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Article 41. Reglamentació detallada d’usos 
 
1.  Els  usos,  salvant  reglamentacions  més  detallades  als  articles  corresponents,  es  regulen  
pels següents quadres: 

 

Llegendes de les columnes: 

 
1. Habitatge                        11. Recreatiu 

2. Hoteler                           12. Esportiu 
3. Residencial mòbil                13. Socio-cultural 
4. Residencial especial       14. Estació de servei 
5. Restauració                   15. Industrial i magatzems 
6. Comercial petit (PEC)     16. Abastaments 

  6b. Comercial mitjà (MEC)  17. Públic-Administratiu 
7. Comercial gran (GEC)  18. Estacionament i aparcament 
8. Oficines                19. Cementiri 
9. Sanitari-assistencial   20. Extractiu 
10. Educatiu     21. Agrícola 





(1) en planta baixa fins a un màxim de 200 m² de menjador o espai de venda. 
(2) fins a un màxim de 200 m² en edificis d'habitatge plurifamiliar, si està permès. Despatxos 

professionals sense limitació. 
(3) en la modalitat de dispensari, consultori i centres sanitaris especialitzats, fins a un límit de 

50 llits. 
(4) només 15 A i 15 B. 
(5) lligat a les necessitats del propi edifici. 
(6) limitat a horts familiars al pati d'illa. 
(7) plurifamiliar només en planta pis. 
(8) lligat a les necessitats del propi edifici, i en planta soterrani. 
(9) només existents a l'aprovació inicial d'aquest P.G.O. 
(10) només unifamiliar. 
(11) només a les parcel les on és permès l’ús d’habitatge plurifamiliar. 
(12) només productes d’ús no quotidià. 
(14)  només plurifamiliar. 
(15)  prohibits en espais descoberts per exhibició 
(16) només plurifamiliar fins a 1 m² sostre/m² sòl. 
(17) en planta soterrani garatge i aparcament; estació servei no. 
(18) el necessari com a complement d'altres usos. 
(20) categories 15 A, B i C 
(21) categories 15 A, B i C. Categoria 15 D en situacions C i D. 
(22) parcel la fins 2.500 m². 
(23) fins al 25% del sostre edificable de cada parcel la. 
(24) parcel la fins 5.000 m². 
(25) parcel la fins 1.000 m². 
(26) el compatible amb el caràcter residencial de la zona. 
(27) en planta baixa o edifici exclusiu. 
(28) categories 15 Aa i 15 B. 
(29) màxim un per establiment o unitat semblant. 
(30) compatible amb habitatge. 
(31) limitat a dispensaris. 
(32) només tallers. 
(33) limitat a un per parcel la, adscrit al personal de vigilància. 
(34) excepte discoteques, bars musicals amb capacitat superior a 300 persones, sales de 
festa de joventut, i sales de festa en espais descoberts. 
(35 )totes les categories, situació F. 
(37) només estació de servei. Es limita segons la Disposició Addicional vuitena del Decret 
Llei 1/2009 en el sentit que “les noves implantacions d’establiments dedicats a la venda 
de carburants, localitzades fora de la TUC, en tot cas, poden incorporar un establiment 
comercial amb una superfície de venda de fins a 200 m2, com a servei complementari 
de la benzinera, amb la comunicació corresponent a la direcció general competent en 
matèria de comerç. Qualsevol altra implantació comercial resta subjecta a les 
determinacions d’aquest Decret Llei”. 
(38) unifamiliar a planta pis. 
(39) admès serveis funeraris 
(40) només 15A 
(41) limitat al 20% de la parcel la en quant a l’edificabilitat 
(42) limitat al 44% de la parcel la en quant a l’edificabilitat 

(43) limitat al 22% de la parcel la en quant a l’edificabilitat 
(44) limitat al front de la plaça del mercat. 
(45) S’admet regulant-se “la seva compatibilitat per les determinacions de la legislació sectorial 
d’equipaments comercials vigent en cada moment”. 
(46) S’admet l’ús Recreatiu, a excepció de l’illa compresa entre els carrers Havana, Cuba,    
Matanzas i Josep Llanza, en la que resta prohibit aquest ús d’acord amb la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament el 27 de Novembre de 1996, que 
s’incorpora en  aquest document. 
(47) només al servei de les instal lacions industrials.  
(48) indústria en les categories A, B, C, D i E en el cas de que l’edificació on es situï la 
indústria estigui aïllada de les parcel les adjacents.  
(49) indústria en les categories A, B, C, D i E. 
(50) limitat a una ocupació màxima del 10% de la parcel la. 
(51) habitatge unifamiliar, exclusivament a la parcel la que contingui l’edifici protegit de 
Torre de l’Onclet.  
(52) com a ús complementari del comercial i limitat a un màxim del 5% de la totalitat del 
sostre potencial de la parcel la 
(53) Els únics establiments comercials que es poden implantar són els següents: 

a) Els singulars (ECS) que es detallen a l’article 6.1.b) del Decret Llei 1/2009, els quals 
també es classifiquen en PEC, MEC, GEC i GECT i es poden implantar en tots els 
àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús comercial (art.9.5 del Decret 
Llei 1/2006) 
b) L’espai adjacent, que les indústries poden disposar, per a l’exposició i venda dels 
productes pròpies de l’activitat industrial que s’hi desenvolupa sempre que no 
s’ultrapassi “els 300m2 de superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, 
un establiment comercial col lectiu. Aquesta activitat comercial només es pot dur a 
terme mentre es mantingui l’activitat industrial” (Disposició Addicional tretzena del 
Decret Llei 1/2009). 

 
 

2. El Pla d’Usos podrà ajustar els quadres anteriors, sense que això suposi una modificació del 
Pla General. 

 

3. Totes les noves edificacions que vulguin acollir, en planta baixa, usos classificats (veure 
“Condicions específiques dels Usos Industrials) hauran de preveure xemeneies de 
ventilació fins a una alçària mínima de 3,00 m. per sobre de la coberta de l’edifici, 
separades de qualsevol altra instal lació, sense ocupar patis ni mostrar-se en façana, en 
proporció mínima d’una xemeneia de diàmetre interior mínim de  30 cm. cada 100 m² de 
planta útil. A les edificacions que no acompleixin aquesta norma, només s’hi  podran  
instal lar  usos  “innocus”,  tal  com  es  defineixen  a  l’articular  de  les “Condicions 
específiques dels Usos Industrials”. 
 

4. Es donarà compliment a la normativa sectorial vigent, el Decret Llei 1/2009, del 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o normativa sectorial que 



el substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la definició (article 5) i classificació dels 
establiments comercials (article 6). 

 

article 159. Subzones industrials procedents de Pla Parcial

Article 159. Subzones industrials procedents de Pla 
Parcial (claus 8a2 a 8a4 i 8b1 a 8b6

Règim general de les subzones 8a2 a 8a4 i 8b1 a 
8b6

8b1. Masia Barreres I – ImA 8b1.1. Masia Barreres I – ImA
8b4. Masia Barreres I – ImE

Disposicions complementàries de les subzones 8a2 
a 8a4 i 8b1 a 8b6”

En el cas d’activitats que ocupin tota la parcel la envoltada de vialitat, com en el cas de 
la zona 8b6, no caldrà el tancament de la mateixa. A l’apartat F) Disposicions 
complementàries de la subzona 8b6 es defineix la solució que s’haurà d’adoptar”

Degut a les dimensiones i la topografia de la zona 8b6, s’admeten fins a dues plantes 
soterrani amb l'ocupació màxima i les separacions mínimes fixades per a la construcció 
permesa sobre rasant del terreny

 

Article 159. Subzones industrials procedents de Pla Parcial (claus 8a2 a 8a4 i 8b1 a 8b6) 
 
A) Règim general de les subzones 8a2 a 8a4 i 8b1 a 8b6 
 

1.   La subzona 8b consta de sis subclaus. 

2.    Els paràmetres reguladors de l'edificació de cadascuna de les subclaus apareixen en el 
següent quadre:  

Modificació Puntual de les NNUU del PGO i del PPO Ind. Roquetes III a la parcel.la 
entre C-246, Ronda Europa i prolongació Ronda Ibèrica. 

(**) MBI: Masia Barreres I 

 MBII: Masia Barreres II 
 R.I a IV: Roquetes I a IV 

 T.P.: Torrent de la Pastera 

 S.M.: Sector Marqués  

 M.F.: Masia Frederic  



(1) 25 m. a variant C-244 i 18 m. a antiga C-244. 
(2) a excepció de sitges, xemeneies, tremuges i instal lacions similars pròpies de la indústria, 

 les quals es limitarà en general la seva alçada per uns plànols ideals amb inclinació de 45º 
 que continguin les línies que, coincidint en projecció vertical amb els límits de parcel.la, 
 mantinguin amb aquests una distància constant de 12 m. 

(3) al front de sistemes no viaris 5,00 m. 
(4) per sobre només coberta inclinada i elements tècnics. 
(5) la corresponent a la unitat de zona. 
(6) excepte l'estructura de cobriment de l'àrea de sortidors. 
(7) es pot reduir per parcel les resultants entre veïnes edificades. 
(8) excepte les existents a l'aprovació inicial del P.P. Roquetes I, II, III i IV. 
(9) 60% en parcel les superiors a 5.000 m².  
(10) planta baixa-planta pis. 
(11) al front de continuació Rbla Exposició i al vial paral lel al Torrent de Piera vora 

 Roquetes, es retiraran només 5 m., aquest espai serà enjardinat, i l'A.R.M. serà obligatòria. 
(12) les edificacions amb front i laterals al vial del Torrent es recularan un mínim de 3 m. o 

 s’alinearan al vial, respectivament. 
(13) només es pot superar per elements tècnics de les instal lacions, caixes d’escala, coberta i 

 elements d’ornamentació de la mateixa, restant sense efecte la regla dels plànols inclinats a 
 45º. 

(14) volum 6 m3/m² 
(15) front parcel.la i límits sector 10 m.; resta límits 5 m. 
(16) les ampliacions o noves edificacions no podran superar la cota de coronació de la nau 

 principal actual de l’antiga fàbrica Marqués. 
(17) 5 m. a vial principal i límits ortogonals a aquests a zona verda. 9 m. al límit posterior a zona 

 verda. 3 m. a límits obics a zona verda. 
(18) són generals, es tindrà en compte les excepcions i limitacions dels plànols.  
(19) parcel les > 5.000 m² ocupació 60%. 
(20) la parcel.la situada a l’extrem N. del sector amb façana adjacent a la ctra. (i només per 

 aquesta), si és parcel.la amb sup. < 400 m², l’edificació podrà alinear-se al límit de la 
 parcel.la adjacent. 

(21) 50 m. per a parcel les  5.000 m2. 
(22) fins a 12 m. en el 50% de l’ocupació. 
(23) es respectaran els límits d’edificabilitat resultant dels plànols d’ordenació. 
(24) 4m, corresponent a PB, a l’àrea 1 i 10,5m, corresponent a PB+1PP, a l’àrea 2 dels 

plànols d’ordenació. 
(25) 10m a qualsevol límit, excepte el front a la C-31 que serà de 16m i al nou vial que podrà 

reduir-se a 5m. 
(26) a excepció de sitges, xemeneies, tremuges i instal lacions similars pròpies de 

l’activitat,  les quals es limitarà en general la seva alçada per uns plànols ideals amb 
inclinació de 45º  que continguin les línies que, coincidint en projecció vertical amb 
els límits de parcel.la,  mantinguin amb aquests una distància constant de 15,50 m. 

(27) es podrà incrementar fins a un 50% per a elements puntuals singulars destinats a fins 
informatius i de senyalització, respectant les separacions mínimes als llindars de la 
parcel la.  

(28) es podrà incrementar un 5% per a l’ús d’aparcament en el cas que sigui necessari dotar 
el conjunt de més de places d’aparcament, sempre respectant els gàlibs definits i les 
separacions a vials.  

B) Disposicions complementàries de les subzones 8a2 a 8a4 i 8b1 a 8b6 

1. Edificacions auxiliars 
 

a) Les edificacions auxiliars destinades a servei de porteria, vigilància, aixopluc d'entrada, 
control o similars es podran localitzar dins la faixa de separació entre l'edificació i el límit 
de la parcel la. 

 
b) No podran ultrapassar una superfície de 15 m² i una alçada de 3 m. 

 
 

2. Accessos 
 

a) Com a norma general, cada parcel.la disposarà d'un únic accés des de la via pública. 
 

b) Les parcel les de grandària superior a 5.000 m² com les parcel les agrupades, podran 
disposar de dos accessos des de la via pública. 

 
c) L'Ajuntament podrà, discrecionalment, permetre un nombre major d'accessos en els 

casos que es consideri necessari i justificar en funció dels requeriments de l'activitat. 
 
3. Espais lliures privats no ocupats per l'edificació 

 
a) El Projecte d'edificació tindrà com àmbit d'actuació la totalitat de la parcel la, i no 

exclusivament la  zona edificable.  En  aquest  sentit,  els  espais  no  ocupables hauran  
d'ésser  tractats  en l'esmentat  projecte  amb  el  mateix  grau  d'atenció  que  el  destinat  
als  edificis,  remarcant expressament les mesures pertinents per tal d'evitar que aquests 
espais es degradin. 
 

b) Els espais lliures tindran els següents usos: 
 

Aparcaments privats, complint les condicions de l’article 284. 
Vials interiors de parcel.la. 
Lliure permanent que tindrà tractament de verd privat, sistematitzat amb arbrat 
 i jardineria. A tal efecte el projecte d'edificació es tindrà d'acompanyar d'un 
 estudi detallat de jardineria. 
 

c) A la zona d'Indústria petita (clau 8a2) es prohibeix el magatzematge de primeres 
matèries, productes semielaborats o acabats i deixalles en els espais lliures 
d'edificació, i a les zones restants en els no expressament reservats a tal finalitat en el 
projecte d'edificació. 

 
4. Tanques 

 
a) Les parcel les i solars seran objecte de tancament obligat mitjançant tanques en tota la 

línia del seu perímetre i hauran d'estar degudament delimitades respecte a les 
parcel les o solars i carrers veïnals que les envolten.  
 
 
La construcció, conservació i reparació de les tanques que envolten les superfícies 
de les parcel les o solars seran a càrrec dels titulars de les mateixes. 

 



  a1) Les tanques que donin al carrer o espai públic seran d'obra fins els 0,50 m. i de 
 material metàl lic reixat fins els 2,50 m. És obligatori la plantació d'una massa vegetal 
 tupida darrera de cada tanca. 

  a2) Les tanques de separació entre parcel les tindran una altura de 2,50 m., de material 
 reixat; i és recomanable duplicar la divisió amb plantació vegetal tupida. 

  a3) En el cas de que la rasant del carrer o del terreny sigui inclinada, la tanca podrà 
 esglaonar-se en trams horitzontals que no ultrapassin en cap punt en +/- 0,30 m. 
 l'alçària de 2,50 m. 

 

b) En el cas d’activitats que ocupin tota la parcel la envoltada de vialitat, com en el cas 
de la zona 8b6,  no caldrà el tancament de la mateixa. A l’apartat F) Disposicions 
complementàries de la subzona 8b6 es defineix la solució que s’haurà d’adoptar.   

 

c) La construcció del tancament comú a dues parcel les serà d’incumbència de la indústria 
que primerament s'estableixi, havent d'abonar la segona les despeses proporcionals 
de l'obra abans de començar la construcció d'algun edifici. 

 
En  el  cas  que,  transcorreguts  tres  anys  des  de  l'aprovació  definitiva  del  
projecte  de reparcel lació,  les  parcel les  no  es  tanquin,  ho  podrà  fer  l'Associació  
Administrativa  de Propietaris, carregant les despeses a la propietat que correspongui. 

 
d) Plantes soterrani 

a. S'admet una sola planta soterrani amb l'ocupació màxima i separacions mínimes 
fixades per a la construcció permesa sobre rasant del terreny. 

b. Degut a les dimensiones i la topografia de la zona 8b6, s’admeten fins a dues 
plantes soterrani amb l'ocupació màxima i les separacions mínimes fixades 
per a la construcció permesa sobre rasant del terreny. 

 

F) Disposicions complementàries de la subzona 8b6 

1. Tipus d’ordenació 
 

a) Les edificacions s’ordenaran segons volumetria específica. Les condicions 
d’aquesta volumetria s’incorporen al present document tal i com es justifica al 
capítol “XIII Justificació de la incorporació de la definició detallada de l’ordenació 
de la parcel la 8b6”.  

 
Als plànols d’ordenació es defineix el perímetre màxim de les diferents 
plataformes d’anivellament que s’hauran de realitzar, així com de les edificacions 
que s’hi ubicaran en aquestes.   
 
Les alineacions defineixen el perímetre màxim al que pot arribar l’edificació un 
cop es desenvolupi el projecte corresponent.  
 
Al plànol B.07 s’hi adjunta la proposta de l’ordenació volumètrica orientativa per 
tal d’entendre conceptualment el conjunt edificatori que es vol aconseguir.  

 
 

2. Usos permesos a la clau 8b6 
D’acord amb la LLEI 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de 
carboni, es determina: 
 
»h) A Vilanova i la Geltrú, en l'àmbit de plantejament del polígon de Masia d'en Barreres II, 
una superfície màxima de venda de 19.000 m2 en un equipament col lectiu que s'ha 
d'emplaçar necessàriament en una parcel la que estigui connectada amb la TUC mitjançant 
un vial estructurant del municipi. Aquests metres s'han de materialitzar abans del 31 de 
desembre de 2021. 
 
Així, es preveu la implantació d’un equipament comercial col lectiu a la finca 
qualificada amb la clau 8b6. D’aquesta manera, l’ús principal per a la clau 8b6 és el 
de gran establiment comercial col lectiu.  
 
En resum, els usos permesos a la clau 8b6 són els següents: 
 
Ús principal: 
- Gran Establiment Comercial Col lectiu: amb una superfície màxima de sala de 
venda per a establiments no singulars de 19.000 m2, d’acord amb la Llei 5/2017. * 
 
* L’obertura i funcionament de l’activitat comercial no singular de la subzona 8b6 queda 
condicionada a la prèvia execució de la vialitat externa que ha de garantir l’accés adequat 
per aquest tipus d’instal lacions, d’acord amb el previst a l’apartat V. Compromisos del 
Promotor del present document.  
 
Usos compatibles: 
- Habitatge: limitat a un per parcel la, adscrit al personal de vigilància. 
- Restauració: com a ús complementari del comercial i limitat a un màxim del 5% de 
la totalitat del sostre potencial de la parcel la. (Edificabilitat màxima destinada a l’ús 
de restauració = 1.722,05m2 de sostre). 
- Comercial mitjà (MEC): S’admet regulant-se la seva compatibilitat per les 
determinacions de la legislació sectorial d’equipaments comercials vigent en cada 
moment. 
- Comercial gran (GEC): S’admet regulant-se la seva compatibilitat per les 
determinacions de la legislació sectorial d’equipaments comercials vigent en cada 
moment. 
- Recreatiu: limitat a una ocupació màxima del 10% de la parcel la. 
- Estació de servei  
- Industrial i magatzems: indústria en les categories A, B, C, D i E. 
- Estacionament i aparcament 

 
 
 

3. Edificabilitat 
 



a) Es fixa com a coeficient d’edificabilitat 0,7277 m2st/ m2 sòl. 
La parcel la disposa d’una superfície total de 47.328,56m2, així, l’edificabilitat 
màxima de la finca és de 34.440,99m2, la qual es podrà destinar en la seva totalitat 
a l’ús comercial o als seus compatibles segons està regulat a l’apartat anterior.   

 
b) Per al càlcul de l’edificabilitat, es computaran totes aquelles edificacions on s’hi 

desenvolupi una activitat econòmica tot i que es trobin situades en planta 
soterrani. No obstant, les superfícies ubicades en planta soterrani on no s’hi 
desenvolupi una activitat (instal lacions, aparcament, ...) no tindran efectes en 
quant al còmput d’edificabilitat. 
 

c) Degut a l’exclusivitat d’aquesta parcel la en quant a grans dimensions i 
topografia, i davant la previsió de que es precisaran grans extensions de 
superfície destinades a aparcament per tal de dotar el conjunt del màxim de 
places d’aparcament, aquestes superfícies d’aparcament no computaran a 
efectes d’edificabilitat. No obstant, si que computaran a efectes d’ocupació en 
el cas de que es trobin cobertes. 

 

4. Condicions d’edificació 
 

El Pla regula els paràmetres principals fixats a l’article 69 i, per tal de que l’Ajuntament 
tingui un millor control del projecte objecte de llicència en aquesta zona i tal i com 
s’exposa al Reglament i la Llei d’urbanisme, s’incorpora la definició volumètrica 
detallada que regularà el desenvolupament de la parcel la tal i com es justifica al capítol  
“XIII Justificació de la incorporació d’ofici de la definició de la ordenació de la parcel la 
8b6”  

 
a) L'ocupació de l'edificació no sobrepassarà el 60%. 

La parcel la disposa d’una superfície total de 47.328,56m2, així l’ocupació màxima 
corresponent resulta de 28.397,14 m2.  
 
Excepcionalment, aquesta ocupació es podrà veure incrementada per a destinar-
la a l’ús d’aparcament per tal de dotar el conjunt del màxim de places 
d’aparcament. Aquest possible increment de l’ocupació no serà superior a un 5%, 
i es respectaran, en tot moment, els gàlibs definits i les separacions a vials. 
 
Així doncs, l’ocupació màxima podria veure’s incrementada fins a 30.763,56 m2 si 
es justifica aquest increment en relació a la necessitat de dotar el conjunt del 
nombre exigit de places d’aparcament.  
Aquesta ocupació es regula segons el plànol “B.03 Ocupació màxima” adjunt a la 
documentació gràfica del present document.  

 

 
 

b) L’alçada reguladora màxima serà de 15,5 m.  
 
El punt d’aplicació de l’ARM es determina des de la cota de la planta baixa, de la 
mateixa manera que es realitza per a les edificacions ordenades segon el tipus 
d’edificació aïllada (article 68.b del PGO). Els volums d’edificació construïts 
sobre cadascuna de les parts de planta considerades com a planta baixa, se 
subjectaran a l’alçada màxima que correspongui en raó de cadascuna de les parts 
esmentades.  
 
Per sobre de l’alçada reguladora màxima només es permetran elements tècnics, 
tals com sitges, xemeneies, tremuges i altres instal lacions similars pròpies de 
l’activitat, les quals es limitarà en general la seva alçada per uns plànols ideals 
amb inclinació de 45º que continguin les línies que, coincidint en projecció 
vertical amb els límits de parcel.la, mantinguin amb aquests una distància 
constant de 15,50 m.  
 
L’ARM podrà ser puntualment superada fins a un 50% més d’aquesta per 
elements puntuals singulars destinats a fins informatius i de senyalització. 
Aquests elements singulars hauran de respectar, en tot moment, les separacions 
mínimes als llindars de la parcel la. 
 
Al plànol “B.05 Accessos i elements puntuals” s’acota la possible ubicació 
d’aquests elements indicatius i de senyalització, els quals s’hauran d’ubicar 
necessàriament dins dels gàlibs edificables. 
 

5. Planta baixa 
 
a) Tal i com s’indica a l’article 51.1.b de les normes del PGO:  



(...) Serà "planta baixa" la primera planta per sobre de la planta soterrani, real o 
possible, segons la definició donada per aquestes Normes. 

 
b) Tal i com s’indica a l’article 52.1.b de les normes del PGO: 

(...) tindrà la consideració de planta soterrani, la que tingui el sostre a menys d’un 
metre per sobre del nivell del sòl exterior definitiu. La part de planta semi 
soterrada, el sostre de la qual sobresurti més d’un metre per sobre d’aquest nivell, 
tindrà en tota aquesta part la consideració de planta baixa. S’entén com a “sòl 
exterior definitiu” el pla ideal o superfície reglada que uneixi les rasants dels vials 
oposats que configuren l’illa on la parcel la està situada. Aquestes rasants com a 
generatrius de tal superfície ideal de referència es prendran a la línia oficial de vial 
o a falta d’aquest la rasant de la línia de límit de planejament.  
 

c) Atès la gran dimensió de la parcel la amb aquesta clau, al plànol “B.02 Definició 
planta baixa. Seccions” es detallen les seccions que uneixen els vials que la 
limiten per tal de definir el “sòl exterior definitiu”. Aquestes seccions determinen 
les plataformes que definiran la ubicació concreta de la planta soterrani i planta 
baixa. Es podrà considerar, que en funció de l’adaptació al sòl exterior definitiu, 
les separacions a límits de parcel la, les necessitats de mobilitat, el correcte i lògic 
funcionament de l’activitat que s’hi desenvolupi i la consecució del menor impacte 
visual, l’existència d’un  màxim de dues plataformes. 
 

d) L’esquema de les seccions que determinen les diverses plataformes i la 
consideració de planta baixa i planta soterrani correspon al següent esquema: 
 
 

 
 

 
Mitjançant aquestes seccions, s’ha obtingut la línia que defineix la consideració de 
planta baixa així com la cota de cada una de les plataformes on aniran ubicades les 
edificacions de la parcel la qualificada com a 8b6.  
Aquesta consideració de planta baixa queda reflectida al plànol “B.01 Definició planta 
baixa. Plataformes”, on s’indica la consideració de planta que té cada punt d’una 
mateixa plataforma.  
 

 
 
 

6. Plantes soterrani 
 

a) En la primera planta soterrani es permetrà qualsevol ús dels permesos per la clau 
8b6 que estiguin vinculats al corresponent ús de la planta baixa, o bé, qualsevol 
ús dels permesos per la clau 8b6 si compta amb un accés des d’una cota que, en 
algun punt de la parcel la, tingui la consideració de planta baixa. 

 
L’alçada lliure màxima de la planta soterrani definida al quart punt de l’article 52 
del PGO podrà superar-se per tal d’igualar-se a la resta de les edificacions 
situades a la mateixa cota. 
 
Si a l’hora de definir les plantes, apareixen superfícies d’aparcament a la mateixa 
cota que les edificacions que estan vinculades a aquestes, es permetrà que la 
totalitat de la planta compti amb la mateixa alçada que la resta de les edificacions 
ubicades a la mateixa cota (o plataforma), tant per motius constructius, com per a 
poder entendre la totalitat de la parcel la com una unitat compositòria i 
edificatòria.  
 
 
 

7. Adaptació topogràfica i moviment de terres 
 
a) Tal i com s’indica a l’article 68.d.2.: 

En zones industrials podrà redactar-se un projecte d'urbanització que justifiqui i 
resolgui tècnicament moviments superiors als previstos al punt 68.d.1, en funció 
de les necessitats industrials.  
 

b) El projecte objecte de llicència que es realitzi seguint aquestes disposicions 
complementaries de la subzona 8b6, resoldrà les diferències de nivell de l’entorn 
mitjançant dues plataformes d’anivellament. La plataforma del nivell inferior se 
situarà a una cota mitja de +36,73m (amb un marge de ± 1.20m), mentre que la 
plataforma del nivell superior se situarà a una cota mitja de +42,83m (± 1.20m). 
 



c) Els murs interiors de contenció de terrasses no podran depassar, en la part vista, 
una altura de 3,70 m. Es permetrà la disposició de diversos talussos 
d’anivellament en aquelles parts a tocar de les llindes per tal de resoldre les 
diferencies de nivell amb la cota de carrer, seguint el següent esquema:  

 

 
Esquema talussos perímetre parcel la 

 
Al plànol “B.06 Definició tancaments perimetrals” es defineixen les solucions 
plantejades per a cada un dels límits de la parcel la.  
 

8. Elements tècnics sobre coberta 
 
Per sobre de la coberta es permetrà la ubicació d’elements tècnics d’instal lacions 
propis de l’activitat, tal i com es defineix a l’apartat 3.b. del present article.  
El projecte haurà de preveure que els elements tècnics de coberta quedin ubicats de 
manera que s’evitin les visuals des del carrer no podent sobrepassar en cap punt un 
pla de quaranta-cinc graus (45º) respecte del pla horitzontal definit per l'alçada 
màxima, traçat al menys en dos fronts oposats del perímetre de façana. 
  

9. Acabats 
 
a) Materials: El projecte objecte de llicència haurà d’afavorir una imatge unitària del 

conjunt edificatori que es projecti. Aquest haurà d’utilitzar una gamma de colors 
similars en tot el conjunt per tal de proporcionar una imatge homogènia. Així, es 
projectarà una base edificatòria neutra que proporcioni una imatge unitària al 
conjunt.  
 
Els elements de barana o similars que s’utilitzin com a elements de protecció 
entre les diferents plataformes hauran de seguir aquests mateixos criteris 
compositius per tal d’afavorir una imatge unitària entre les diferents plantes.  
 
Els materials emprats hauran de complir amb les condicions establertes a les 
diferents normatives que són d’aplicació en quant a seguretat: evitar 
enlluernaments, etc.  

 
Rètols: La identificació de cada operador que es situï al futur parc comercial 
s’haurà de realitzar mitjançant rètols publicitaris que restin inclosos dintre de la 
base edificatòria neutra que conforma el conjunt.  
 
Els rètols podran ser de color i forma lliure. 

 
10. Dotació mínima de places d’aparcament  

 
a) Dotació mínima de places d’aparcament relacionades per als usos comercials: 

Es donarà compliment al Decret 378/2066, pel qual es desplega la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials, i que continua vigent d’acord amb la Disposició 
Transitòria Tercera del Decret Llei 1/2009, en quant a la dotació de places 
d’aparcament relacionades per a usos comercials. En aquest sentit, aquesta 
dotació per a establiments comercials a partir de 1.300m2 de superfície de venda, 
ha de ser “en el tràmit de planejament urbanístic (...) com a mínim, de 2 places 
per cada 100 m2 edificats”. Ara bé, en el moment de la materialització de l’ús 
comercial, el càlcul de la dotació de places s’ha de realitzat segons la “tipologia 
comercial” que s’implanti i sempre per cada 100m2 de superfície de venda, 
d’acord amb l’article 12.3 del Decret 378/2006 esmentat.  
 

b) Dotació mínima de places d’aparcament elèctriques: Es donarà compliment al 
Real Decret 1053/2014 en el que s’aprova la “Instrucció Tècnica Complementaria 
(ITC) BT 52: Instal lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega 
de vehicles elèctrics”, que defineix el número mínim d’estacions de recàrrega de 
vehicles elèctrics. En aparcaments o estacionaments públics permanents, 
s’hauran d’emprendre les instal lacions necessàries per a subministrar a una 
estació de recàrrega de vehicles elèctrics per cada 40 places.  

 

article 210. Definició i subzones corresponent al capítol tercer. Zona de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15)
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