva de places d’aparcament en
els següents casos:
-

Quan es demostri al projecte l’impossibilitat d’encabir les places d’aparcament
exigides, a causa de les dimensions o forma de la parcel·la, l’Ajuntament podrà
exonerar el compliment de la reserva o reduir el nombre de places obligatòries.

-

Quan de l’aplicació dels mòduls de l’article anterior l’exigència de places
d’aparcament sigui igual o inferior a 5 places s’exonerarà de l’obligació de reserva
d’aparcament.

-

Quan el nombre de places que és possible ubicar, a qualsevol de les plantes
soterrani d’un edifici, sigui inferior a 10 unitats, sols serà obligatòria la primera planta
soterrani.

-

Per a tots els casos, el límit de plantes soterrani no sobrepassarà el de tres nivells o
l’equivalent a 9m. Aquesta limitació no serà d’aplicació si, mitjançant la redacció d’un
Pla Especial, es justifica que no es produeixen perjudicis per l’ús públic del subsòl.

-

Si amb els tres soterranis no s’arriba a assolir el nombre de places obligatori es
podrà exonerar la reserva de les places restants fins a completar el de places
obligatòries.

5. Les places d’aparcament eximides hauran de fer-se efectives en edificis d’aparcament
públic proper i pel cas que no sigui possible per inexistència dels mateixos, s’haurà de procedir
a avalar el cost de les places d’aparcament i formalitzar el corresponent conveni urbanístic.
Article 254.

Previsions de garatges en ampliacions i canvi d’ús d’edificis

1. Els edificis que siguin objecte d’ampliació preveuran el nombre de places necessari d’acord
al disposat en l’article 240 (“Reserves d’aparcaments segons usos”) aplicat sobre la superfície
ampliada.
2. Si es produeix el canvi d’ús de part, o, la totalitat d’un edifici, el nombre de places de garatge
es reservarà d’acord al nous usos.
3. En ambdós casos, s’eximeix del compliment de la reserva si el nombre de places addicional
que és necessari destinar, és inferior a 7 unitats.
4. Les places d’aparcament eximides hauran de fer-se efectives en edificis d’aparcament
públic propers.
Article 255.
Condicions i mesures bàsiques dels garatges privats i dels aparcaments
comercials d’ús públic
1. Les regulacions d’aquest article només són d’aplicació als garatges convencionals. Aquells
edificis d’estacionament de vehicles que utilitzen mitjans mecànics automatitzats, es regeixen
per les disposicions de l’article 247, relatiu a instal·lacions especials per a aparcament.
2. La capacitat de l’edifici destinat a garatge o aparcament serà la corresponent a dividir la
seva superfície útil total per 20m² , excepte en el cas que el nombre de vehicles previst en el
projecte constructiu o d'activitat sigui superior, cas en el qual es consideraria aquest últim valor.
3. Nombre mínim i amplada dels accessos:
Capacitat

Ús privat

Comercial d’ús públic

Fins a 100 places

1 de 3m (entrada i sortida)

1 de 5m (1entrada + 1sortida) o bé,

Entre 100 i 250 places

2 de 3m (1entrada + 1sortida)

2 de 5m (1entrada + 1sortida)

Entre 250 i 450 places

4 de 3m (2entrada + 2sortida)

4 de 5m (2entrada + 2sortida)

Per cada 450 places o fracció de més

2 de 3m (1entrada + 1sortida) addicionals

2 de 5m (1entrada + 1sortida) addicionals

2 de 3m (1entrada + 1sortida)
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4. En el cas de garatges d’ús privat, quan només es requereixi un únic accés, és admissible
que aquest permeti moviments no simultanis d’entrada i sortida de vehicles. En la resta de
casos, el garatge o aparcament ha de garantir la simultaneïtat dels moviments d’entrada i
sortida de vehicles, ja sigui per disposar d’ amplada mínima 5m per a permetre la doble
circulació o per comptar amb entrades i sortides independents.
5. Les portes que s'utilitzin per a l'entrada i/o sortida de garatges no podran disminuir l’amplada
útil de l’accés i la seva alçada mínima lliure serà de 2,15m.
6. L’accés rodat a l’interior de cada parcel·la únicament es podrà realitzar mitjançant un màxim
de dues connexions amb la via pública, excepte en els aparcaments comercials d’ús públic on,
per la seva capacitat sigui necessari preveure un nombre superior.
7. La limitació de l’apartat anterior és també d’aplicació als habitatges unifamiliars en filera que
necessàriament hauran de mancomunar els accessos.
8. L’amplada mínima de les rampes serà la següent:
∙
∙

1 sentit de circulació: 3m d’amplada
2 sentits de circulació: 5m d’amplada

9. Serà possible agrupar els accessos o les rampes de forma que l’amplada conjunta de varis
elements sigui la suma de les amplades de cadascun d’ells, fins un màxim de 6m.
10. L’amplada mínima dels passadissos de circulació interior serà la següent:
∙
∙
∙

45º: 4m
60º: 4,50m
90º: 5m

S’admetrà l’estrangulament puntual del passadís de circulació davant els nuclis de comunicació
vertical de l’edifici i per elements estructurals amb un mínim d’amplada de 3m sempre que les
places d’aparcament confrontants tinguin amplada mínima de 3,30m.
En els garatges i aparcaments de capacitat superior a 100 places, l’amplada mínima dels
passadissos de circulació principal serà de 5m.
11. Les dimensions mínimes de la plaça d’aparcament serà de 2,50m d’amplada per 5m de
llargada, aquestes dimensions s’entenen lliures de qualsevol tipus d’element, inclosos els
estructurats. L’amplada mínima de les places extremes que limitin amb murs serà de 3m.
Les places estaran senyalitzades mitjançant una banda de color d’una amplada mínima de
0,10m, que es considerarà situada a l’eix.
El projecte constructiu dibuixarà, numerarà i acotarà la totalitat de les places.
12. Als garatges d’ús privat es podran tancar les places dels vehicles quan es compleixin les
següents condicions:
-

Que en el projecte constructiu i, a l’activitat aprovada, figurin com a individualitzades.

-

Que la plaça a individualitzar tingui unes dimensions mínimes lliures de 3,10m x 5m i
que no impedeixi l’accés a les places confrontants.

-

No es podrà independitzar una agrupació de places que sigui de més de cinc (5)
vehicles o una equivalència de 90m² de superfície útil total.

-

La porta d’accés a l’espai independitzat tindrà una amplada mínima lliure de 3m i una
alçada mínima lliure de 2,10m. Aquesta porta haurà de disposar de sistema
d’obertura manual des de l’interior i permetre la intervenció del servei d’extinció
d’incendis.

-

Únicament es permetrà el tancament en trams complets d’edificació.

-

Dins l’espai tancat no s’admetran usos diferents al d’aparcament.

-

No s’admetran compartimentacions que afectin les condicions de ventilació general
de l’aparcament.

13. S’entén que els recintes privats per a aparcament, amb accés independent a l’habitatge del
qual forma part, encara que siguin servits per espais comuns destinats a circulació,
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constitueixen garatges independents i no els hi és d’aplicació les regulacions de l’apartat
anterior.
14. En el garatges de nova construcció l’alçada lliure mínima en tots els seus punts serà de
2,30m. En les garatges existents l’alçada lliure ha de permetre el correcte i segur funcionament
de l’activitat.
15. Les rampes tindran un pendent màxim del 20%. El pendent de les entrades i les sortides,
als 5 primers metres de l’accés i, sense afectar la via pública, serà, com a màxim, del 4%. En
ciutat jardí unifamiliar, en parcel·les de pendent superior al 20%, s’admetrà augmentar el
pendent de les rampes en els 4 primers metres, fins el 10%, tot mantenint, per la resta, el 20%.
16. Si fos necessària la creació d'una vorera per accedir o sortir els vianants del garatge,
aquesta tindrà com a mínim una amplada de 0,90m i una alçada respecte al terra de 0,15m.
També és admissible assenyalar-la mitjançant pintura al terra.
17. Si un nou garatge compta amb espais prominents de l'annexió d'un d’existent, el conjunt
haurà de complir les determinacions d’aquest capítol per la totalitat del recinte resultant.
Article 256.

Guals

1. S’entén per gual el dret de pas que permet l’accés de vehicles als immobles i que comporti o
no la modificació de l’estructura de la vorera i/o voravia.
2. En tot cas, el seu gaudi resta sotmès a autorització municipal. Per a obtenir l’autorització per
senyalitzar un gual caldrà acreditar:
-

Que l’activitat que s’hi desenvolupa exigeix necessàriament l’entrada i sortida de
vehicles.

-

Que disposa d’espai suficient, amb caràcter permanent i sense cap altre destí, de
capacitat per a un camió o una furgoneta, com a mínim.

Article 257.

Característiques constructives, instal·lacions i acabats dels garatges.

1. Els materials compliran les disposicions del CTE-DB-SI (Codi tècnic de l’edificació CTE Seguretat en cas d’incendi).
2. No podrà tenir comunicació amb d’altres dedicats a ús diferent, llevat del relatiu a tallers per
a la reparació de vehicles.
3. El nivell mínim d’il·luminació serà de quinze (15) lux entre la plaça de garatge i les zones
comunes de circulació de l’edifici i de cinquanta (50) lux a l’entrada.
4. Tant les primeres com les últimes portes, cancells o barreres, com també, qualsevol altre
obstacle al pas fins a accedir a l'aparcament o garatge, disposaran de comandament d'obertura
a distància i sistema automàtic de tanca, sempre que la porta no s'enretiri un mínim de 4m cap
a l'interior.
5. El sistema de ventilació estarà projectat i es realitzarà de forma que s’eviti l’acumulació de
gasos nocius en proporció capaç de produir accidents. La superfície de ventilació natural serà,
com a mínim, d’un 5% de la del local, quan les obertures es situen en façanes oposades que
assegurin la renovació de l’aire del seu interior. Si totes les obertures es troben a la mateixa
façana, aquesta ventilació haurà de ser almenys d’un 8%.
6. Es podran utilitzar els accessos del garatge tant per a l'aspiració d'aire com per a la seva
expulsió, sempre que es justifiqui que la velocitat de l'aire als accessos sigui inferior a
3m/segon, i quan la superfície útil total no superi els 1.000m² o els 50 vehicles d'aforament.
7. El sistema d’extracció forçada expulsarà l’aire, mitjançant conductes, obligatòriament a nivell
de la coberta de l’edifici.
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Article 258.

Garatges per a l’ús públic o sota espais públics

Els garatges comercials d’ús públic compliran el que s’estableix en els articles anteriors i, a més
a més, el següent:
1. L’accés de persones als garatges públics s’efectuarà a través d’espais exclusius i destinats
únicament a aquests serveis.
2. Els garatges amb tres o més plantes o més de 9m de recorregut vertical respecte del nivell
d’accés per a vianants des de l’exterior, hauran de disposar d’un ascensor amb capacitat per a
5 persones per cada 3.000m² de superfície útil o fracció.
3. A la planta principal d’accés s’instal·laran serveis sanitaris per a homes i dones, dotats
d’inodor i un lavabo, tant per a homes com per a dones, i afegint un urinari al d’homes. Les
dimensions seran tals que permetin fer-ne ús als minusvàlids.
4. Per als conductors amb minusvalideses es disposaran a la planta baixa, o a la 1ª en
soterrani, i en llocs propers a l’accés, tantes places com resultin de la proporció d’una cada
cent o fracció. Tindran una amplada mínima lliure de 3’50m.
5. El nivell mitjà d’il·luminació serà com a mínim de 25 lux i de 50 lux a tot el recorregut i
amplada previst per als vehicles.
6. En el cas que el garatge es situï sota espais públics els sistemes d’extracció forçada i els
seus elements hauran d’integrar-se en la seva urbanització mitjançant una alta qualitat de
disseny i la disposició de vegetació.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Ordenances complementàries
1. Seran d’aplicació les ordenances municipals vigents en el moment de l’aprovació definitiva
d’aquest POUM, en tot allò que no s’hi oposi, ni el contradigui, ni resulti incompatible.
2. A partir de la data d’aprovació definitiva d’aquest Pla, s’incorpora com annex les
“Ordenances específiques per a la gran indústria”, d’acord amb l’article 74.2 del RLU.

Segona. Instal·lacions, construccions i edificacions existents en sòl no
urbanitzable
1. Les instal·lacions, construccions i edificacions existents abans de l’entrada en vigor del Pla
director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) que s’ajustin al règim d’ús del sòl no
urbanitzable, autoritzades d’acord amb la normativa municipal vigent en aquell moment i que no
siguin admesos en funció de les determinacions del PDUSC, podran continuar desenvolupant
la seva activitat amb les condicions i les limitacions següents:
a) Caldrà justificar l’existència de les instal·lacions i construccions amb les autoritzacions
corresponents prèvies a l’aprovació d’aquest Pla Director.
b) Es respectaran les construccions, instal·lacions i edificacions existents previ el compliment
del requisit establert a l’apartat anterior, i s’autoritzaran les obres de consolidació, conservació,
reparació, substitució, modernització i adaptació a les condicions higièniques i ambientals
requerides legalment, així com les encaminades a reduir els efectes negatius d’impacte
ambiental i paisatgístic.
c) Les obres d’ampliació de les construccions, edificacions i instal·lacions existents, o les que
suposin l’ampliació de l’activitat existent, es regiran per la normativa del PDUSC vigent en el
moment de l’ampliació.
15. Les instal·lacions, construccions i edificacions existents abans de l’entrada en vigor del Pla
d’Espais d’interès natural de Catalunya (PEIN) i del Decret de delimitació del Parc Natural del
Delta de l’Ebre (Parc), que s’ajustin al règim d’ús del sòl no urbanitzable, autoritzades d’acord
amb la normativa municipal vigent en aquell moment i que no siguin admesos en funció de les
determinacions de la normativa del PEIN i de la normativa específica del Parc, podran
continuar desenvolupant la seva activitat amb les condicions i les limitacions següents:
a) Caldrà justificar l’existència de les instal·lacions i construccions amb les autoritzacions
corresponents prèvies a l’aprovació del PEIN o del Parc.
b) Es respectaran les construccions, instal·lacions i edificacions existents previ el compliment
del requisit establert a l’apartat anterior, i s’autoritzaran les obres de consolidació, conservació,
reparació, substitució, modernització i adaptació a les condicions higièniques i ambientals
requerides legalment, així com les encaminades a reduir els efectes negatius d’impacte
ambiental i paisatgístic.
c) Les obres d’ampliació de les edificacions, construccions i instal·lacions existents es regiran
per la normativa del PEIN vigent en el moment de l’ampliació.
d) En tot cas, per a qualsevol actuació en les edificacions, construccions i instal·lacions
existents en sòl no urbanitzable inclòs en PEIN o Parc, caldrà sol·licitar l’informe a l’organisme
sectorial corresponent.
2. El cessament de les activitats o usos existents en aquest tipus de construccions comportarà
que la nova activitat que s’implanti haurà de ser conforme en tot cas al règim d’usos admesos
en sòl no urbanitzable per la normativa urbanístic vigent i, si s’escau, al règim d’usos admesos
per la normativa del PDUSC, del PEIN o del Parc .
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Polígons i sectors en execució
Els sectors i polígons d’actuació delimitats en el POUM de Deltebre que provenen del
planejament anterior, que tenen el projecte de reparcel·lació aprovat i es troben pendents
d’executar la urbanització o en fase d’execució, es regeixen pel que fa a l’obligació de cessió
gratuïta d’aprofitament a l’Administració, urbanitzat o no, i a les reserves d’habitatges de
protecció pública, per la normativa urbanística aplicable en el moment d’aprovació del
planejament i/o de l’instrument de gestió.

Segona. Volums i usos disconformes en polígons o sectors delimitats
Les edificacions, instal·lacions i activitats preexistents i legalment establertes en sectors o
polígons d’actuacions delimitats pel POUM, es regiran per les disposicions generals que al
respecte s’estableixen i, en el seus cas, per les que es determinen en casos específics a les
fitxes reguladores d’aquests àmbits o sectors.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera. Derogació del planejament anterior
1. Queden derogades les Normes subsidiàries de planejament del Municipi de Deltebre,
aprovades definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona el 24 de maig de
1995 i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de 3 de juliol de 1995, així com les seves
modificacions puntuals.
2. Queda derogat tot el planejament derivat aprovat amb anterioritat a aquest POUM, a
excepció de les figures que s’esmenten específicament i que romanen vigents en tot allò que
no contradigui les determinacions d’aquest POUM:

Segona. Entrada en vigor
El Pla la d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Deltebre, entrarà en vigor l’endemà de
la publicació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquesta Normativa urbanística al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
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ANNEX 1: CATÀLEG DE BENS A PROTEGIR

NORMATIVA
TÍTOL PRIMER - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.

ÀMBIT TERRITORIAL

1. L’àmbit territorial d’aplicació del catàleg de béns protegits i la seva normativa és la totalitat
del terme municipal de Deltebre.
Article 2.

ÀMBIT MATERIAL

1. Aquest catàleg de béns protegits té per objectiu dotar d’un règim jurídic de protecció
suficient a tots els béns immobles, siguin edificis o no, i els seus conjunts que es trobin inclosos
en ell.
Article 3.

ÀMBIT TEMPORAL

1. L’entrada en vigor de catàleg serà la de la data de la publicació d’aprovació definitiva del Pla
d’ordenació urbanística municipal, del qual és document integrant, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. La seva vigència serà indefinida fins que no procedeixi la seva revisió
o modificació.
2. Serà possible modificar les determinacions d’aquest catàleg mitjançant figures de
planejament urbanístic especial, sense que suposi modificació de planejament general.
Article 4.

CARÀCTER DE LES DETERMINACIONS DEL CATÀLEG

1. Correspon tant a l’administració pública com als particulars l’obligació de complir les
disposicions i determinacions d'aquest catàleg. Es prohibeix totalment, i serà considerada nul·la
de ple dret, qualsevol dispensa que pugui concedir-se en l'acompliment de les normes i de les
disposicions contingudes en ell.
Article 5.

INTERPRETACIÓ

1. La interpretació del present document es realitzarà d’acord amb el seu contingut, partint del
sentit propi de les seves paraules en relació al context i als antecedents històrics i legislatius i
tenint en compte els seus objectius i finalitats.
2. Prevaldrà sempre, la interpretació que ofereixi una solució més favorable, per a la millor
preservació de l’element a protegir, entenent la preservació com una intervenció que permeti el
manteniment no només físic, sinó conceptual dels elements.
3. En cas de discrepància entre diferents documents del catàleg prevaldrà el que garanteixi, en
major grau, la preservació del bé.
Article 6.

MARC LEGAL

1. El catàleg de béns a protegir del POUM de Deltebre es redacta d’acord al Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
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3/2012, de modificació del Text refós de la Llei d'Urbanisme i la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
de Patrimoni Cultural Català (LPCC).
2. El catàleg de béns a protegir del POUM de Deltebre determina les condicions del patrimoni
cultural immobiliari del municipi de Deltebre d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català, així com, en tot allò que sigui aplicable, les previsions de la llei
13/1985, de 25 de juny del Patrimonio Histórico Español, i del Decret 78/2002, de 5 de març,
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Article 7.

DOCUMENTS DEL CATÀLEG

1. Formen part de la documentació del present catàleg de béns a protegir del POUM de
Deltebre, les normes específiques i e llistat, que contemplen la protecció: d’immobles,
d’ambients urbans, de jaciments arqueològics i paleontològics i, d’altres béns immobles a
protegir i, finalment, els plànols normatius.

TÍTOL SEGON - CATEGORIES DE PROTECCIÓ
Article 8.

CLASSIFICACIÓ

1. La classificació s’estableix segons les tres categories definides, per als béns immobles, a la
Llei de Patrimoni Cultural Català:
- Categoria A: Els Béns Culturals d’Interès Nacional
- Categoria B: Els béns Culturals d’Interès Local
- Categoria C: Altres béns integrants del patrimoni cultural català que cal protegir
urbanísticament.
2. En el supòsit de que un determinat element s’enquadri simultàniament en diferents
categories, s’aplicaran les determinacions d’aquella que impliqui un més alt grau de protecció,
per a cada part protegida.
Article 9.

CATEGORIA A: BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL

1. La categoria A correspon als Béns Culturals d’Interès Nacional declarats i els que es
declarin d’acord amb la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. La incoació de l’expedient de
declaració comporta l’aplicació immediata i provisional del règim de protecció establert pels
béns que ja hagin estat declarats d’Interès Nacional.
2. En cas de possibles conflictes entre el planejament, sigui general o derivat, i la declaració de
béns de CATEGORIA A prevaldran sempre els termes de la declaració com a Bé Cultural
d’Interès Nacional sobre els plans i normes urbanístiques que afectin l’immoble, quedant
subjectes a allò que disposi la legislació sectorial sobre aquests béns i l’Ajuntament vetllarà pel
seu estricte compliment.
16. El règim de protecció serà sempre l’establert en la llei del patrimoni cultural pels béns
immobles.
3. L’Ajuntament elaborarà els instruments urbanístics de protecció exigits per la legislació en
matèria de patrimoni per a regular la protecció de: Conjunts històrics, zones arqueològiques i
les zones de protecció dels Béns Culturals d’Interès Nacional que ho requereixin.
4. Les fortificacions i construccions defensives tindran la consideració de Béns Culturals
d’Interès Nacional d’acord al Decret de 22 d’abril de 1949 (BOE de 5 de maig de 1949) de
protecció de l’arquitectura militar i a la Disposició addicional primera apartat 2 de la Llei 9/1993
del Patrimoni Cultural Català.
5. Subsòl arqueològic
6. Creus (o fites) de terme, escuts heràldics i, emblemes.
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Les creus (o fites) de terme estan declarades BCIN per la disposició addicional primera de la
Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català en relació amb la disposició addicional segona de la Llei
16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol que fa referència al Decret 571/1963, de 14 de març
(BOE de 30/03/1963). S’estén també aquesta protecció a escuts heràldics, emblemes i altres
peces similars que poden contenir els edificis.
Article 10.

CATEGORIA B: BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

1. Sota aquesta categoria de protecció queden inclosos els béns culturals immobles del
municipi de la Canonja que, pel seu alt valor històric, artístic, cultural, arquitectònic, o
tradicional, cal que formin part del Catàleg del Patrimoni Cultural Català per a la seva
preservació.
2. Queden inclosos els Béns Culturals d’Interès Local: els recollits en els documents d’aquest
Pla i els declarats segons el procediment de la Llei 9/1993 amb independència del planejament.
3. Tipus de Béns culturals d’interès local.
a. Edificis de categoria B amb protecció global
Són aquells que han de mantenir les característiques originals morfològiques,
tipològiques, estructurals, constructives, cromàtiques, etc. que van motivar la seva
catalogació.
Són identificats a la corresponent fitxa i, als plànols, amb la denominació B1.
b. Edificis de categoria B amb valor d’estructura tipològica
Edificis que han de mantenir les característiques tipològiques originals que van motivar
la seva catalogació tals com façanes, vestíbuls, caixes d’escala, estructura i altres que
s’indiquen a la corresponent fitxa o aquells que es determinin en el moment de la seva
identificació.
Són identificats a la corresponent fitxa i, als plànols, amb la denominació B2.
c.

Edificis de categoria B amb valor de façana
Edificis dels quals s’han de preservar les façanes que van motivar la seva catalogació,
indicades a la fitxa, juntament amb els elements estructurals que les consoliden, sigui
quin sigui el tipus d’obra a realitzar.
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació B3.

d. Elements aïllats d’edificis, de categoria B
Elements aïllats, amb valors històrics, artístics, culturals i/o arquitectònics, que formen
part d’edificis o espais sense protecció o d’alguna part no protegida d’un edifici o espai
catalogat.
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació B4.
e. Protecció ambiental
Els ambients urbans a protegir queden inclosos en aquesta categoria. El propòsit de la
protecció ambiental és el de preservar els elements que confereixen una morfologia
característica a un àmbit urbà determinat, ja sigui pels valors del propi espai públic o
dels edificis que el conformen.
Els edificis protegits específicament en una fitxa de protecció ambiental rebran el
mateix tractament que reben els edificis de categoria B amb valor de façana (B3).
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació B5.
f.

Testimonis tipològics del creixement urbanístic.
Són les illes de la trama urbana que s’han de preservar per tractar-se de vestigis i de
models de creixement urbanístic de diferents moments històrics.
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació B6.
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g. Monuments i elements singulars urbans, de categoria B
Elements urbans d’interès històric o artístic com escultures, fonts, inscripcions llatines i
xemeneies, així com altres que tenen suficient entitat o valor paisatgístic però que han
perdut el context arquitectònic que els va generar.
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació B7.
Article 11.

CATEGORIA C: ALTRES BÉNS A PROTEGIR

1. S’identifiquen amb la categoria C altres béns immobles (BC) que malgrat no ésser Béns
Culturals d’Interès Nacional ni Béns Culturals d’Interès Local, cal confirmar i, si s’escau, protegir
o documentar els seus valors.
2. S’estableixen els següents tipus:
a. Edificis de categoria C amb valor d’estructura tipològica
Edificis que, encara que no s’integren dins la categoria de BCIL, poden presentar valors
a les façanes i els elements privatius o comuns (vestíbuls, caixes d’escales, estructura i
altres indicats si s’escau en la corresponent fitxa).
Són identificats a la corresponent fitxa i, als plànols, amb la denominació C1.
b. Edificis de categoria C amb valor de façana
Edificis que, encara que no s’integren dins la categoria de BCIL, poden presentar valors
a les façanes indicades a la fitxa.
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació C2.
c.

Elements aïllats d’edificis (desplaçables), de categoria C.
Són aquells elements aïllats d’interès d’un edifici que es poden preservar en el seu
emplaçament original o, reubicar, si es procedeix a la substitució de l’edificació de la
qual formaven part.
En el cas de que es determini la inconveniència del seu emplaçament físic sobre
l’immoble original o reconstruït, serà possible el seu trasllat, per la seva custodia.
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació C3.

d. Testimonis tipològics del creixement urbanístic de categoria C.
Són les illes de la trama urbana que s’han de preservar per tractar-se de vestigis i de
models de creixement urbanístic de diferents moments històrics.
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació C4.
e. Monuments i elements singulars urbans, de categoria C
Elements urbans que, encara que no s’integren dins la categoria de BCIL, poden
presentar valors, com escultures, fonts, inscripcions llatines i xemeneies, així com
altres que tenen suficient entitat o valor paisatgístic però que han perdut el context
arquitectònic que els va generar.
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació C5.
f.

Elements documentables de categoria C
S’aplica a l’edifici, o als seus elements d’interès, que cal documentar prèviament a la
seva desaparició.
Són identificats a la corresponent fitxa i als plànols, amb la denominació C6.
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TÍTOL TERCER - RÈGIM JURÍDIC
Article 12.

LIMITACIONS A LA TRANSMISSIÓ

1. L’ajuntament de Deltebre pot exercir el dret de tempteig, de manera subsidiària, sobre els
béns de categoria A.
2. L’Ajuntament de Deltebre pot exercir el dret de tempteig sobre les transmissions oneroses
de la propietat o de qualsevol dret real sobre els Béns de categories B i C.
3. Els titulars dels béns de categories B i C han de comunicar a l’Ajuntament de Deltebre
fefaentment llur intenció de transmetre els béns o drets.
4. En el termini de dos mesos comptadors des de la notificació l’Ajuntament pot exercir el dret
de tempteig.
5. El dret de tempteig pot exercir-se en benefici d’altres institucions públiques o d’entitats
privades sense ànim de lucre, en les condicions que en cada cas es determinin com a més
efectives per garantir la bona conservació del bé.
6. Cas de no ser notificada la transmissió o de no ser formalitzada en les condicions
notificades, l’Ajuntament pot exercir el dret de retracte en les mateixes condicions que el de
tempteig.
7. De manera prèvia a la formalització per escriptura pública de l’adquisició de béns de
categories B i C, s’ha d’acreditar el compliment del que disposen els apartats precedents
d’aquest article. Aquesta acreditació també serà necessària per a la inscripció dels títols
corresponents.
8. La relació dels béns de categories B i C es notificarà periòdicament al Registre de la
Propietat.
Article 13.

DEURE DE CONSERVACIÓ

1. Els propietaris, titulars de drets reals i posseïdors han de conservar els béns protegits per
aquest Pla, assegurant-ne les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.
2. Els propietaris, titulars de drets reals i posseïdors han de facilitar la informació que
l’ajuntament requereixi sobre l’estat dels béns i sobre la seva utilització.
Article 14.

LÍMITS AL DEURE DE CONSERVACIÓ.

17.D’acord a l’article 67 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català:
1. En cas d'incompliment del deure de conservació de béns culturals d'interès nacional o de
béns mobles catalogats, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pot ordenar
als propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors dels dits béns l'execució de les obres o la
realització de les actuacions que siguin necessàries per a preservar-los, conservar-los i
mantenir-los. Aquestes mesures poden ésser adoptades també per l’ajuntament, si es
refereixen a béns immobles catalogats BCIL. L'Administració no pot ordenar l'execució d'obres
o d'actuacions per un import superior al 50% del valor del bé, fixat pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya o per l'ajuntament mitjançant l'aplicació dels criteris establerts
per la legislació sobre expropiació forçosa.
2. Si els que hi són obligats no executen les actuacions a què fa referència l'apartat 1, el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o, si escau, l'ajuntament poden fer-ne
l'execució subsidiària, a càrrec dels obligats. En cas de perill imminent per a l'immoble,
l'administració competent pot executar les obres imprescindibles per a salvaguardar el bé
sense necessitat de requeriment previ.
3. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pot concedir, per a la realització
de les obres de conservació dels béns culturals d'interès nacional, un ajut amb caràcter de
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bestreta reintegrable, que en el cas dels béns immobles s'ha d'inscriure en el Registre de la
Propietat.
4. Són causa d'interès social, a efectes d'expropiació, l'incompliment dels deures de
conservació, preservació, manteniment i protecció establerts per aquesta Llei i la situació de
perill o ruïna imminent d'un immoble d'interès nacional. Són competents per a procedir a
l'expropiació l'Administració de la Generalitat, el consell comarcal i l’ ajuntament, en l'àmbit de
llurs competències respectives.
18.Així mateix, i d’acord amb l’article 68 de la mateixa llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català,
l’Administració de la Generalitat ha d'ordenar a les persones o institucions responsables, sens
perjudici de la sanció que correspongui, la reparació dels danys causats il·lícitament en béns
culturals d'interès nacional o en béns mobles catalogats, mitjançant ordres executives de
reparació, reposició, reconstrucció o enderrocament o mitjançant les que siguin necessàries per
a restituir el bé al seu estat anterior. Aquestes mesures, en el cas dels danys produïts en béns
immobles catalogats, han d'ésser adoptades per l’ajuntament.
Article 15.

DRET D’ACCÉS

19. Els propietaris, titulars de drets reals i posseïdors de béns protegits han de permetre l’accés
als especialistes en patrimoni històric o arqueològic degudament acreditades i avalades pel
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat o per l’Ajuntament de
Deltebre per tal de que puguin estudiar-los i catalogar-los, d’acord amb el procediment que
s’estableixi per tal d’evitar immissions innecessàries o poc justificades que menyscabin el dret
dels posseïdors de gaudir pacíficament del bé.
Article 16.

PUBLICITAT I INSTAL·LACIONS

1. Serà d’aplicació l’ordenança reguladora de les instal·lacions i activitats publicitàries en vigor,
sempre i quan estiguin d’acord amb la legislació vigent de Patrimoni cultural. En cas de
contradicció s’aplicarà la normativa més restrictiva en favor del bé.
2. La llicencia corresponent a elements catalogats de categoria A requereix d’un informe previ
per la Comissió territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’organisme municipal
competent en matèria de patrimoni que es designi als efectes, i la llicencia per a la resta
d’elements catalogats requereix l’informe de l’organisme municipal competent en matèria de
patrimoni que es designi als efectes.
Article 17.

RUÏNA O ENDERROC D’EDIFICIS, DE CONSTRUCCIONS O ELEMENTS
CATALOGATS.

1. Els edificis, construccions i elements catalogats no podran ser enderrocats total o
parcialment excepte en aquelles parts no protegides i sempre prèvia autorització de l’organisme
municipal competent en matèria de patrimoni i, en el seu cas, del Departament de Cultura i
mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
2. Les parts protegides d’edificació, en el supòsit de trobar-se en estat de ruïna física
manifesta, una vegada sanejades, hauran de ser objecte de reconstrucció, d’acord amb el seu
estat primitiu i d’acord a l’informe que haurà d’emetre l’organisme municipal competent en
matèria de patrimoni i, en el seu cas, el Departament de Cultura i mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya. Si l’informe de l’Administració considera que la petita entitat de les
restes conservades no justifica aquesta operació, podran integrar-se dins d’un projecte de
reforma global de l’edifici.
3. La declaració de ruïna no autoritza l’enderroc de l’edifici.
20. En cas de declaració de ruïna legal d’algun dels béns protegits del Catàleg, l’Ajuntament
podrà iniciar expedient d’expropiació segons els termes legals vigents a fi de traspassar la
propietat del bé al patrimoni municipal i procedir amb els mitjans necessaris a la seva
salvaguarda física.
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Article 18.

MODIFICACIÓ DE L’ABAST DE PROTECCIÓ. DESCATALOGACIÓ.

1. És competència del Ple Municipal el donar de baixa un immoble com a Bé Cultural d’Interès
Local, o modificar l’abast de la seva protecció, previ els informes de l'organisme municipal
competent en matèria de patrimoni que es designi als efectes i del Departament de Cultura i
mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, d’acord a l’article 17.4. de la Llei
9/1993 de Patrimoni cultural català. Els edificis que siguin objecte de descatalogació s’hauran
de documentar, aportant, juntament amb la sol·licitud, memòria justificativa i els documents
indicats als apartats b, c, d i e de l’article 32 d’aquesta normativa específica.
2. El Ple Municipal, previ informe del organisme municipal competent en matèria de patrimoni
que es designi als efectes, podrà elevar a BCIL la categoria d’un bé enquadrat a la categoria C
o, deixar sense efectes la protecció sobre un immoble urbanísticament protegit enquadrat a la
categoria C.

TITOL QUART - TIPOLOGIA D’INTERVENCIÓ I OBRES EN ELS BÉNS
PROTEGITS
Article 19.

OBRES I INTERVENCIONS

1. Classificació de les intervencions.
21. Les intervencions sobre béns protegits poden ser de:
Consolidació: És tota iniciativa que contribueix a esmenar les parts que es consideren
dèbils i que poden posar en perill la durabilitat d’un bé. No suposarà en cap cas l’alteració dels
valors protegits, i garantirà l’estabilitat estructural i d’estanqueïtat de l’element.
Conservació: Iniciativa que tendeix a impedir la degradació de l’estat original del bé
protegit amb l’objectiu de garantir la seva durabilitat, sense alterar-ne els seus valors. La
conservació ha de garantir el bon estat dels elements del bé per a mantenir la seguretat i la
seva estabilitat estructural interna i la seguretat vers la via pública, la salubritat en funció de la
legislació vigent i l’ornamentació pública de l’obra original.
Restauració: Recuperació de la fesomia formal, material i cromàtica que tenia
originalment un bé protegit.
Reutilització: Fet de dotar a un bé o a alguna de les seves parts d’una funcionalitat
idònia amb usos que poden ésser diferents als originals. En cap cas, el canvi d’ús implicarà la
pèrdua total o parcial dels valors protegits.
Rehabilitació: Adequar les condicions de salubritat i habitabilitat del bé protegit en
funció de l’ús al qual es destina. En cap cas la rehabilitació implicarà la pèrdua dels valors
arquitectònics protegits.
Ampliació: L’augment de la superfície o volum de l’edifici protegit, sense modificar ni
sobrepassar en alçada la seva coberta. En cap cas les obres d’ampliació implicaran la pèrdua
dels valors protegits, ni es plantejaran amb un llenguatge arquitectònic que no permeti
diferenciar l’edifici original de la nova construcció.
Addició: Augmentar la superfície o volum de l’edifici protegit sobrepassant la seva
alçada original amb noves plantes. En cap cas l’addició suposarà la pèrdua dels valors
protegits, ni es plantejaran amb un llenguatge arquitectònic que no permeti diferenciar l’edifici
original de la nova construcció.
Substitució: Construcció d’un nou edifici o element en el mateix emplaçament que un
de preexistent.
Documentació, intevenció arqueològica o paleontològica i, estudis històricartístics i arqueològics: Tasques de reconeixement dels valors paleontològics, arqueològics,
històrics o artístics, coneguts o ocults, d’un bé, que es recullen documentalment. S’hauran de
redactar per tècnic titulat competent.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre
I. NORMES URBANÍSTIQUES

220

Aprovació Inicial. Juliol 2018

22. Dins d’aquests estudis, s’inclouen les intervencions arqueològiques d’acord al que estableix
el Decret 78/2002, de 5 de març, Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
23. Els estudis històric-artístics i arqueològics que, quan s’assenyala, s’han d’adjuntar
obligatòriament al projecte tècnic d’obres, compliran les següents condicions:
- L’estudi històric-artístic inclourà el programa d’actuacions a desenvolupar durant
l’execució de les obres i una proposta de tractament i/o integració dels elements afectats.
- Contindrà els antecedents i els resultats de la prospecció i, si s’escau, de l’excavació en
extensió de la zona, juntament amb el programa d’actuacions arqueològiques a
desenvolupar i una proposta de tractament i/o integració de les restes en el moment de
l’execució.
Article 20.

OBRES I ACTUACIONS A EDIFICIS DE CATEGORIA A (BCIN)

1. Es regiran segons el que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català.
2. Les obres i actuacions a la zona de declaració de Conjunt històric es regiran pel que en
disposa la Llei sectorial. Mentre no s’aprovi el corresponent Pla especial de protecció, serà
d’aplicació directa el que es preveu a l’article 35.2. de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de
Patrimoni Cultural Català respecte les intervencions en conjunts històrics d’interès nacional.
3. S’adjuntarà obligatòriament al projecte tècnic d’obres que afectin béns d’interès Nacional
(BCIN) un estudi històric-artístic i, en el cas de l’existència de restes arqueològiques per sobre
o, sota rasant, un estudi arqueològic.
Article 21.

CONDICIONS GENERALS RELATIVES A LES OBRES I ACTUACIONS A
EDIFICIS DE CATEGORIA B (BCIL)

1. S’adjuntarà al projecte tècnic d’obres un estudi històric-artístic del bé protegit i, en el cas de
l’existència de restes arqueològiques per sobre o, sota rasant, un estudi arqueològic.
2. Les actuacions no prohibides expressament a les fitxes del catàleg, d’ampliació i/o addició,
requeriran de l’aprovació d’un Pla de millora urbana que haurà de justificar la compatibilitat de
les noves volumetries amb la de l’element protegit així com la seva adequació a l’entorn urbà
on s’insereixen.
S’exceptua del compliment d’aquest requisit l’ampliació d’edificis amb façana protegida, dins
dels límits assenyalats pel planejament.
3. Les actuacions sobre façanes protegides o que formin part d’edificis amb protecció integral o
tipològica, i les façanes protegides pertanyents a edificis integrants d’ambients o d’illes que
constitueixen testimonis tipològics del creixement urbanístic, hauran de respectar les següents
determinacions:
a. A les façanes dels edificis situats dins la zona a o en àrees coincidents amb
monuments de gran extensió, s’haurà de realitzar un estudi històric i arqueològic que
justifiqui la posterior intervenció, que haurà de ser informat per l’organisme municipal
competent en matèria de patrimoni que es designi als efectes prèviament a l’inici de les
actuacions.
b. Tècniques de restauració i neteja.
Els elements petris, es netejaran per sistemes manuals mitjançant l’aplicació de sabons
neutres amb raspalls d’espart de pues toves .
En cas de ser necessària la neteja puntual d’elements petris, s’utilitzaran sistemes de
projecció de micropartícules de sílex amb aire a pressió controlada.
En el seu cas es realitzarà l’aplicació d’apòsits per l’eliminació de sals solubles o de
crostes negres.
Mai s’ha d’utilitzar els buixardats ni les neteges de sorra i aigua a pressió pel seu
elevadíssim poder destructiu.
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Els morters a emprar en la reparació de paraments de pedra (rejuntats de carreuats,
maçoneria, etc.,) han de ser exclusivament formats a partir de calç aèria. Mai
s’utilitzaran ciments pòrtland, ciments ràpids, calç hidràulica o altres atès que poden ser
agressius als materials petris originals.
Els morters de revestiment només s’han de substituir en aquells cassos en que han
perdut les seves qualitats protectores dels elements constructius. La reparació puntual
s’efectuarà amb morters de calç.
Cal respectar les pàtines del temps que no siguin perjudicials pel monument.
Es farà un estudi dels colors originals de l’edifici que s’hauran de restituir mitjançant les
tècniques adequades.
No es substituiran els esgrafiats originals. Només es permetrà la seva consolidació i, en
el seu cas, la seva restauració amb tècniques especialitzades.
Tots els treballs seran realitzats per empreses i personal especialitzat en restauració i
dirigides per persona qualificada en aquesta matèria.
Si, ateses les característiques especials dels materials de la façana, cal utilitzar altres
tècniques constructives diferents a les assenyalades, s’haurà de justificar, en la
memòria del projecte, la seva idoneïtat en relació a les tècniques originals emprades i
que es tracta de procediments no destructius amb els materials que es netegen o
restauren.
En els casos que sigui necessari l’estudi historico-arqueològic, aquest, s’estendrà al
seguiment de la intervenció.
c.

Rètols
Els rètols a les façanes es col·locaran a la part interior dels buits sense sobrepassar els
seus límits.
No s’autoritzen rètols publicitaris sobre cap altre element de façana ni sobre les
baranes dels balcons.
No s’admeten rètols lluminosos.

4. Si en un edifici o element catalogat, es demostrés la necessitat ineludible de procedir al
desmuntatge de part o la totalitat de les façanes, per tal d’executar l’obra permesa per aquesta
Normativa, excepcionalment, aquesta operació es podrà portar a terme amb les següents
consideracions:
a. S’haurà de comptar amb informe favorable de l’organisme municipal competent en
matèria de patrimoni i, si s’escau, de la Comissió Territorial de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya.
b. S’haurà d’establir un aval bancari que garanteixi la total reconstrucció de la façana o
element, d’acord el projecte tècnic d’execució que s’aprovi per llicència, que ha d’anar
acompanyat d’un estudi econòmic detallat.
c.

Els elements i les dimensions de la façana, així com els seus acabats, seran els
mateixos que a l’edificació original i s’aplicaran les tècniques constructives emprades
per la construcció de l’edifici. Això implicarà una investigació dels materials utilitzats
(tipus de granulometria de la sorra i de l’aglomerat, color original …) i dels sistemes
constructius emprats en el seu dia per a l’execució de l’obra original. El projecte haurà
de proposar solucions d’execució que garanteixin la mateixa qualitat i textura.

Article 22.

OBRES I ACTUACIONS A EDIFICIS DE CATEGORIA B AMB PROTECCIÓ
GLOBAL (B.1)

1. Les obres i actuacions no alteraran les condicions originals de l’edifici ni dels seus elements
complementaris, conseqüentment, les actuacions de consolidació, conservació i restauració no
suposaran aportacions de reinvenció del disseny original i aniran encaminades a recuperar els
seus valors arquitectònics originals.
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24. S’admeten obres de rehabilitació, sempre que no es perjudiqui la seva estructura tipològica
ni els valors que van motivar la seva catalogació.
Article 23.

OBRES I ACTUACIONS A EDIFICIS DE CATEGORIA B AMB VALOR
D’ESTRUCTURA TIPOLÒGICA (B.2)

1. La consolidació i conservació dels edificis seran preceptives en tots els casos.
25. S’admeten les actuacions de restauració, reutilització i rehabilitació sempre que mantinguin
les característiques que defineixen l’estructura tipològica de l’edifici.
26. L’ampliació i l’addició són possibles si ho permet l’ordenació urbanística i, no es prohibeix
expressament a la fitxa, en aquelles parts de l’edifici o de la finca en que no es perjudiquin els
valors protegits.
27. En les actuacions sobre les façanes serà d’aplicació el previst a l’article 24.2.
Article 24.

OBRES I ACTUACIONS A EDIFICIS DE CATEGORIA B AMB VALOR DE
FAÇANA (B.3)

1. La consolidació i conservació de les façanes seran preceptives en tots els casos.
2. Les actuacions de restauració de la façana no suposaran aportacions de reinvenció del
disseny original de la mateixa i hauran d’anar encaminades a recuperar els seus valors
arquitectònics. No es permetran alteracions en els seus elements. Només s’autoritzarà variar
les dimensions o practicar l’obertura de nous forats, puntualment, en determinades parts de
façana, quan es justifiqui la seva necessitat funcional, el manteniment de les lleis compositives
originals i no es desvirtuïn els valors protegits.
3. La resta de parts de l’edifici no especialment protegides, podran ser objecte de substitució,
rehabilitació o reutilització, respectant les determinacions del POUM, sempre que no depreciïn
els elements protegits.
4. L’ampliació i l’addició a l’edifici són possibles, si ho permet l’ordenació urbanística, en
aquelles parts de l’edifici o la finca en que no es perjudiquin els valors protegits de la façana.
Article 25.

OBRES I ACTUACIONS
CATEGORIA B (B.4)

A

ELEMENTS

AÏLLATS

D’EDIFICIS,

DE

1. La consolidació i conservació de cada element són preceptives en tots els casos.
2. Els elements protegits mantindran la seva localització original dins l’edifici, tot i que, en
casos justificats, es podran traslladar i museïtzar d’acord amb la legislació sectorial i substituir
per còpies de qualitat.
Article 26.

OBRES I ACTUACIONS A CONJUNTS SOTMESOS A PROTECCIÓ
AMBIENTAL (B.5)

1. La protecció ambiental es determina bé pels valors de la urbanització de l’espai públic, bé
pels de l’escenari que l’envolta, es a dir, per les façanes dels edificis que el conformen o bé
pels dos valors anteriors conjuntament, segons es detalla a les fitxes.
2. El espais públics inclosos en una àrea de protecció ambiental no es podran alterar en la
seva fisonomia o en els seus valors estètics. S’admetran només les modificacions que tinguin
per objecte la posada en valor d’elements que son substancials a l’ambient protegit o que es
trobin ocults i les obres imprescindibles d’urbanització, havent-se de restaurar preferentment
amb els materials emprats originalment. L’ús de materials diferents serà possible prèvia
justificació de la seva idoneïtat.
3. Les façanes dels edificis inclosos en conjunts sotmesos a protecció ambiental, amb
protecció específica ambiental es regularan per l’article 24.
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4. Les façanes dels edificis d’aquesta categoria situades en carrers que emboquen a un
ambient protegit, formen part del conjunt sotmès a protecció ambiental.
5. Els edificis inclosos en conjunts sotmesos a protecció ambiental però amb façana sense
protecció específica ambiental resten en situació de disconformitat amb el planejament. Els
nous edificis que substitueixin els actuals, es sotmetran a la següent regulació:
a. Alçades
Les alçades de les plantes i la total de l’edifici concordaran amb la de la mitja dels
edificis adjacents més pròxims, a ambdós costats, que comptin amb façana amb
protecció específica ambiental i, sense superar l’alçada reguladora màxima de la zona.
b. Buits
La relació de proporció dels buits de les plantes pis serà 2/1 (alçada/amplada).
La mida del buit podrà oscil·lar entre els 1,00 i 1,20 m d’amplada i 2,00 i 2,40 m
d’alçada en la relació abans indicada.
La proporció total de la part massissa respecte de la buida serà de 2 a 1, i cada part
buida tindrà, a cada costat, com a mínim, un ample massís igual al de la part buida.
No s’admeten finestres. Els buits hauran de ser portes balconeres, excepte en aquells
ambients on sigui justificable l’ús de finestres per ser aquesta solució característica de
la zona.
c.

Cossos volats
No es permeten cossos volats tancats ni balcons de barana massissa ni de vidre. La
longitud màxima de vol serà de 0,60 m, i no sobrepassarà l’obertura més de 1/2 de
l’amplada d’aquesta.
Els balcons correguts poden disposar-se només en determinades plantes. El seu ús i
dimensions s’ajustaran a la disposició tipològica dels edificis originals.

d. Plantes baixes
Les plantes baixes tindran una alçada que, com a mínim, coincidirà amb la de la mitja
dels edificis adjacents més pròxims, a ambdós costats, que comptin amb façana amb
protecció específica ambiental.
La proporció de buits i plens serà d'1 a 3, és a dir, cada obertura haurà de tenir, a cada
costat, un mínim de part massissa equivalent a 1/3 de l’amplada de l’obertura.
La dimensió màxima de l’amplada de l’obertura serà de 3 m. L’alçada màxima serà la
lliure de la planta baixa.
e.

Composició de façanes
La composició de buits i plens correspondrà a un esquema simètric en el que els buits
de les plantes pis estaran sobre el mateix eix de simetria que els buits de la planta
baixa.
Si bé s’autoritza agrupar parcel·les contigües, a la composició de la façana del nou
edifici que resulti de construir sobre l’agrupació haurà de quedar reflectida la tipologia
parcel·laria de la zona, ja sigui mitjançant la fragmentació de la composició o l’aplicació
de color.

f.

Materials
L’acabament de façanes serà a base d’estucat o pintat sobre arrebossat. Es permeten
els aplacats de pedra natural sense polir, acabat rugós. Es prohibeix l’ús del
fibrociment, de morters monocapa, l’obra vista, els elements sintètics, els plàstics i els
materials brillants i de color viu.
Si es conserven els colors originals, s’haurà d’utilitzar la mateixa tècnica i color que els
existents. En cas contrari, i mentre no es defineixin al planejament especial, la tècnica i
els colors que s’apliquin hauran de tenir l’informe favorable del Departament
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d’Urbanisme i, de la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament o l’organisme municipal
que es designi als efectes.
Les llosanes de balcons seran a base de pedra natural, artificial o formigó vist, amb un
gruix inferior als 15 cm.
Les baranes comptaran amb barrots verticals de ferro.
S’utilitzaran fusteries de fusta natural envernissada o pintada i de metall no brillant.
No s'hi permetran portes enrotllables metàl·liques ni persianes enrotllables, excepte les
exteriors de lamel·les petites de fusta enrotllables amb corda.
L’Ajuntament de la Canonja, en casos degudament justificats, podrà acceptar variacions
respecte les determinacions anteriors sempre que preservin els valors protegits, sobre els béns
de categoria B i C.
28. En cas de contradicció amb les determinacions urbanístiques de la subzona on es situen,
prevaldran les condicions més restrictives.
6. Les obres i actuacions a la zona de declaració de Conjunt històric, mentre no s’aprovi el
corresponent Pla especial de protecció, es regiran també pel que es disposa a la Llei sectorial.
Serà d’aplicació directa el que es preveu a l’article 35.2. de la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
de Patrimoni Cultural Català respecte les intervencions en conjunts històrics d’interès nacional.
Article 27.

OBRES I ACTUACIONS SOBRE ILLES-TESTIMONI TIPOLÒGIC DEL
CREIXEMENT URBANÍSTIC (B.6)

Els edificis originals pertanyents a illes que constitueixen testimonis tipològics del creixement
urbanístic de la ciutat es regiran pel disposat a l’article 23 relatiu als edificis de categoria B amb
valor d’estructura tipològica (B.2).
Els edificis existents, fruit de la substitució de les originals d’aquestes illes, es regiran pel
disposat a l’article 26.5. relatiu a edificis inclosos en conjunts sotmesos a protecció ambiental
però amb façana sense protecció específica ambiental.
Article 28.

OBRES I ACTUACIONS A MONUMENTS I ELEMENTS SINGULARS
URBANS DE CATEGORIA B (B.7)

Les intervencions possibles només seran de consolidació, conservació i restauració, si bé, els
elements urbans emplaçats a la via pública admeten reubicació, havent-se de procedir, en
aquest cas, al seu trasllat, sense danyar-los o destruir-los.
L’extracció de les inscripcions epigràfiques i d’altres béns mobles declarats BCIN que es troben
incorporades en els edificis, haurà de ser autoritzada pel Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya que en disposarà la seva nova ubicació. En el cas
de col·locar un nou element substitutori, aquest haurà de ser una reproducció mimètica de
l’original. L’ajuntament de la Canonja, mitjançant l’òrgan o departament municipal competent en
matèria de patrimoni, si s’escau, podrà decidir l’autorització d’altres materials com a base per la
realització de les reproduccions, en el cas de tractar-se de BCIL o BC.
Article 29.

OBRES I ACTUACIONS SOBRE EDIFICIS, O PARTS D’ELLS, DE
CATEGORIA C (C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 i C.6)

Correspondrà a l’Ajuntament de Deltebre, mitjançant informe de l’organisme municipal
competent en matèria de patrimoni que es designi als efectes, confirmar els valors inicials que
recomanen la protecció dels béns, l’estudi de les propostes concretes d’actuació sobre
l’element o l’edifici concret i determinar el tipus d’actuació possible sobre ells, en funció de les
característiques i circumstàncies de cada cas, atenent als seus valors i a la normativa
urbanística.
En el seu cas, el mateix Ajuntament pot instar l’inici d’un expedient per elevar la categoria del
bé cultural (BC) (categoria C) a la de bé cultural d’interès local BCIL (categoria B).
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Article 30.

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES PRÈVIES A LA REDACCIÓ DEL
PLANEJAMENT DERIVAT I A LA REALITZACIÓ D’OBRES.

1. Fins que no s’hagi delimitat un jaciment arqueològic, s’ha de preveure un entorn de
protecció que s’haurà d’establir específica i, raonadament, en cada cas o, es preveurà un àrea
circular de 100 m. de radi des del centre de la troballa.
2. Tots els jaciments arqueològics i paleontològics que es documentin amb posterioritat a
l’entrada en vigor d’aquest catàleg es consideren, d’acord al Decret 652/1966 de 10 de març
(BOE de 12 de març de 1966), BCIN-zona arqueològica, i per tant, estaran sotmesos a la llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
3. Les fitxes dels sectors urbanístics que s’han de desenvolupar per figures de planejament
derivat indiquen els jaciments arqueològics i paleontològics existents de l’Inventari del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
4. Els sectors de planejament derivat, per tal de protegir possibles jaciments no documentats ni
coneguts, han de ser sotmesos, prèviament a la seva ordenació, a una prospecció
arqueològica de la totalitat del seu àmbit. La zonificació resultant preservarà les possibles àrees
que es delimitin per motiu de l’existència de restes arqueològiques de valor.
5. És obligatòria la realització d’intervencions arqueològiques prèvies a la realització de
qualsevol obra, ja que tot el terme municipal de Tarragona està considerat BCIN-Zona
arqueològica pel Decret 652/1966 de 10 de març (BOE de 12 de març de 1966).
Article 31.

LLICÈNCIES D’OBRES

1. D’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català, l’Ajuntament de la Canonja, si ho considera necessari, crearà un òrgan d’estudi
i proposta per la preservació, conservació, protecció i vigilància del seu patrimoni cultural.
Aquest òrgan es regirà per reglamentació pròpia, d’acord amb les competències pròpies que té
l’ajuntament.
2. Les sol·licituds de llicencies d’obres estan subjectes a les prescripcions generals establertes
a les normes del Pla d’ordenació urbanística municipal de la Canonja.
3. En general, qualsevol tipus d’intervenció sobre un element catalogat o el seu entorn, sota o
sobre rasant, que es defineixi com a menor segons les normes o ordenances corresponents,
serà considerada com a obra major i, per tant, tramitada com a tal, a raó de la seva inclusió en
el Catàleg de béns protegits.
4. Les obres que afectin un element catalogat o el seu entorn, i que siguin considerades
segons les normes o ordenances corresponents, exemptes de llicència, requeriran informe
tècnic de la Conselleria de Patrimoni municipal.
29. L’autorització d’obres en edificis de categoria A (BCIN) es regula per l’article 34 de la llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
5. Per als expedients de sol·licitud de llicencia que es refereixin a edificis de categoria BCIL i
categoria BC, indistintament del seu tipus, serà preceptiu l’informe de l’organisme municipal
competent en matèria de patrimoni.
6. En cas d’aprovació d’un Pla especial de protecció del conjunt històric del centre històric de
la ciutat o dels entorns de protecció de béns de la categoria A, segons preveu l’article 34.2. de
la llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català, l’autorització d’obres correspondrà a l’ajuntament,
sempre que es tracti d’actuacions sobre elements no considerats BCIN o que no afectin el
patrimoni arqueològic, previ informe de la Conselleria de Patrimoni historicoartístic municipal o
l’organisme municipal designat als efectes. La documentació que s’haurà d’acompanyar amb la
sol·licitud de llicencia serà la detallada en l’article 32.
30. Per la concessió de llicències urbanístiques o aprovació de projectes d’obra de qualsevol
tipus, que afectin inscripcions o, altres elements integrants del patrimoni arqueològic o BCIN es
requerirà resolució favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat.
7. S’estableix un entorn de protecció pels edificis de les categories B1 i B2, en sòl urbà, que
comprèn totes les parcel·les que limiten amb la de l’edifici catalogat.
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31. Les sol·licitud d’obres per a intervencions en terrenys situats en aquests entorns de
protecció que impliquin un canvi de la morfologia exterior, ja sigui per a noves construccions o
per la substitució d’edificacions o la modificació de façanes o volumetries, s’hauran
d’acompanyar de la documentació esmentada en l’article 32 i de la justificació de no malmetre
els valors del edifici protegit.
32. Per aquestes categories de protecció, en sòl no urbanitzable i urbanitzable, l’entorn de
protecció queda definit per l’espai del voltant de l’edificació on qualsevol actuació podria
condicionar la unitat funcional i/o visual del conjunt amb el paisatge, incloent-ne el camí
d’accés. Es podrà precisar amb exactitud la delimitació de l’entorn de protecció mitjançant un
Pla especial urbanístic. En sòl no urbanitzable, l’entorn d’un edifici o element protegit haurà de
quedar lliure d’edificació.
33. En el supòsit d’edificis de la categoria B3, amb façana protegida, l’entorn de protecció es
limita a les dues façanes dels edificis veïns. Qualsevol intervenció que signifiqui l’alteració
d’aquest entorn requerirà la prèvia justificació de que no es malmeten els valors de la façana
protegida. Les sol·licituds d’obres també hauran d’acompanyar la documentació esmentada en
l’article 32.
34. Pels edificis situats en entorns de béns protegits de la categoria A, B1, B2 i B3 és també
d’aplicació el règim previst a l’article 26.5. d’aquestes normes.
35. Per a la concessió de la llicencia en entorns de protecció serà necessari l’informe de
l’organisme municipal competent en matèria de patrimoni.
Article 32.

DOCUMENTACIÓ
PROTEGITS

DE

LLICENCIES

URBANÍSTIQUES

SOBRE

BÉNS

1. Les sol·licituds de llicència per obres o actuacions arquitectòniques a realitzar en els
immobles protegits per aquest pla i que exigeixen d’un projecte tècnic, han de complir
l’establert a les disposicions generals al respecte i en especial comprendrà els següents
documents:
a. Memòria justificativa de la solució proposada amb descripció exhaustiva de les
actuacions que es pretenen realitzar, tot incloent descripció constructiva així com l’ús al
que es destinarà l’immoble.
Les memòries dels projectes d’intervenció sobre edificis de les categories B i C, amb
protecció integral o amb valor d’estructura tipològica hauran d’incorporar un estudi
historicarqueològic i un altre d’arquitectònic que justifiquin la proposta.
En aquests casos, un cop acabats els treballs, i, prèviament a la concessió de la
llicencia d’ús o primera ocupació, seran preceptius els certificats que confirmin que les
actuacions requerides han estat realitzades d’acord als estudis previs. Els certificats
s’acompanyaran d’una memòria explicativa final dels treballs i estudis realitzats sobre
suport paper i informàtic amb documents tractables que podran ser utilitzats per la
actualització de la informació i documentació municipal.
b. Plànols a escala 1:50 on s’hi representin totes les façanes de l’edifici.
c.

Seccions que representin el perfil transversal de l’edifici projectat i dels confrontants.

d. Detalls de tots els elements significatius.
e. Reportatge fotogràfic complert a color tant de l’exterior com de l’interior de l’edifici, ha
d’incloure també fotografies de l’immoble amb els edificis contigus.
f.

En el projecte haurà de fer-se constar la naturalesa, qualitat i colors dels materials a
emprar a la façana.

2. Quan es tracti de sol·licituds de llicència per obres en terrenys o immobles situats en l’entorn
d’edificis protegits, a banda de la documentació necessària per la definició de la pròpia
actuació, caldrà aportar la part dels documents anteriors suficient, relativa al bé protegit, per
descriure les relacions formals i visuals originals que s’estableixen a l’entorn entre actuals
edificis i les possibles variacions que el projecte introdueix.
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3. Quan es tracti de sol·licituds de llicència per obres que afectin el patrimoni, a més a més
caldrà aportar:
a. Memòria justificativa de la solució proposada amb descripció exhaustiva de les
actuacions arqueològiques o paleontològiques que es pretenen realitzar. Cal
especificar l’entorn geològic i geogràfic, l’accés, les coordenades geogràfiques i l’altura
sobre el nivell del mar.
S’hi inclourà un apartat referent als antecedents històrics i les intervencions anteriors,
les motivacions de la intervenció i els seus objectius, el programa dels treballs realitzats
i la metodologia emprada.
S’acompanyarà de la descripció i estudi del registre estratigràfic i de les troballes
mobles i immobles (no és necessari però l’inventari i estudi de materials d’acord amb el
què diu el decret 78/2002), amb un registre planimètric i fotogràfic reproduïble amb
garanties de qualitat. Les conclusions, que han d’incloure, com a mínim, les
interpretacions de la intervenció i el context històric i la proposta de tractament de les
restes suficientment argumentada i documentada a nivell gràfic.
b. Estudi arqueològic/paleontològic signat per tècnic competent d’acord amb el Decret
78/2002 del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
c.

Almenys els resultats d’una prospecció arqueològica/paleontològica de la zona
afectada i si escau de les rases arqueològiques/paleontològiques de delimitació,
excavació arqueològica dels espais afectables pel projecte, juntament amb el programa
d’actuacions arqueològiques/paleontològiques a desenvolupar si aquest és aprovat
(control arqueològic i tractament de les restes) i a desenvolupar en el moment de
l’execució i una proposta de tractament i/o integració de les restes etc per tal de ser
avaluada per l’administració competent.

d. Plànol d'emplaçament, a escala mínima 1:500, en el qual s'expressi clarament la
situació de la finca en relació amb les vies públiques o particulars que limitin la totalitat
de l'illa en la qual estigui situada, amb indicació de la denominació i el número. En
aquest plànol també s’inclouran les troballes arqueològiques/paleontològiques de
conegudes de la zona afectada.
e. Plànol topogràfic, a la mateixa escala. Aquest plànol necessàriament es basarà en la
cartografia municipal d'ordenació de la zona, amb referència UTM i concordarà amb el
del projecte d’obres. Cal també que hi hagin les cotes sobre el nivell del mar, tant en
plantes, com en alçats i seccions etc.
f.

Plànols de plantes, alçats i seccions etc, amb les seccions necessàries per a la seva
completa intel·ligibilitat a l’escala escaient, acotats i georeferenciats, amb indicació de
les
parts
de
l’edifici
en
que
es
pugui
afectar
les
restes
arqueològiques/paleontològiques. A tals efectes, s’inclouran plànols en els què es
dibuixarà la superposició de les restes amb els elements de projecte que les afecta,
tant en planta, com en alçat i seccions.

g. Documentació fotogràfica suficient amb fotografies generals i de detall, amb especial
incidència en les restes que puguin ser afectades pel projecte.

TITOL CINQUÈ - RELACIO ENTRE DETERMINACIONS URBANÍSTIQUES,
DEL PLANEJAMENT GENERAL I LES DEL CATÀLEG
Article 33.

USOS ADMESOS EN ELS EDIFICIS PROTEGITS

36. Els usos dels béns catalogats s’ajustaran al disposat en les normes generals, i seran els
admesos en El POUM per a cada zona on es localitzi el bé protegit, amb les limitacions que
figurin en cada fitxa particular. Queden exclosos els usos que signifiquin obres, instal·lacions o
activitats que siguin incompatibles amb la conservació i protecció dels valors arquitectònics del
béns catalogats.
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37. Qualsevol modificació de l’ús dels edificis protegits per aquest Catàleg ha de ser autoritzada
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el cas de tractar-se de BCINs, i,
per l’Ajuntament de la Canonja, en el cas de tractar-se de BCILs O BCs.

TITOL SISÈ CONSERVACIÓ
Article 34.

MESURES

PER

L’EFECTIVITAT

DEL

DEURE

DE

EXECUCIÓ DEL DEURE DE CONSERVACIÓ

1. L’Ajuntament vetllarà subsidiàriament per la salvaguarda dels edificis de categoria A i
posarà en coneixement del Departament de Cultura tota negligència o falta en el deure de
conservació per part dels obligats per la llei del Patrimoni Cultural Català.
2. L’Ajuntament vetllarà per la correcta conservació dels béns de categoria B i C i d’acord amb
el que preveu la Llei del Patrimoni Cultural Català promocionarà la seva recuperació,
conservació, ordenarà als titulars, propietaris o posseïdors allò que calgui per a garantir la
referida conservació o, arribat el cas, durà a terme les actuacions necessàries a aquests
efectes, per si mateixa o mitjançant contractista, a càrrec de l’interessat exercint l’execució
subsidiària.
3. L’Ajuntament podrà ordenar als propietaris o titulars d’altres drets reals l’execució d’obres i
la realització d’actuacions que siguin necessàries per preservar i mantenir els Béns Culturals
d’Interès Local i altres béns protegits, tot establint-ne un termini concret de temps per a
l’execució dels treballs.
4. L’Administració corresponent Podrà dictar ordres d’execució dins del límits i condicions
establertes a l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010.
5. En cas de que els propietaris o titulars d’altres drets reals no duguin a efecte les obres i
actuacions esmentades en l’apartat anterior, l’Ajuntament les podrà dur a terme mitjançant
execució subsidiària segons el que disposi la legislació administrativa general i la del patrimoni
cultural català.
6. En cas de perill imminent l’Ajuntament podrà executar les obres imprescindibles per a la
salvaguarda del bé sense requeriment previ.
7. L’incompliment del deure de conservació, preservació, manteniment i protecció establerts en
la Llei del Patrimoni Cultural Català és causa d’interès social a efectes d’expropiació,
l’Ajuntament està habilitat en aquest supòsit per tal de fer-la efectiva.
Article 35.

REPARACIÓ DE DANYS

1. L’Ajuntament ha d’ordenar als propietaris, titulars de drets reals o posseïdors, així com a
qualsevol altre persona, física o jurídica, pública o privada, la reparació dels danys causats
il·lícitament als Béns protegits per aquest Pla ja sigui amb caràcter individual, integrants
d’ambients o d’illes sota protecció urbanística, mitjançant les ordres executives de reparació,
reposició, reconstrucció, o enderrocament o mitjançant les que siguin necessàries per a restituir
el bé en el seu estat anterior, sens perjudici de la sanció que es correspongui.
Article 36.

SUSPENSIÓ D’OBRES

1. Els actes d’ús i edificació que contravinguin les determinacions d’aquest Pla seran objecte
de suspensió immediata d’acord amb la llei del patrimoni cultural català i la legislació
urbanística.
Article 37.

MESURES FISCALS I DE FOMENT
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1. Els Béns Culturals d’Interès Nacional estan exempts de l’impost sobre els Béns Immobles
en els termes fitxes per la Llei de l’estat 2/2004 de 5 de març, de regulació de les hisendes
locals.
38. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en el seu article 59.1,
respecte el gaudi dels beneficis fiscals per part dels propietaris i titulars de drets sobre Béns
Culturals d’Interès Nacional i Béns Catalogats, remetre a la legislació estatal, catalana i
ordenances locals en l’àmbit de les seves respectives competències.”
39. Les obres que tenen per finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments
que siguin Béns Culturals d’Interès Nacional gaudeixen d’exempció de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
40. Els edificis que queden inclosos en la zona de declaració de Conjunt històric de Tarragona
es podran beneficiar de les mesures fiscals previstes a l’Art. 70, 71 i 73 de la Llei 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español si compleixen els següents dos requisits:
a. Tenir una antiguitat superior als cinquanta anys.
b. Estar inclosos al catàleg d'aquest pla dins l'epígraf de CATEGORIA B.
41. Les obres destinades a reparació, conservació o millora dels edificis o elements integrants
en el catàleg podran estar exemptes de les taxes que, per aquest concepte, estableixin les
ordenances fiscals. Quan a més de les obres directament relacionades amb l’element a
reparar, conservar o millorar es realitzin altres obres dins del mateix edifici, caldrà separar, al
projecte tècnic, el pressupost de cada una d’elles a efectes d’acollir-se a les fórmules de foment
previstes en el present pla o d’altres que es puguin establir, i que només seran aplicables a les
primeres.

TITOL SETÈ - RÈGIM SANCIONADOR
Article 38.

MULTES COERCITIVES

42.L’Ajuntament pot imposar multa coercitiva per fer efectiu el compliment dels deures dels
propietaris dels edificis de categoria B i de les resolucions administratives dictades per al seu
compliment. La imposició de multa coercitiva serà independent de la imposició de sanció
disciplinària així com de la possibilitat de l’Ajuntament de recórrer al mecanisme de l’execució
subsidiària a càrrec de l’interessat en cas de mantenir-se aquest en l’incompliment d’allò
ordenat.
Article 39.

INSPECCIÓ

43. L’administració pot inspeccionar en qualsevol moment les obres i les intervencions que es
facin en béns integrats en el catàleg de béns protegits del municipi de la Canonja.
Article 40.

INFRACCIONS I SANCIONS.

44. El règim d’infraccions i sancions relatiu a les conductes contràries a la conservació i
protecció dels béns objecte de protecció per aquest pla, és el que queda establert per la Llei del
Patrimoni cultural català.
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ANNEX 1: LLISTAT BENS CATÀLOGATS A PROTEGIR
BENS CATALOGATS EN LA CATEGORIA DE BCIN

Nom:

COETERES DE LES TERRES DE L'EBRE

Número:

45456

Situació:

Fitxa

Municipi/Comarca:
Ampolla, l' (Baix Ebre) / Amposta (Montsià) / Camarles (Baix Ebre)
/Deltebre (Baix Ebre) / Sant Carles de la Ràpita (Montsià) / Sant Jaume d'Enveja (Montsià) /
Aldea, l' (Baix Ebre)
Època/ques:

XX Mitjan

Estil/s:

Obra popular

Protecció:
BCIN - Zona d'interès etnològic, Núm. Registre: 4373-ZIE (Acord
Govern Generalitat 14/03/2017, DOGC 16/03/2017)
BENS CATALOGATS EN LA CATEGORIA DE PROTECCIÓ URBANÍSTICA

Nom:

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL

Número:

13414

Situació:

Fitxa

Municipi/Comarca:

Deltebre (Baix Ebre)

Època/ques:

XX

Estil/s:

Darreres tendències

Nom:

ESGLÉSIA A JESÚS I MARIA

Número:

13415

Situació:

Fitxa

Municipi/Comarca:

Deltebre (Baix Ebre)

Època/ques:

XX

Estil/s:

Obra popular

Nom:

TEATRE CINEMA RIALTO

Número:

13415

Situació:

Av. Ntra. Sra. de l’Assumpció

Municipi/Comarca:

Deltebre (Baix Ebre)

Època/ques:

XX

Estil/s:

-

Nom:

MAS DE PASQUAL

Número:

13415

Situació:

Carrer Ramon Llull

Municipi/Comarca:

Deltebre (Baix Ebre)

Època/ques:

XX

Estil/s:

Obra popular
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Nom:

MAS DE BONASTRE

Número:

13416

Situació:

Fitxa

Municipi/Comarca:

Deltebre (Baix Ebre)

Estil/s:

Obra popular

Nom:

MASIA DEL PEIXERO

Número:

13417

Situació:

Fitxa

Municipi/Comarca:

Deltebre (Baix Ebre)

Època/ques:

XIX

Estil/s:

Obra popular

Nom:

BARRACA D'EN CLAVERO

Número:

13418

Situació:

Fitxa

Municipi/Comarca:

Deltebre (Baix Ebre)

Estil/s:

Obra popular

Nom:

PONT DEL MORO I

Número:

13419

Situació:

Fitxa

Municipi/Comarca:

Deltebre (Baix Ebre)

Època/ques:

XVIII

Estil/s:

Neoclassicisme

Nom:

PONT DEL MORO II

Número:

13420

Situació:

Fitxa

Municipi/Comarca:

Deltebre (Baix Ebre)

Època/ques:

XVIII

Estil/s:

Neoclassicisme
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Crèdits
La redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre ha estat efectuada pels
tècnics de la Direcció General d’Urbanisme, Servei Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre:
Complementàriament:
La relació del Catàleg de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable a
càrrec de Montserrat Roca Castells, arquitecta
La redacció de la documentació ambiental (ISA preliminar) del Document de Pla d’Orenació
Urbanística Municipal de Deltebre ha anat a càrrec de LAVOLA
La redacció d’agenda i avaluació econòmica financera, sostenibilitat econòmica a càrrec de
INGNOVA
L’estudi d’avaluació de la Mobilitat Generada i la Memòria Social a càrrec de LAVOLA
Estudis d’inundabilitat, , identificació de Riscos Geològics i suficiència d’abastament d’aigua i
de sanejament a càrrec de l’ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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