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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLE 42 I ALTRES DE LES 
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL 

NUCLI ANTIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
 
 
 

 

MEMÒRIA 
 

 
 
 
 
 
 
1. Modificació de l’article 42 

 
 
1.1. Objecte i justificació 
 
L’objecte de la modificació puntual del Pla de millora urbana del nucli 
antic de Vilanova i la Geltrú és el de precisar el contingut i l’aplicació de 
l’article 42 de les normes urbanístiques, mantenint l’objecte de la 
protecció pretesa però limitant-la als elements significatius en relació als 
valors genèricament enumerats en el citat article, que cal examinar de 
forma particularitzada per a cada una de les parcel·les incloses en la 
categoria de “Cases i jardins provats protegits” i assenyalades als 
plànols d’ordenació amb un asterisc (*). 
 
L’article 42 se situa en el Capítol primer (Disposicions generals) del Títol 
III (Zones) de les normes urbanístiques i és d’aplicació, per tant, en tot 
l’àmbit del Pla de millora urbana, amb independència de la qualificació 
urbanística.  
 
Tal com el mateix article indica, s’assenyalen amb un asterisc (*) “les 
parcel·les corresponents a cases i jardins de titularitat privada que han 
de mantenir-se pels seus valors arquitectònics, històrics, paisatgístics o 
de referència urbana”. Aquests són, en efecte, els valors a protegir, aquí 
enunciats de forma genèrica pel conjunt de parcel·les identificades. Cal, 
per tant, examinar cada una de les parcel·les delimitades per tal de 
definir quin o quins dels esmentats valors li són aplicables, en funció de 
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les característiques de les cases o jardins que contenen, o d’altres 
elements procedents del context urbà, de la història o de la cultura que 
permetin substanciar el valor referencial que l’article tracta de protegir.  
 
És evident que, en funció del valor a protegir, les mesures a adoptar 
poden ser substancialment diferents en cada cas, i d’aquí que sigui 
necessari precisar i desenvolupar la regulació que deriva de l’article, 
formulada unitàriament pel conjunt de parcel·les incloses, establint una 
regulació individualitzada per a cada una d’elles.  
 
És en aquest sentit que la Memòria del Pla de millora, en el capítol 
dedicat a explicar les mesures de conservació patrimonial, parla de 
 

“La regulació transversal de les “Cases i jardins privats protegits”, en 
qualsevol de les qualificacions zonals existents en l’àmbit del Pla de 
millora urbana, aplicable a aquelles edificacions de titularitat privada, així 
coms els jardins, patis i elements annexes, que hagin de mantenir-se pel 
seus valors arquitectònics, històrics, paisatgístics o de referència urbana.” 

 
sense entrar desprès, però, a substanciar els valors presents i els 
elements concrets protegibles en cada una de les parcel·les 
seleccionades. 
 
Si bé es tracta, així doncs, de precisar i desenvolupar la regulació 
normativa que deriva de l’article 42, l’expedient s’ha de tramitar, per 
imperatiu legal, sota la forma de modificació puntual del Pla de millora 
urbana del nucli antic, instrument del que forma part dita regulació. 
 
La nova formulació de l’article 42 no modifica la filosofia del Pla de 
millora urbana ni afecta a cap dels seus objectius fonamentals. Tampoc 
comporta canvis de cap mena en relació a les qualificacions 
urbanístiques, les reserves de sòl per a sistemes, les directrius relatives 
al paisatge urbà, les previsions demogràfiques o les quantificacions 
numèriques que figuren en el Pla de millora 
 
La modificació obeeix a la necessitat d’acotar la protecció al valor 
concret que la justifica en cada cas, establint una regulació precisa en 
cada parcel·la, juntament amb les mesures complementàries adients, en 
alguns casos no especificades en la normativa vigent, i eliminant 
proteccions genèriques que podrien portar a l’absurd de conservar 
elements que no responen als valors que el Pla vol protegir.  
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1.2 .      Ordenació vigent 
 
La actual regulació urbanística de les Cases i jardins privats protegits és 
la que apareix en l’article 42 de les normes urbanístiques del Pla de 
millora urbana, que fa referència al plànol clau O.4. (“Qualificacions 
urbanístiques i condicions d’edificació”) a escala 1:500, quin redactat és 
el següent:   
 

“Art 42. Cases i jardins privats protegits 

1. Amb independència de la regulació zonal, es delimiten i s’assenyalen 
amb un asterisc (*) les parcel·les corresponents a cases i jardins de 
titularitat privada que han de mantenir-se pels seus valors arquitectònics, 
històrics, paisatgístics o de referència urbana. Els edificis i jardins 
existents no podran ser objecte de demolició i hauran de mantenir-se en 
bones condicions. Les edificacions no podran ser objecte de substitució o 
ampliació, però sí de rehabilitació, reforma o modernització, mantenint les 
característiques tipològiques i compositives.  

 

2. Les obres que impliquin modificació de l’estat actual dels jardins,  la 
seva reforma o nou enjardinament, o l’aparició de construccions o 
elements auxiliars estan subjectes a prèvia llicència municipal. No es 
podrà disminuir la superfície de sòl no pavimentat destinat a jardí. 
Tampoc es podrà afectar l’arbrat o els elements significatius de la 
jardineria, excepte si queda suficientment justificat en el projecte i es 
contempla la disposició de nou arbrat o jardineria equivalent en quantitat i 
qualitat a la que resulti afectada. 

 

3. Els jardins privats es mantindran en bon estat. L’Ajuntament podrà 
ordenar d’ofici l’execució de les obres necessàries per a la conservació 
dels jardins i adoptar, en el seu cas,  les mesures d’execució forçosa a 
que es refereix l’article 189, 4 LU i concordants.” 

 
 
Aquesta regulació urbanística es refereix, com queda dit, als valors  
 

• arquitectònics 
• històrics 
• paisatgístics 
• de referència urbana 
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que cal concretar per a cada parcel·la, ateses les característiques de les 
edificacions, dels jardins, del context urbà i de la història urbana que 
s’examinen en el present document. 
 
De l’anàlisi efectuat es dedueix que el valor arquitectònic al que el Pla fa 
referència es limita a les edificacions que ja apareixen protegides pel 
catàleg patrimonial, les quals corresponen únicament a la meitat de les 
parcel·les seleccionades. En la resta de les parcel·les no s’han apreciat 
edificacions de valor arquitectònic que calgui preservar. En algunes 
d’elles aquest valor se situa en tot cas en la relació entre la casa i el 
jardí, o en el jardí pròpiament dit, en el qual pot confluir també un valor 
de tipus paisatgístic.  
 
Al mateix temps, tal com s’indica en les fitxes de característiques, alguna 
parcel·la conté edificacions o jardins sense valors específics d’ordre 
arquitectònic o paisatgístic, i que ha estat inclosa únicament perquè 
constitueix una referència urbana per haver albergat, en el seu dia,  la 
casa pairal de personatges il·lustres de la nostra història 
 
En conseqüència la nova regulació modificada que es proposa ha 
d’atendre a les característiques de les cases, jardins, patis i demés 
elements, en relació als valors a protegir, i definir les mesures adients en 
cada cas, concretant les establertes en l’apartat 1 de l’article 42, pel que 
fa a les edificacions, i a l’apartat 2 del mateix article, pel que fa als 
jardins. L’apartat 3 es pot mantenir en el seu redactat actual, atès que fa 
referència a mesures generals que cal mantenir en qualsevol cas. 
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1.3.  Antecedents, situació actual i nivells de protecció  
 

 

El Pla de millora urbana inclou un total de vuit parcel·les amb l’asterisc 
(*) de l’article 42, si bé en el cas de la casa Papiol i de la parcel.la 
inclosa en el polígon d’actuació PA-3, cal considerar que es tracta 
d’errades materials, ja que es no es tracta de cases i jardins privats, sinó 
d’equipaments públics (amb qualificacions urbanístiques claus E i F). 
Aquestes errades materials les esmena la present Modificació puntual 
retirant l’asterisc en tots dos casos. 
 
Les característiques de les restants sis parcel·les són les següents: 
 
 

(1)   Carrer Major, núm.80  (CF9634N2949323) 
 

QUALIFICACIÓ URBANISTICA 

Zona de conservació: àrea central (clau 3a) 
 
ALÇADA EDIFICABLE 

Planta baixa i dues plantes pis (PB+2PP) 
 
PATI D’ILLA 

Edificable en planta soterrani 
 
SITUACIÓ ACTUAL EDIFICACIÓ 

Habitatge unifamiliar de PB+1PP 
 
SITUACIÓ ACTUAL PATI D’ILLA 

Parcel·lat interiorment en quatre entitats adscrites a diferents finques 
de l’illa, amb ús de jardí amb instal·lacions auxiliars. 
 
ALTRES ANTECEDENTS 

Façana rehabilitada totalment l’any 2008 (Expedient 1493/2008) 
 
NIVELLS DE PROTECCIÓ  

L’edificació existent no incorpora cap dels valors a que fa referència 
l’article 42, que es referia exclusivament al jardí en el pati d’illa. La 
divisió d’aquest en diferents entitats hauria de subjectar-se a 
l’ordenament legal vigent. En tot cas, la construcció de la planta 
soterrani admesa pel planejament urbanístic vigent ha de quedar 
condicionada a la restauració del jardí existent, per a la qual cosa 
caldrà preveure una capa de terra vegetal d’un gruix mínim d’un 
metre per sobre del forjat de la planta soterrani. 
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(2)   Carrer de la Creu, núm.10  (CF9634N3549414)  

 
QUALIFICACIÓ URBANISTICA 

Zona de conservació: àrea central (clau 3a) 
 
ALÇADA EDIFICABLE 

Planta baixa i dues plantes pis (PB+2PP) 
 
PATI D’ILLA 

Edificable en planta soterrani 
 
SITUACIÓ ACTUAL EDIFICACIÓ 

Habitatge unifamiliar de PB+2PP construït l’any 2002 
 
SITUACIÓ ACTUAL PATI D’ILLA 

Jardí existent en la parcel·la. 
 
ALTRES ANTECEDENTS 

Aprofitament urbanístic no esgotat (Expedient 947/2002) 
 
NIVELLS DE PROTECCIÓ  

L’edificació existent no incorpora cap dels valors a que fa referència 
l’article 42, que es referia exclusivament al jardí en el pati d’illa. En tot 
cas, la construcció de la planta soterrani admesa pel planejament 
urbanístic vigent ha de quedar condicionada a la restauració del jardí 
existent, per a la qual cosa caldrà preveure una capa de terra vegetal 
d’un gruix mínim d’un metre per sobre del forjat de la planta soterrani. 

 
 
 

(3)   Carrer de Sant Josep, núm.13 – carrer Ametller, núm.2-4   
(CF963553050202)  

 
QUALIFICACIÓ URBANISTICA 

Zona de conservació: àrea central (clau 3a) 
 
ALÇADA EDIFICABLE 

Planta baixa i dues plantes pis (PB+2PP), amb fondària edificable de 
13 metres des del carrer Ametller, i planta baixa i dos plantes pis 
(PB+2PP) i, en part, tres plantes pis (PB+3PP) amb fondària 
edificable de 13 metres des del carrer de Sant Josep 
 
PATI D’ILLA 

Edificable en planta baixa i en planta soterrani 
 
SITUACIÓ ACTUAL EDIFICACIÓ 

Edifici de PB+1PP construït als anys 40, ocupant un 25% de la 
parcel·la 
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SITUACIÓ ACTUAL PATI D’ILLA 

Jardí existent en la resta de parcel·la no edificada. 
 
 
 

NIVELLS DE PROTECCIÓ  

Ni l’edificació existent ni els espais lliures de la parcel.la incorporen 
cap dels valors a que fa referència l’article 42, raó per la qual es 
proposa eliminar l’asterisc (*). 

 
 

(4)   Plaça Miró de Montgrós  (3447701CF9634N0001DF)  
 

QUALIFICACIÓ URBANISTICA 

Zona de conservació: àrea central (clau 3a) 
  
ALÇADA EDIFICABLE 

Planta baixa i dues plantes pis (PB+2PP) 
 

SITUACIÓ ACTUAL EDIFICACIÓ 

Edifici de PB+2PP  
 
SITUACIÓ ACTUAL PATI D’ILLA 

Jardí existent en la parcel·la. 
 
ALTRES ANTECEDENTS 

Edifici catalogat (A-58) 
 
NIVELLS DE PROTECCIÓ  

Protecció de l’edifici segons regulació del Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú i protecció 
del jardí existent d’acord amb la regulació del Pla de millora urbana 
del nucli antic. 

 
 

(5)   Plaça del Sagrat Cor, núm. 1  (3448401CF9634N0001YF)  
 

QUALIFICACIÓ URBANISTICA 

Zona de casc antic (clau 1) 
 
ALÇADA EDIFICABLE 

Planta baixa i dues plantes pis (PB+2PP) 
 

SITUACIÓ ACTUAL EDIFICACIÓ 

Edifici de PB+2PP  
 
SITUACIÓ ACTUAL PATI D’ILLA 

Jardí existent en la parcel·la. 
 
ALTRES ANTECEDENTS 
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Edifici catalogat (A-5) 
 
NIVELLS DE PROTECCIÓ  

Protecció de l’edifici segons regulació del Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú i protecció 
del jardí existent d’acord amb la regulació del Pla de millora urbana 
del nucli antic. 

 
 

(6)   Carrer de Sant Josep, núm. 5  (3050403CF9635S0001TH)  
 

QUALIFICACIÓ URBANISTICA 

Zona de casc antic (clau 1) 
 
ALÇADA EDIFICABLE 

Planta baixa i dues plantes pis (PB+2PP) 
 

SITUACIÓ ACTUAL EDIFICACIÓ 

Edifici de PB+2PP  
 
SITUACIÓ ACTUAL PATI D’ILLA 

Jardí existent en la parcel·la. 
 
ALTRES ANTECEDENTS 

Edifici catalogat (A-55) 
 
NIVELLS DE PROTECCIÓ  

Protecció de l’edifici segons regulació del Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú i protecció 
del jardí existent d’acord amb la regulació del Pla de millora urbana 
del nucli antic. 

 
Amb les esmenes proposades, resten únicament cinc asteriscs. 
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1.4. Ordenació modificada  
 

 
Es proposa el següent redactat modificat de l’article 42 de les normes 
urbanístiques del Pla de millora urbana:  

“Art 42. Cases i jardins privats protegits 

1. Amb independència de la regulació zonal, es delimiten i s’assenyalen 
amb un asterisc (*) les parcel·les corresponents a cases i jardins de 
titularitat privada que han de mantenir-se pels seus valors arquitectònics, 
històrics, paisatgístics o de referència urbana. Els edificis i jardins 
existents inclosos en Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i 
Natural de Vilanova i la Geltrú quedaran subjectes a les condicions 
d’edificació i ús establertes en l’esmentat Catàleg i a les indicacions de 
les fitxes normatives de característiques incloses en aquesta Modificació.   

 

2. Les obres que impliquin modificació de l’estat actual dels jardins,  la 
seva reforma o nou enjardinament, o l’aparició de construccions o 
elements auxiliars estan subjectes a prèvia llicència municipal. No es 
podrà disminuir la superfície de sòl no pavimentat destinat a jardí, o  
afectar l’arbrat  i demés elements significatius de la jardineria, excepte 
quan quedi suficientment justificat en el projecte i es contempli la 
disposició de nou arbrat o jardineria equivalent en quantitat o qualitat a la 
que resulti afectada. En particular, quan es tracti de construir plantes 
baixes o soterrani admeses en la regulació zonal que afectin els jardins 
existents, caldrà seguir les indicacions de les fitxes normatives incloses 
en aquesta Modificació en relació al manteniment o restitució dels jardins.   

 

3. Els jardins privats es mantindran en bon estat. L’Ajuntament podrà 
ordenar d’ofici l’execució de les obres necessàries per a la conservació 
dels jardins i adoptar, en el seu cas,  les mesures d’execució forçosa a 
que es refereix l’article 189, 4 LU i concordants.” 
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2. Modificació d’altres articles 
 
Les esmenes que es proposen a continuació corresponen únicament a 
rectificació d’errades materials i a redactats més precisos a efectes de la 
seva interpretació i aplicació en la concessió de llicències urbanístiques.  
 
En cap cas modifiquen el contingut i el sentit de la regulació urbanística 
establerta del Pla de millora urbana.  
 
Es tracte dels següents aspectes: 
 
a) Art. 41. Regulació de la densitat residencial 
 
 Es proposa introduir un aclariment relatiu als fronts eixos comercials, 

on la planta baixa és d’ús comercial obligatori i exclusiu, en el sentit 
d’afegir que no es podran barrejar altres usos no comercials, i de 
grafiar en els plànol clau O.4. (“Qualificacions urbanístiques i 
condicions d’edificació”) a escala 1:500,  els esmentats fronts eixos 
comercials. 

 
b) Art 46. Enderrocs 

 
S’afegeix al punt 2 que l’obligatorietat de tramitar simultàniament a 
l’enderroc  la llicència per l’ampliació, obra nova o canvi d’ús no és 
d’aplicació als supòsits a que fan referència els apartats 1a i 1b del 
mateix article.  
 

c) Art. 49. Condicions de parcel·la 
 

Cal suprimir la referència que es fa en el punt 3 a l’article 45,4 donat 
que aquest article es va eliminar desprès de l’aprovació inicial del Pla 
de millora urbana i, en conseqüència, la numeració definitiva no es 
correspon amb la cita. 
 

d) Art. 50.2.  Condicions d’edificació 
 

Cal aclarir en el punt 2: 
 

a) que la fondària edificable és màxima i no obligatòria, tal com ja 
s’explica en el gràfic adjunt a aquest article. 
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b) que, en les illes on no es fixa fondària edificable gràficament, 
per ser totalment edificables, és igualment d’aplicació la fondària 
màxima de 15 metres a les parcel·les quina configuració física 
admeti un edifici de major profunditat.  
 
c) que és necessari deixar sempre els 2 metres de distància de 
l’edificació al llindar posterior de la parcel·la, quan aquest no 
estigui alineat a vial, de manera que aquesta condició pot fer que 
la parcel·la no compleixi els mínims de sostre edificable 
residencial a que es refereix l’article 49, 2, c.  També s’indica que 
s’exceptuen del compliment d’aquesta distància les parcel·les que 
no superin els 10 metres de fondària. 

 
e) Art. 50.5. Condicions d’edificació 
 

S’elimina aquest apartat en consonància amb els plànols 
d’ordenació, on es permet l’edificabilitat en  planta baixa i soterrani. 
 

f) Art 51. Condicions d’ús 
 
S’afegeix, d’acord amb el planejament general, l’ús industrial només 
en la categoria 15A (caràcter artesanal). 
 

g) Art. 58. Regulació general 
 

Cal suprimir el punt 8 d’aquesta article, que per errada material 
regula de nou i contradictòriament allò que ja apareix regulat en el 
punt 7 del mateix article, sobre obertures en façana.  
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NORMES URBANÍSTIQUES 
 
 
Article únic  
 
Es modifiquen els següents articles de les normes urbanístiques del Pla 
de millora urbana del nucli antic de Vilanova i la Geltrú, que queden 
redactats de la següent manera: 
 

Art 41  Regulació de la densitat residencial  
 

1. Objecte  
 La present regulació de la densitat residencial s’aplicarà a la 

totalitat de l’àmbit del Pla de millora urbana, amb independència 
de la zona o subzona, i amb la única excepció de les edificacions 
destinades a habitatges de protecció oficial, en qualsevol de les 
seves modalitats, o a habitatges dotacionals públics. 

 
2. Regulació del nombre d’habitatges 
 Per a les finques no incloses en polígons d’actuació urbanística 

àmbits on es fixa el nombre d’habitatges, es distingeixen els 
següents casos:   

 
 a) Parcel·les 

-Les parcel·les amb façana igual o inferior a 5 metres i fondària 
edificable menor a 13 metres seran unifamiliars. 
-Les parcel·les amb façana superior a 5 metres i/o fondària 
edificable igual o superior a 13 metres podran ser 
plurifamiliars, amb un màxim d’un habitatge per cada 90 m2 de 
sostre d’ús residencial construït en rehabilitacions, reformes o 
ampliacions de cases existents i un habitatge per cada 110 m2 
de sostre d’ús residencial construït en edificis de nova 
construcció. En els fronts a eixos comercials, marcats en els 
plànols d’ordenació,  la planta baixa és d’ús comercial i d’altres 
activitats econòmiques, de forma obligatòria i exclusiva; en 
aquests casos, el màxim serà d’un habitatge per cada 70 m2 
de sostre d’ús residencial construït.  

 
 b) Polígons d’actuació urbanística 

Es fixa el nombre màxim d’habitatges per a cada polígon 
d’actuació urbanística. 
 
 



Mod.puntual PMU Nucli antic  Desembre 2013 
Vilanova i la Geltrú  
 

15 
 

Art 42.  Cases i jardins privats protegits 

1.  Amb independència de la regulació zonal, es delimiten i 
s’assenyalen amb un asterisc (*) les parcel·les corresponents a 
cases i jardins de titularitat privada que han de mantenir-se pels 
seus valors arquitectònics, històrics, paisatgístics o de referència 
urbana. Els edificis i jardins existents inclosos en Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la 
Geltrú quedaran subjectes a les condicions d’edificació i ús 
establertes en l’esmentat Catàleg i a les indicacions de les fitxes 
normatives de característiques incloses en aquesta Modificació.   

 

2.  Les obres que impliquin modificació de l’estat actual dels jardins,  la 
seva reforma o nou enjardinament, o l’aparició de construccions o 
elements auxiliars estan subjectes a prèvia llicència municipal. No 
es podrà disminuir la superfície de sòl no pavimentat destinat a jardí, 
o  afectar l’arbrat  i demés elements significatius de la jardineria, 
excepte quan quedi suficientment justificat en el projecte i es 
contempli la disposició de nou arbrat o jardineria equivalent en 
quantitat o qualitat a la que resulti afectada. En particular, quan es 
tracti de construir plantes baixes o soterrani admeses en la regulació 
zonal que afectin els jardins existents, caldrà seguir les indicacions 
de les fitxes normatives incloses en aquesta Modificació en relació 
al manteniment o restitució dels jardins.   

 

3.  Els jardins privats es mantindran en bon estat. L’Ajuntament podrà 
ordenar d’ofici l’execució de les obres necessàries per a la 
conservació dels jardins i adoptar, en el seu cas,  les mesures 
d’execució forçosa a que es refereix l’article 189, 4 LU i 
concordants. 

 

Art 46. Enderrocs 

1. Els enderrocs, totals o parcials, dels edificis existents en l’àmbit del 
Pla de millora urbana es limitaran a les següents situacions: 
a) Edificis en ruïna segons definició legal o en estat de 

deteriorament significatiu, que obliga al propietari a efectuar les 
obres de manteniment o rehabilitació necessàries, prèvia ordre 
d’execució municipal. En aquests casos es mantindran els 
elements arquitectònics d’interès que estiguin en bones 
condicions. 

b) Coberts, magatzems, naus industrials i altres edificacions no 
compreses en l’apartat següent. 

c) Edificis residencials, d’equipaments o institucionals, sempre que 
la baixa qualitat arquitectònica justifiqui la seva demolició i canvi 
d´ús. Als efectes d’establir la qualitat arquitectònica de l’edifici 
l’ajuntament podrà sol·licitar un dictamen a la Comissió de 
Qualitat Arquitectònica o, en la seva absència, a tècnics de 
reconeguda solvència en la matèria. 
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2. En cap cas no es concedirà la llicència d’enderroc si no es tramita 
simultàniament la llicència per l’ampliació, obra nova o canvi d’ús 
corresponent, quina execució es realitzarà dins del termini establert. 
Aquesta obligació no és aplicable en aquells enderrocs que siguin 
fruït de ruïna legal (supòsit apartat 1.a d’aquest article) ni als 
enderrocs de coberts, magatzems i naus industrials (supòsit apartat 
1b d’aquest article). 
 

3. En cada cas, la qualitat arquitectònica del nou edifici ha de ser 
superior a la del edifici enderrocat. 
 

Art 49.  Condicions de parcel·la 
 

1. Es consideren edificables totes les parcel·les que constin en el 
Registre de la Propietat com a finques independents en el moment 
de l’aprovació inicial d’aquest Pla.  

 
2. L’autorització de les divisions parcel·laries ha de garantir el 

compliment de  les següents condicions: 
a) Únicament s’admet quan es tracti de edificacions o divisions 

existents documentades. En tot cas, les parcel·les resultants 
tindran una superfície mínima de 90 m2s i una façana mínima de 
6 metres. 

b) En cadascuna de les parcel·les resultants s’ha de poder edificar, 
d’acord amb aquestes normes, un sostre residencial mínim de 
250 metres quadrats. 

c)  El diàmetre mínim del cercle inscrivible a la parcel·la serà de 6 
metres. 

 
3. Les parcel·les contigües poden agrupar-se entre elles a efectes de 

regularització o eliminació de sobrants o servituds. La parcel·la 
resultant de l’agrupació no sobrepassarà els 16 metres de façana.  

 
4. Quan un edifici nou sigui el resultat de l’enderroc d’un o més edificis 

antics, i/o de l’agrupació de parcel·les existents a la data de 
l’aprovació del Pla general d’ordenació vigent, el tractament dels 
buits de façana, tant en planta baixa com en plantes pis, caldrà que 
respecti els mòduls característics del sector, amb especial atenció a 
l’anterior disposició edificatòria i/o parcel·laria. 

 

Art 50.  Condicions d’edificació 

1. Tipus d’ordenació. 
 El tipus d’ordenació és el de edificació alineada a vial.  No 

s’admeten reculades a les plantes baixes ni a les plantes pis, 
excepte quan s’indiquen de forma expressa en els plànols 
d’ordenació. Les parets mitgeres que quedin al descobert es 
tractaran com a façanes. No s’admeten les falses façanes. 
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2. Fondària edificable.  

a)  La fondària edificable màxima és la que s’indica i acota en el 
plànol d’ordenació O.4 (“Qualificacions urbanístiques”), a escala 
1:1.000 i no podrà ser sobrepassada per les edificacions de 
nova planta.  

b) Les illes on no s’indica fondària són edificables en la seva 
totalitat. En aquestes illes és igualment d’aplicació la fondària 
màxima de 15 metres a les parcel·les quina configuració física 
admeti un edifici de major profunditat.  

c)  La distància de l’edificació al llindar posterior de la parcel·la, 
quan aquest no estigui alineat a vial, serà com a mínim de 2 
metres, no computables als efectes de l’aplicació de l’article 49. 
Les parcel·les que no superin els 10 metres de fondària estaran 
exemptes del compliment d’aquesta separació de 2 metres de 
l’edificació al llindar posterior  

 
3. Nombre màxim de plantes. 
 El nombre màxim de plantes edificables és el que s’indica, per a 

cada tram de carrer, en el plànol d’ordenació O.4 (“Qualificacions 
urbanístiques”), a escala 1:1.000.  

 En el cas de coberta inclinada, els espais resultants sota coberta 
(golfes), no seran habitables. En el cas de coberta plana, els 
badalots d’escala i altres espais coberts en el teulat tampoc seran 
habitables i constituiran espais d’ús comunitari. 

 No s’autoritzaran soterranis amb entrada pròpia i independent, 
excepte en els casos en que siguin autoritzables i compleixin la 
normativa zonal, únicament quan estiguin destinats a aparcament al 
servei propi de l’edificació en compliment de l’exigència mínima de 
dotació de places d’aparcament. 

 
4. Alçada màxima edificable. 
 L’alçada màxima d’edificació serà la corresponent a la més baixa de 

les cases veïnes amb paret mitgera, amb mateix nombre de plantes. 
El  nou edifici donarà continuïtat a la cornisa de coronació. Cas de 
no existir cases veïnes amb paret mitgera amb el mateix nombre de 
plantes, l’alçada reguladora coincidirà amb el promig de les 
edificacions existents amb el mateix nombre de plantes en el tram 
de façana.   

Art 51.  Condicions d’ús 

1. L’ús principal és el residencial en totes les seves modalitats.  

2. Són usos compatibles els següents: 

a) Hostaleria i restauració 

b) Comercial i magatzem annex, amb una superfície de venda 
màxima corresponent a establiments petits o mitjans d’acord 
amb la legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

c) Oficines i serveis  
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d) Industrial, únicament en la categoria 15A (caràcter artesanal). 

e) Dotacions comunitàries: esportiu, cultural, religiós, educatiu, 
sanitari-assistencial, associatiu i administratiu.  

f) Aparcament privat en la parcel·la, sempre que sigui compatible 
amb les disposicions d’aquestes normes per a cada una de les 
subzones. 

3. A tots els efectes es consideren prohibits tots els usos no inclosos 
en l’anterior relació. Els usos admesos han d’adaptar-se 
necessàriament a les limitacions imposades en la normativa que els 
sigui d’aplicació. 

Art 58.  Regulació general 

1.  Tipus d’ordenació de l’edificació. 

  Es fixa el tipus d'ordenació d'edificació segons alineació de vial, amb 
edificació contínua entre mitgeres, determinant illes. No s'admetran 
condicions no específiques de no alineació de vial. 

 
2. Alçada reguladora i nombre màxim de plantes. 

  El nombre màxim de plantes és el que s’indica en el plànols 
d’ordenació. No s'indica l'altura reguladora, establint-se aquesta pel 
promig de les edificacions existents amb el mateix número de 
plantes en el tram de carrer en qüestió. L'ajuntament podrà exigir la 
realització d'elements de coronament que igualin l'altura del tram de 
carrer en base a la consecució de l’objectiu de regularització de les 
alçades en cada tram de carrer. 

 
3. Altura mínima lliure. 

  L'altura lliure mínima de les plantes pis serà de 2,80 metres i en 
planta baixa de 3,30 metres No es permetrà el desdoblament d'un 
altell en la planta baixa. Si la planta baixa és d'ús d'habitatge, es 
tractarà d’acord amb el que es disposa a l’article 119.3 del vigent 
Pla general d’ordenació.    

 
4. Façana mínima. 

  No s'estableix façana mínima, fixant-se únicament com a paràmetre 
regulador el de la vivenda unifamiliar en parcel·les d’ample inferior o 
igual a 5 m. i fondària edificable menor de 13 m., i possibilitat de 
plurifamiliar a partir d’aquesta amplada o d’aquesta fondària. 

 
5. Fondària edificable. 

  La profunditat edificable és la que s'estableix gràficament per a cada 
illa en els plànols d’ordenació. Els projectes de parcel·lació o 
reparcel·lació podran modificar la profunditat edificable sempre que 
es mantingui el tipus d’ordenació, el nombre de plantes, el volum 
total permès i la densitat màxima de 100 vivendes per hectàrea, i 
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sempre que la profunditat resultant es mantingui entre els 12 i els 18 
metres, i que el pati d’illa tingui una superfície mínima equivalent al 
30% de la superfície total de l'illa i permeti  la inscripció d'un cercle 
de radi mínim 10 metres. 

 

6.  Alineació a carrer. 

  Els edificis hauran de seguir l'alineació oficial del carrer en totes les 
seves plantes. 

 

7.  Cossos sortints. 

  No s'admetran cossos sortints tancats o semitancats, tipus tribunes 
o miradors. Només s’'admetran balcons, amb una longitud de vol 
màxima de 0,60 m. i menor al 10% de l'ample del vial. Es separaran 
de la mitgera 1 metre i la longitud màxima serà d’un terç de l’ample 
de la façana. La longitud de les obertures de la planta baixa no 
superarà en cap cas el 60% de la longitud total de les façanes, i la 
longitud de les obertures de les plantes pis no superarà en cada 
planta el 50% de la longitud total de les façanes. Totes les obertures 
tindran una composició vertical. 

 

8.  Materials de façana. 

  Les condicions de textura, color i forma dels materials de façana, 
seran iguals o similars i/o que no produeixin contrastos discordants 
respecte als materials tradicionals emprats en els edificis antics ja 
existents en la zona. 

  En el tram del carrer Pàdua, entre els carrers Sant Pau i Santa 
Eulàlia, el criteri de manteniment del caràcter induirà a una valoració 
més restrictiva d'aquest aspecte, exigint una major adaptació a les 
característiques físiques d'aquest carrer. 

  Es tindran en compte les determinacions del Pla Especial del 
Patrimoni. En cas de contradicció o discrepància, prevaldran les 
determinacions del present Pla General. 

 
 



 
 
 

FIXTES NORMATIVES DE CARACTERÍSTIQUES 
 
 
 
 


