NORMATIVA

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT

LA TORRE DE CAPDELLA
TEXT REFÓS

EQUIP REDACTOR:

NOVEMBRE 2015

TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI
José González Baschwitz, arquitecte
Núria Colomé Montull, arquitecta
Raquel Ródenas Picó, arquitecta

NORMATIVA - ÍNDEX

ÍNDEX
TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS....................................................................................7

CAPÍTOL PRIMER. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DE LES NORMES ..........................7
article 1
Àmbit territorial i objecte de Normes Subsidiàries................................................7
article 2
Marc legal .............................................................................................................7
article 3
Contingut ..............................................................................................................8
article 4
Caràcter subsidiari de les Normes .......................................................................8
article 5
Vigència ................................................................................................................8
article 6
Modificació i revisió de les Normes Subsidiàries .................................................9
article 7
Normes d'interpretació..........................................................................................9
CAPÍTOL SEGON. DESPLEGAMENT DE LES NORMES .........................................................11
article 8
Iniciativa i Competències....................................................................................11
article 9
Planejament derivat............................................................................................11
article 10
Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl Urbà ...................................11
article 11
Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl Apte per Urbanitzar............12
article 12
Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl No Urbanitzable .................12
article 13
Desplegament de les Normes Subsidiàries respecte als sistemes generals.....12
CAPÍTOL TERCER. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT .............................................13
article 14
Elecció dels sistemes d'actuació ........................................................................13
article 15
Polígons i Unitats d'Actuació ..............................................................................13
article 16
Projectes d'Urbanització .....................................................................................13
article 17
Estudis d'Impacte Ambiental ..............................................................................13
article 18
Sistema d'actuació en Sòl Urbà .........................................................................14
article 19
Sistema d'actuació en Sòl Apte per Urbanitzar..................................................14
article 20
Execució de les Normes Subsidiàries en Sòl No Urbanitzable..........................14
article 21
Execució i gestió de sistemes ............................................................................14
article 22
Convenis urbanístics ..........................................................................................15
CAPÍTOL QUART. INTERVENCIÓ EN L'EDIFICACIÓ I L'ÚS DEL SÒL ....................................17
SECCIÓ PRIMERA. LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS....................................................................17

article 23
article 24
article 25
article 26
article 27
article 28
article 29
article 30
article 31
article 32
article 33
article 34
article 35
article 36
article 37
article 38
article 39

Actes subjectes a llicència..................................................................................17
Procediment d'atorgament de llicències.............................................................17
Contingut de les llicències ..................................................................................17
Classificació de les obres: Obres Majors i Obres Menors .................................17
Documents per a la sol·licitud de la llicència d'obres majors .............................18
Documents per a la sol·licitud de la llicència d'obres menors............................18
Condicions d'atorgament de llicències ...............................................................19
Obligacions del titular de la llicència ..................................................................19
Execució de les obres ........................................................................................20
Caducitat, termini i pròrroga de les llicències.....................................................20
Seguiment de les obres......................................................................................21
Establiment de terminis per a edificar per part de l'Ajuntament.........................21
Infraccions urbanístiques....................................................................................21
Llicències d'edificació en Sòl Urbà .....................................................................21
Llicències en Sòl Apte per Urbanitzar ................................................................22
Llicències en Sòl No Urbanitzable......................................................................22
Certificats sobre Aprofitament Urbanístic...........................................................22

SECCIÓ SEGONA. RÈGIM JURÍDIC PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS
EN EDIFICIS EN SITUACIÓ DE FORA D'ORDENACIÓ, VOLUM DISCONFORME O INCLOSOS DINS
D'UNA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT O D'EXECUCIÓ......................................................................23

article 40
article 41

Edificis i instal·lacions en situació de fora d'ordenació ......................................23
Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de fora
d'ordenació .........................................................................................................23

NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA TORRE DE CAPDELLA, TEXT REFÒS
NOVEMBRE 2015

1

NORMATIVA - ÍNDEX

article 42
article 43
article 44
article 45

Edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme ..........................23
Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum o ús
disconforme ........................................................................................................24
Edificis i instal·lacions dins d'una àrea de planejament o d'execució ................24
Règim transitori ..................................................................................................24

TÍTOL II. PARÀMETRES COMUNS D'ORDENACIÓ I D'ÚS .....................................................25
CAPÍTOL PRIMER. REGULACIÓ GENERAL DE L'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ ...............25
article 46
Regulació d'alineacions ......................................................................................25
article 47
Posició de l'edificació..........................................................................................25
article 48
Regulació de l'espai lliure privat .........................................................................25
article 49
Regulació de l'altura reguladora màxima ...........................................................26
article 50
Limitació de l'altura de l'edificació en terrenys en pendent ................................27
article 51
Regulació de la coberta......................................................................................27
article 52
Regulació dels cossos sortints ...........................................................................28
article 53
Regulació dels elements sortints........................................................................28
article 54
Regulació dels vols en els espais interiors d'espai lliure privat..........................29
article 55
Regulació de les tanques ...................................................................................29
article 56
Regulació dels pujadors .....................................................................................29
article 57
Regulació de servituds, porxats i passos coberts ..............................................29
article 58
Reculades de l'edificació ....................................................................................30
article 59
Adaptació topogràfica del terreny.......................................................................30
CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ GENERAL DE LES EDIFICACIONS......................................31
article 60
Regulació de les plantes baixes .........................................................................31
article 61
Regulació de les plantes soterrani .....................................................................31
article 62
Regulació de les plantes pis...............................................................................31
article 63
Elements per sobre de l'altura reguladora..........................................................31
article 64
Regulació dels espais sotacoberta. El "cap de casa" ........................................31
article 65
Regulació del vol de coberta ..............................................................................32
article 66
Regulació dels elements sobre la coberta: llucanes i finestres..........................32
article 67
Regulació general de les façanes ......................................................................32
article 68
Tractament de les parets mitgeres.....................................................................34
CAPÍTOL TERCER. PARÀMETRES REGULADORS D'USOS I ACTIVITATS ..........................35
article 69
Desenvolupament de la regulació d'usos...........................................................35
article 70
Regulació de l'ús d'habitatge..............................................................................35
article 71
Regulació de l'ús hoteler ....................................................................................35
article 72
Regulació de l'ús de comerç ..............................................................................36
article 73
Regulació de l'ús d'oficines i serveis privats ......................................................36
article 74
Regulació de l'ús de magatzems........................................................................36
article 75
Regulació de l'ús industrial.................................................................................36
article 76
Regulació d'activitats extractives........................................................................37
article 77
Regulació de l'ús de càmping i caravàning ........................................................37
article 78
Regulació de l'ús de garatge i aparcament ........................................................37
article 79
Regulació de l'ús agropecuari ............................................................................38
article 80
Regulació de l'ús de turisme rural ......................................................................38
article 81
Regulació d'activitats amb incidència ambiental ................................................38
article 82
Disposició de les activitats segons la categoria .................................................38
article 83
Límits màxims a cada categoria .........................................................................39
TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL ..................................................................................41
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS ......................................................................41
article 84
Classificació i Qualificació del sòl.......................................................................41
article 85
Els Sistemes .......................................................................................................41
article 86
Les zones ...........................................................................................................41
CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES...............................43
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS...................................................................................43

NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA TORRE DE CAPDELLA, TEXT REFÒS
NOVEMBRE 2015

2

NORMATIVA - ÍNDEX

article 87
article 88
article 89
article 90

Definició i regulació general ...............................................................................43
Execució dels sistemes ......................................................................................43
Titularitat i afectació del sòl ................................................................................43
Protecció dels sistemes i altres proteccions.......................................................43

SECCIÓ SEGONA. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONS ..........................................................45

article 91
article 92

Definició ..............................................................................................................45
Sistema viari, clau A ...........................................................................................45

SECCIÓ TERCERA. SISTEMA HIDROGRÀFIC ......................................................................................49

article 93
article 94

Definició ..............................................................................................................49
Sistema hidrogràfic, clau H.................................................................................49

SECCIÓ QUARTA. SISTEMA GENERAL D'ESPAIS LLIURES ...............................................................51

article 95
article 96

Disposicions generals.........................................................................................51
Sistema d'espais lliures, clau V ..........................................................................51

SECCIÓ QUINTA. SISTEMA GRAL. D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS TÈCNICS .............52

article 97
article 98
article 99

Disposicions generals.........................................................................................52
Sistema d'equipaments, clau E ..........................................................................52
Sistema de serveis tècnics, clau T .....................................................................52

CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ (SU) ..................53
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS...................................................................................53

article 100
article 101
article 102

Determinació de l'àmbit ......................................................................................53
Ordenació del Sòl Urbà ......................................................................................53
Deures dels propietaris en el Sòl Urbà...............................................................53

SECCIÓ SEGONA. ZONES EN SÒL URBÀ.............................................................................................55

article 103 Classes de zones ...............................................................................................55
article 104 Zona de nuclis històrics. Clau 1..........................................................................55
article 105 Zona d'edificacions de volumetria singular. Clau 2 ............................................60
article 105bis Zona d'edificacions de volumetria especifica. Clau VE1..............................63
SECCIÓ TERCERA. ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ ESPECÍFICS DEL SÒL URBÀ 65

article 106 Polígon d'Actuació La Pobleta 1. PA-LP1 ..........................................................65
article 107 Polígon d'Actuació La Pobleta 2. PA-LP2 ..........................................................65
article 108 Polígon d'Actuació La Pobleta 3. PA-LP3 ..........................................................66
article 109 Polígon d'Actuació La Pobleta 4. PA-LP4 ..........................................................67
article 110 Polígon d'Actuació La Pobleta 5. PA-LP5 ..........................................................67
article 111 Polígon d'Actuació La Pobleta 6. PA-LP6 ..........................................................68
article 111bis Polígon d'Actuació La Pobleta 8. PA-LP8 .....................................................69
article 112 Polígon d'Actuació La Pobleta 7. PA-LP7 ..........................................................69
article 113 Polígon d'Actuació La Plana 1. PA-LPl 1 ...........................................................70
article 114 Polígon d'Actuació La Plana 2. PA-LPl 2 ...........................................................71
article 115 Polígon d'Actuació La Plana 3. PA-LPL 3 ..........................................................72
article 116 Polígon d'Actuació Beranui 1. PA-B1 .................................................................72
article 117 Article suprimit ....................................................................................................73
article 118 Polígon d'Actuació Molinos 2. PA-M2 ................................................................73
article 119 Polígon d'Actuació Molinos 3. PA-M3 ................................................................74
article 120 Polígon d'Actuació Mont-ros 1. PA-MT1 ............................................................75
article 120bis Polígon d'Actuació Mont-ros 2. PA-MT2 .......................................................75
article 121 Polígon d'Actuació Paüls 1. PA-P1 ....................................................................76
article 122 Polígon d'Actuació Paüls 2. PA-P2 ....................................................................77
article 123 Polígon d'Actuació Paüls 3. UA-P3 ....................................................................77
article 124 Polígon d'Actuació Astell 1. PA-AS1 ..................................................................78
article 125 Article suprimit ....................................................................................................79
article 126 Polígon d'Actuació Oveix 1. PA-O1....................................................................79
article 127 Polígon d'Actuació La Torre 1. PA-LT1 ..............................................................80
article 128 Polígon d'Actuació La Torre 2. PA-LT2 ..............................................................80
article 129 Polígon d'Actuació Aiguabella 1. PA-A1.............................................................81
article 130 Polígon d'Actuació Espui 1. PA-E1 ....................................................................82
article 131 Polígon d'Actuació Espui 2. PA-E2 ....................................................................82
article 132 Polígon d'Actuació Central de Capdella1. PA-CC1............................................83
article 133 Polígon d'Actuació Central de Capdella 2. PA-CC2...........................................84

NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA TORRE DE CAPDELLA, TEXT REFÒS
NOVEMBRE 2015

3

NORMATIVA - ÍNDEX

article 134
article 135

Polígon d'Actuació Capdella 1. PA-C1 ...............................................................85
Pla Especial La Central de Capdella i Campament de FECSA. PE-CC1 ..........85

CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DEL SÒL APTE PER URBANITZAR (SAU)...........................87
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS...................................................................................87

article 136
article 137

Definició i tipus ...................................................................................................87
Sistemes generals i locals en Sòl Apte per Urbanitzar ......................................87

SECCIÓ SEGONA. DESENVOLUPAMENT DEL SÒL APTE PER URBANITZAR ..................................89

article 138
article 139

Deures del propietaris del Sòl Apte per Urbanitzar ............................................89
Gestió del Sòl Apte per Urbanitzar.....................................................................89

SECCIÓ TERCERA. ZONES EN EL SÒL APTE PER URBANITZAR......................................................91

article 140
article 141

Classes de zones ...............................................................................................91
Zona de nova edificació residencial ...................................................................91

SECCIÓ QUARTA. SECTORS DEL SÒL APTE PER URBANITZAR ......................................................92

article 142 Sector Apte per Urbanitzar de La Pobleta 1, SAU-LP1 .....................................92
article 142bis Sòl apte per urbanitzar de La Pobleta 2. SAU-LP2.......................................93
article 143 Sector Apte per Urbanitzar de La Plana, SAU-LPL1 .........................................94
article 144 Sector Apte per Urbanitzar de Molinos 1, SAU-M1............................................95
article 145 Sector Apte per Urbanitzar de Molinos 2, SAU-M2............................................97
article 146 Sector Apte per Urbanitzar de Mont-ros, SAU-MT1...........................................98
article 147 Sector Apte per Urbanitzar de La Torre 1, SAU-LT1 .........................................99
article 148 Sector Apte per Urbanitzar de La Torre 2, SAU-LT2 ...................................... 100
article 149 Sector Apte per Urbanitzar de Capdella 1, SAU-C1 ....................................... 102
article 150 Sector Apte per Urbanitzar d’Espui, SAU-E1 .................................................. 103
article 151 Sector Apte per Urbanitzar d’Espui, SAU E-2 ................................................. 106
CAPÍTOL CINQUÈ. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU) .............................. 109
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS.................................................................................109

article 152
article 153
article 154
article 155
article 156
article 157
article 158
article 159
article 160

Definició i tipus ................................................................................................ 109
Desenvolupament de les Normes Subsidiàries en el Sòl No Urbanitzable .... 109
Finques mínimes ............................................................................................. 109
Tanques........................................................................................................... 109
Nucli de població ............................................................................................. 110
Les masses arbrades ...................................................................................... 110
Les ermites ...................................................................................................... 110
Usos permesos i usos prohibits....................................................................... 110
Regulació de les àrees esquiables.................................................................. 111

SECCIÓ SEGONA. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE ................................................113

article 161
article 162
article 163
article 164
article 165
article 166
article 167

Disposicions generals...................................................................................... 113
Magatzems agrícoles ...................................................................................... 113
Construccions agroramaderes. Granges ........................................................ 114
Les Bordes....................................................................................................... 115
Habitatges rurals ............................................................................................. 115
Construccions d'utilitat pública i d'interès social.............................................. 116
Construccions i instal·lacions d'obres públiques............................................. 116

SECCIÓ TERCERA. TIPUS DE SÒL NO URBANITZABLE ...................................................................113

article 168
article 169
article 170
article 171
article 172

Definició dels diferents tipus de sòl ................................................................. 113
Sòl No Urbanitzable agrícola, horts, prats i trossos, clau SA.......................... 113
Sòl No Urbanitzable amb tolerància d'us esportiu (camp de golf), clau SA-2. 114
Sòl No Urbanitzable forestal, clau SF ............................................................. 114
Sòl No Urbanitzable d'especial protecció natural i paisatgística, clau SP ...... 115

TÍTOL IV. NORMES DE PROTECCIÓ ..................................................................................... 113
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS ................................................................... 113
article 173 Abast i contingut de les normes de protecció.................................................. 113
CAPÍTOL SEGON. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, DEL PAISATGE I DEL PATRIMONI
NATURAL
114
article 174 Protecció mediambiental ................................................................................. 114

NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA TORRE DE CAPDELLA, TEXT REFÒS
NOVEMBRE 2015

4

NORMATIVA - ÍNDEX

article 175

Protecció del paisatge i del patrimoni natural.................................................. 117

CAPÍTOL TERCER. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL .......................................... 118
article 176 Definició ........................................................................................................... 118
article 177 Pre-catàleg ...................................................................................................... 118
article 178 Elements del Pre-catàleg ................................................................................ 118
article 179 Contingut del Pla Especial............................................................................... 120
article 180 Condicions del Pla Especial ............................................................................ 120
article 181 Condicions de les obres de consolidació i conservació .................................. 121
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES ............................................................................................ 123
PRIMERA. PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ...........................................................123
SEGONA. ACTIVITATS RAMADERES ..................................................................................................123
TERCERA...............................................................................................................................................123
QUARTA .................................................................................................................................................123
CINQUENA .............................................................................................................................................124

DISPOSICIÓ ADDICIONAL: DEFINICIÓ DE PARÀMETRES................................................. 125
A. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE REGULEN L'ORDENACIÓ .................................................125

A1. Definició de Paràmetres referits als àmbits de planejament ......................................... 125
A2. Definició de Paràmetres referits a les zones................................................................. 125
A3. Definició de Paràmetres referits a la parcel·la .............................................................. 126
A4. Definició de Paràmetres referits al carrer ...................................................................... 127
A5. Definició de Paràmetres referits a l'edifici ..................................................................... 127
A6. Definició de Paràmetres específics de l'edificació alineada al vial................................ 130
A7. Definició de Paràmetres específics de l'edificació aïllada............................................. 130
B. DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REGULADORS D'USOS I ACTIVITATS..........................................131
B1. CLASSES D'USOS I ACTIVITATS ...................................................................................................131

Classificació d'usos i activitats ............................................................................................. 131
Classificació d'usos segons la permissivitat ........................................................................ 131
Classificació d'usos segons el domini.................................................................................. 131
Classificació d'usos segons l'activitat .................................................................................. 131
Classificació d'activitats segons els efectes que se'n deriven ............................................. 134
B2. CATEGORIES DE LES ACTIVITATS...............................................................................................135

Tipus d'activitats segons categories .................................................................................... 135
B3. SITUACIÓ RELATIVA DE LES ACTIVITATS ...................................................................................135

Edifici aïllat 135
Edifici independitzat ............................................................................................................. 136
Tipus de situacions relatives de l'activitat ............................................................................ 136

ANNEX 1 A LA NORMATIVA: GRÀFIC D'INTERPRETACIÓ DE LES NORMES RELATIVES A
LA COBERTA EN RELACIÓ A L'ALÇADA REGULADORA.

ANNEX 2 A LA NORMATIVA: SECCIONS D'ORDENACIÓ DE LA ZONA D'EDIFICACIONS DE
VOLUMETRIA ESPECÍFICA CLAU VE1, EXTRETES DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
DE LA TORRE DE CAPDELLA, EN EL NUCLI DE LA POBLETA
DE BELLVEÍ, EN L'ÀMBIT DE LA UALP3

NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA TORRE DE CAPDELLA, TEXT REFÒS
NOVEMBRE 2015

5

NORMATIVA - TITOL I DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL PRIMER. DEFINIFICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DE LES NORMES

NORMATIVA
TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL PRIMER. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DE LES NORMES
article 1

Àmbit territorial i objecte de Normes Subsidiàries

Aquestes Normes Subsidiàries constitueixen l'instrument d'ordenació integral del territori del
municipi de la Torre de Capdella, de conformitat amb allò que disposa l'actual legislació
urbanística, establint el règim jurídic corresponent a cada classe de sòl, delimitant les
característiques pròpies del dret de propietat del sòl i especificant els deures que condicionen
l'efectivitat i l’exercici d'aquestes facultats.
article 2

Marc legal

1. Les presents Normes Subsidiàries s'han redactat d'acord amb la legislació urbanística vigent i la
legislació sectorial vigent aplicable.
2. La referència a la "legislació urbanística vigent", feta en aquest i en els preceptes successius
s'entén que remet a l'ordenament urbanístic vigent a Catalunya, consistent en les lleis aprovades
pel seu Parlament i els Reglaments i disposicions que les desenvolupen, així com la legislació
urbanística Estatal en allò que no modifiqui ni vulneri la competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma en matèria d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient.
3. En aquest sentit, la utilització de determinades abreviatures en les presents Normes
Urbanístiques s'entendran referides a les següents disposicions normatives segons es detalla a
continuació:
A. Legislació urbanística de la Generalitat de Catalunya:
- Decret Legislatiu 1/1990 de 2 de juliol, pel qual s'aprovà la Refosa dels Textos Legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística (D.L. 1/90).
- Decret 146/1984 de 10 d'abril pel qual s'aprovà el Reglament per al desenvolupament i
l'aplicació de la Llei 3/84 de 9 de Gener de Mesures d'adequació de l'ordenament
Urbanístic de Catalunya (R.M.A.).
- Decret 308/1982 de 26 d'agost, pel qual s'aprovà el Reglament per al desenvolupament
de la Llei 9/1981 de 18 de novembre, sobre Protecció de la Legalitat Urbanística
(R.P.L.).
. Legislació urbanística estatal:
- Ley 6/1998, de 13 d’abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
- Articles i disposicions no derogades per la Llei 6/1998 de 13 d’abril, del Real Decreto
Legislativo 1/1992 de 26 de juny, pel qual es va aprovar el Text Refós de la "Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana" (R.D.L. 1/92) .
- Real Decreto 2159/1978 de 23 de juny, pel qual s'aprovà el "Reglamento de
Planeamiento para el Desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana" (R.P.U.).
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- Real Decreto 3288/1978 de 25 d'agost, pel qual s'aprovà el "Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana" (R.G.U.).
- Real Decreto 2178/1978 de 23 de juny, pel qual s'aprovà el "Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana"
(R.D.U.).
4. La referència a la "legislació sectorial vigent" que es faci en les presents Normes Urbanístiques
s'entendrà que es remet a l'ordenament jurídic vigent a Catalunya, en la matèria que es tracti i en
cada moment. En aquest cas, les referències a cadascuna de les disposicions sectorials es
realitzarà amb la denominació completa.
5. Les Normes Subsidiàries, conjuntament amb el planejament que desenvolupa, conforme amb
les determinacions de la legislació urbanística vigent, són públiques, executives i obligatòries. Les
seves determinacions tenen caràcter prioritari sobre qualsevol disposició municipal amb un
objectiu semblant i la seva interpretació no podrà contradir, en cap cas, les instruccions que es
derivin de la legislació urbanística vigent.
6. Aquestes Normes incorporen les determinacions establertes en el Pla d'Espais d'Interès Natural
en allò que fa referència al territori delimitat pel mateix. Igualment hauran d'adaptar-se en el seu
cas al Programa de desenvolupament previst en aquest document planificador.
article 3

Contingut

1. Aquestes Normes Subsidiàries estan integrades pels documents següents:
Memòria de la informació
Memòria de l'ordenació i estudis complementaris
Normativa urbanística
Plànols d'informació
Plànols d'ordenació:
-

Classificació del sòl i regulació del Sòl No Urbanitzable (5 plànols escala 1/10.000)

-

Ordenació del Sòl Urbà i Sòl Apte per Urbanitzar (19 sèries de plànols, 41 en total a
escala 1/1.000)

2. Aquesta Normativa, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el cos normatiu
específic en matèria urbanística del municipi i prevalen sobre la resta de documents de les
Normes Subsidiàries. En els aspectes no previstos per la Normativa, s'estarà a la legislació
urbanística i d'ordenació del territori aplicable en cada cas.
article 4

Caràcter subsidiari de les Normes

Les Normes són Subsidiàries de la redacció d'un Pla General Municipal, d'acord amb les
determinacions de l'article 104 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprovà la refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, sense perjudici d'eventuals modificacions
puntuals de les mateixes.
article 5

Vigència

Aquestes Normes Subsidiàries entraran en vigor el dia següent de la publicació de la seva
aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mantindran la seva vigència
de forma indefinida mentre no es produeixi la seva revisió.
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article 6

Modificació i revisió de les Normes Subsidiàries

1. L'alteració del contingut de les Normes es farà a través de la seva revisió o amb la modificació
d'algun dels elements que el constitueixen seguint el mateix procediment establert per a la seva
formulació.
2. Si la modificació altera la disposició o dimensions reservades per al Sistema d'espais lliures de
parcs públics i zones verdes o de les zones esportives i d'esbarjo, aquesta es tramitarà d'acord
amb el procediment establert a l'article 76 del Decret Legislatiu 1/1990 i als articles 43 a 64 del
Reglament de Planejament Urbanístic, per a l'aprovació del Consell Executiu, previ l'informe
favorable de la Comissió Jurídica Assessora.
3. Seran circumstàncies que justificaran la revisió d'aquestes Normes Subsidiàries les següents:
. El transcurs de 12 anys des de la data d'aprovació definitiva.
. El termini de 8 anys si en aquest temps les previsions de creixement de les Normes s'han
consolidat amb un índex superior al 66% o inferior al 33%.
. L'alteració de l'estructura general i orgànica del territori o bé de la classificació del sòl.
. Les disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin.
article 7

Normes d'interpretació

1. Els documents d'aquestes Normes Subsidiàries s'interpretaran sempre atenent el seu contingut
i d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria.
2. Si es donessin contradiccions gràfiques entre plànols de diferents escales, s'estarà al que
indiquin els de major escala (menor divisor). Si fossin contradiccions entre mesuraments sobre
plànol i sobre realitat, prevaldran aquestes últimes. I si es donessin entre determinacions de
superfícies fixes i de coeficients i percentatges prevaldran aquests últims en la seva aplicació a la
realitat concreta.
3. Si existissin contradiccions entre les propostes explícites contingudes en els plànols d'ordenació
i Normes urbanístiques (de caràcter regulador), i les propostes o suggeriments dels plànols
d'informació i la Memòria (de caràcter mes informatiu o justificatiu) es considerarà que prevalen
aquelles sobre aquestes.
4. Amb caràcter general, en qualsevol dels supòsits de dubte, contradicció o imprecisió de les
determinacions, prevaldrà aquella de la qual en resultin menys edificabilitat, majors espais públics,
major grau de protecció i conservació del patrimoni cultural, menor impacte ambiental i
paisatgístic, menor contradicció amb els usos i pràctiques tradicionals, i major benefici social o
col·lectiu, tret de prova de la funció social de la propietat i sotmetiment d'aquesta als interessos
públics.
5. La delimitació de sectors, polígons, unitats, zones i sistemes assenyalada per les Normes
Subsidiàries, tenint en compte les toleràncies necessàries en tot document topogràfic, podrà ser
precisada o ajustada en els corresponents documents de planejament que se'n despleguin, sense
que això suposi modificació d'aquestes Normes Subsidiàries, si es fa d'acord amb tots els criteris
següents:
. Una variació màxima de la superfície dels àmbits del cinc per cent (+-5%).
. Només s'admeten alteracions de la forma per tal d'ajustar els corresponents àmbits a
alineacions oficials, a característiques naturals del terreny, a límits físics i particions de
propietat i, en general a elements naturals o artificials d'interès que així ho justifiquin.
No podrà alterar-se la delimitació d'un element del sistema d'espais lliures o d'equipaments
comunitaris si això suposa la disminució de la seva superfície.
6. Codis d'identificació. Per a la regulació dels sistemes, àrees, sectors i zones s'assenyalen als
plànols les claus respectives per a la seva identificació.
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CAPÍTOL SEGON. DESPLEGAMENT DE LES NORMES
article 8

Iniciativa i Competències

1. El desenvolupament d'aquestes Normes Subsidiàries correspon, en primer lloc a l'Ajuntament.
Tanmateix, els particulars poden proposar i realitzar la redacció de plans i projectes urbanístics
dintre de les competències que estableixen la legislació urbanística vigent i aquestes Normes.
2. Correspon als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de l'Administració
de l'Estat, Diputació Provincial, Consells Comarcals o altres òrgans d'administració que es puguin
crear, el desenvolupament de les actuacions de la seva competència per a la progressiva
execució de les determinacions de les Normes.
article 9

Planejament derivat

1. Amb l'objecte de complementar les determinacions de les Normes Subsidiàries, s'elaboraran,
d'acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent: plans parcials, plans especials,
estudis de detall i/o projectes d'urbanització.
2. L'objecte, les determinacions i la documentació dels plans parcials es concreten a l'article 25 del
Decret Legislatiu 1/1990, i als articles 43 a 64 del Reglament de Planejament Urbanístic. La seva
tramitació es farà d'acord amb allò que senyalen els articles 60 a 63 del Decret Legislatiu 1/1990.
3. Les diferents finalitats dels plans especials es detallen a l'article 29 i les corresponents
determinacions es concreten als articles 30 a 38 del Decret Legislatiu 1/1990 i 76 a 86 del
Reglament de Planejament Urbanístic. La seva tramitació es farà d'acord amb allò que senyalen
els articles 60 i 61 del Decret Legislatiu 1/1990.
4. Els estudis de detall es redactaran amb la finalitat i contingut que es defineix als articles 26 del
Decret Legislatiu 1/1990, i 65 i 66 del Reglament de Planejament Urbanístic. La seva tramitació es
farà d'acord amb l'article 66 del Decret Legislatiu 1/1990.
5. La definició i les condicions dels projectes d'urbanització es detallen als articles 27 del Decret
Legislatiu 1/1990, i 67 a 70 del Reglament de Planejament Urbanístic. La seva tramitació es farà
d'acord amb l'article 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990.
6. Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic i/o arquitectònic de
desenvolupament de les previsions d'aquestes Normes Subsidiàries hauran de garantir
l'accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d'ús públic, i no seran aprovats si no
observen les determinacions i els criteris establerts a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i en els corresponents
reglaments.
article 10

Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl Urbà

1. El desenvolupament de les determinacions de les Normes Subsidiàries en Sòl Urbà es
realitzarà generalment per gestió directa o, quan sigui necessari, mitjançant unitats d'actuació
d'acord amb l'article 36.3 del Reglament de Gestió Urbanística, la delimitació de les quals ve
fixada en els plànols d'ordenació. Per aquests àmbits les Normes Subsidiàries determinen la
situació de la xarxa viària, els espais lliures i els equipaments.
2. En les unitats d'actuació delimitades, són de cessió obligatòria i gratuïta els terrenys qualificats
com a sistema viari, sistema d'equipaments i sistema d’espais lliures. Aquesta cessió es farà
efectiva en el moment procedimental fixat en els articles 124 i 179 del Reglament de Gestió
Urbanística.
En aquests àmbits serà preceptiva, amb caràcter general, la redacció del projecte d'urbanització i
la seva execució, o la constitució de la garantia del valor de les obres d'urbanització, així com la
creació de l'Entitat de Conservació d'acord amb l'article 25.3 del Reglament de Gestió Urbanística.
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3. A més, es poden formular plans especials, per a millorar aspectes concrets del planejament
d'un sector, i estudis de detall, per a determinar les alineacions de les edificacions o per
l'ordenació de la volumetria establerta en les Normes.
article 11

Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl Apte per Urbanitzar

1. En Sòl Apte per Urbanitzar les Normes es despleguen necessàriament per mitjà de Plans
Parcials. El seu àmbit territorial s'haurà de correspondre amb els sectors de planejament delimitats
per aquestes Normes en els plànols d'ordenació.
2. El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme si es fa d'acord
amb allò que estableix l'article 63 del Decret Legislatiu 1/1990.
article 12

Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl No Urbanitzable

Les determinacions de les Normes que regulen el Sòl No Urbanitzable són d'aplicació directa i
immediata. No obstant això, es podran formular plans especials que tinguin per objecte l'execució
directa d'infrastructures del territori i vies de comunicació, la protecció del paisatge, dels conreus i
dels espais forestals, la millora del medi rural i per a l'ordenació de les àrees esquiables.
article 13

Desplegament de les Normes Subsidiàries respecte als sistemes generals

Les previsions de les Normes respecte als sistemes generals, en el Sòl Apte per Urbanitzar i No
Urbanitzable, es desenvoluparan amb el desplegament d'un pla especial, o bé mitjançant la seva
execució directa prèvia l'expropiació dels terrenys afectats, o bé, en el Sòl Apte per Urbanitzar,
mitjançant el desenvolupaments del pla parcial corresponent.
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CAPÍTOL TERCER. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
article 14

Elecció dels sistemes d'actuació

1. En el desenvolupament de les Normes Subsidiàries, cal que els plans que es redactin
determinin expressament el sistema o sistemes d'actuació d'entre els previstos en la legislació
urbanística vigent. La determinació del sistema d'actuació s'haurà de justificar d'acord amb l'article
56 del Reglament de Planejament Urbanístic.
2. El sistema escollit haurà de garantir l'execució de les obres d'urbanització, la cessió dels sòls
per a dotacions i equipaments, i la cessió dels vials i zones verdes d'ús públic.
3. Per a l'execució d'aquestes Normes es considera preferent el sistema de compensació, sens
perjudici del que preveu l'article 169.2 del Decret Legislatiu 1/1990.
article 15

Polígons i Unitats d'Actuació

1. La delimitació poligonal per a l'execució del planejament s'ajustarà a allò que estableixen els
articles 167 i 168 del Decret Legislatiu 1/1990, i els article 36 i 37 del Reglament de Gestió
Urbanística. Així, es podran modificar els àmbits establerts per aquestes Normes i es podran
delimitar nous Polígons o Unitats d'Actuació amb l'objectiu de facilitar la seva gestió o efectuar un
millor repartiment de càrregues i beneficis que es deriven del planejament.
2. La delimitació poligonal tendirà a fer-se de manera que, conservant la coherència del
planejament, es procuri flexibilitzar al màxim l'execució d'aquest, independitzant cada operació
urbanística en diferents polígons.
3. Es podrà modificar l'àmbit dels Polígons i Unitats d'Actuació amb l'objecte de facilitar la seva
gestió o efectuar una millor equidistribució de beneficis i càrregues, d'acord amb el procediment
establert als articles 64, 65 i 168 del D.L. 1/90.
4. Quan no sigui possible la delimitació de Polígons o Unitats d'Actuació, o per a l'execució dels
sistemes que no són de cessió obligatòria i gratuïta i en les actuacions aïllades en el Sòl Urbà,
s'aplicarà el sistema d'expropiació. Si d'aquesta actuació se'n deriven beneficis especials per als
sectors confrontants o propers, es podran repercutir les despeses mitjançant la imposició de
contribucions especials, als propietaris beneficiats.
article 16

Projectes d'Urbanització

1. Per a l'execució de les determinacions contingudes a les Normes Subsidiàries i als instruments
de planejament que les desenvolupen, respecte a les obres d'urbanització, s'haurà de redactar el
corresponent Projecte d'Urbanització d'acord amb allò que estableixen els articles 27 del D.L. 1/90
i 67 del R.P.U.
2. Els Projectes d'Urbanització no podran modificar les previsions de les NNSS que desenvolupen,
sense perjudici que puguin efectuar les adaptacions exigides per a l'execució material de les
obres.
3. Així mateix, podran redactar-se Projectes d'Obres quan l'actuació no tingui per objecte executar
íntegrament les determinacions del Planejament Urbanístic.
article 17

Estudis d'Impacte Ambiental

En totes aquelles actuacions que hagin d'executar-se en el territori que puguin comportar un
impacte ambiental negatiu, implicar riscos pel medi ambient, suposar un elevat risc de
contaminació atmosfèrica o d'altres perjudicis anàlegs, i sempre que ho determini la legislació
sectorial vigent, serà necessari efectuar un estudi d'avaluació d'impacte ambiental, que haurà
d'acompanyar-se amb el Projecte corresponent, d'acord amb el que prescriu el Decret 114/88 de 7
d'abril d'Avaluació d'Impacte Ambiental, així com, el "Real Decreto Legislativo 1302/26 de 28 de
julio de Evaluación de Impacto Ambiental y Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre, por el que
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se aprueba el Reglamento para la Ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de julio,
de Evaluación de Impacto Ambiental."
article 18

Sistema d'actuació en Sòl Urbà

Per a l'execució del planejament en Sòl Urbà es delimitaran Polígons d'Actuació, quan no sigui
possible l'actuació directa perquè es donen aprofitaments diferencials derivats de les Normes.
Això no és obstacle per a que l'administració pugui realitzar actuacions aïllades en Sòl Urbà pel
sistema d'expropiació, quan aquestes actuacions estiguin previstes en aquestes Normes
Subsidiàries o en un Pla Especial.
article 19

Sistema d'actuació en Sòl Apte per Urbanitzar

1. La delimitació dels polígons per a l'execució del planejament en Sòl Apte per Urbanitzar es
determinarà al Pla Parcial que desenvolupi cada sector.
2. Cada sector de Pla Parcial podrà coincidir amb un polígon o bé dividir-se en dos o més polígons
d'actuació. Tots els terrenys inclosos dins d'un àmbit de planejament parcial estaran adscrits a
algun Polígon d'Actuació.
3. Els Plans Parcials d'iniciativa particular han d'ésser executats pel sistema de compensació
d'acord amb l'article 169.3 del Decret Legislatiu 1/1990. No obstant això, si transcorreguts sis
mesos des de que l'Administració actuant hagi requerit als propietaris per a que constitueixin la
corresponent Junta de Compensació no s'ha complert l'esmentat requeriment, dita Administració
podrà deixar sense eficàcia el Pla o canviar-ne el sistema d'execució.
article 20

Execució de les Normes Subsidiàries en Sòl No Urbanitzable

1. Els terrenys classificats com a Sòl No Urbanitzable estaran subjectes a les limitacions
establertes als articles. 127 i 128 del D.L. 1/90, a la legislació sectorial vigent que li sigui
d’aplicació en cada cas i concretament a les determinacions definides al Títol III, Capítol Cinquè
d'aquestes Normes Urbanístiques.
2. Qualsevol activitat característica d'aquest sòl que es pretengui desenvolupar -agrícola, forestal,
ramadera, etc.- haurà de subjectar-se a les determinacions d'aquestes Normes Subsidiàries i a les
específiques de la matèria que es tracta.
3. Aquells espais que per les seves característiques aquestes Normes Subsidiàries qualifiquen
com d'especial protecció, no podran ser destinats a utilitzacions que impliquin transformació de la
seva destinació o naturalesa o que lesionin el valor específic que es protegeix.
4. En el supòsit que es proposi la construcció d'alguna edificació o instal·lació d'utilitat pública o
interès social, s'haurà de seguir el procediment previst a l'article 442 del Reglament de Gestió que
contempla la justificació de la utilitat pública i l'interès social. així com la necessitat del seu
emplaçament en el medi rural.
Així mateix, caldrà acompanyar-hi un estudi d'impacte ambiental que avaluï l'alternativa menys
perjudicial pel que fa a la seva implantació en el medi rural.
5. Tot això sense perjudici del compliment de totes les determinacions establertes específicament
en aquestes Normes Urbanístiques i les que disposin les altres Administracions competents per
raó de la matèria de què es tracti.
article 21

Execució i gestió de sistemes

1. Els terrenys qualificats de sistemes podran ser adquirits per l'administració actuant per
qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la legislació urbanística
vigent o per expropiació forçosa.
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2. El cost dels terrenys podrà repercutir-se entre els propietaris beneficiats per l'actuació en la part
que s'estimi d'interès directe, d'acord amb el que disposa la legislació urbanística vigent,
mitjançant contribucions especials.
article 22

Convenis urbanístics

1. D'acord amb el que estableix l'art. 295 del D.L. 1/90, l'Ajuntament podrà subscriure convenis
urbanístics amb els propietaris individuals o associats a empreses urbanitzadores.
2. Aquests convenis establiran el marc d'actuació per a l'ordenació, el desenvolupament i
l'execució del planejament en qualsevol tipus de sòl, 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.
3. Qualsevol conveni urbanístic haurà de justificar la seva conveniència per a l'interès públic.
4. En aquest sentit, seran objectius prioritaris dels convenis urbanístics l'obtenció de majors espais
públics per a la ciutat i el compliment del principi constitucional pel qual la comunitat participarà en
les plusvàlues generades per a l'acció urbanística.
5. El contingut dels convenis urbanístics serà incorporat a les figures de planejament o execució
més adients. Tanmateix, les obligacions que s'hagin pactat i que afectin a drets reals sobre
finques, causaran la corresponent anotació o inscripció en el Registre de la Propietat.
6. Els convenis urbanístics requeriran l'aprovació pel Ple Municipal per tal de tenir plena validesa.
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CAPÍTOL QUART. INTERVENCIÓ EN L'EDIFICACIÓ I L'ÚS DEL SÒL
SECCIÓ PRIMERA. LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS
article 23

Actes subjectes a llicència

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits als l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística i l'article 247 del Decret Legislatiu 1/1990, i en general, qualsevol activitat
que afecti les característiques naturals del terreny.
2. La necessitat d'obtenir l'autorització d'altres administracions públiques, no exonera de l'obtenció
de la llicència municipal. En cas d'urgència o d'excepcional interès es tindrà en compte el que
disposa l'article 250.2 del Decret Legislatiu 1/1990 i els articles 8 i 9 del Reglament de Disciplina
Urbanística. Totes les obres que s'executin com a compliment d'una ordre municipal i sota la
direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament, estan exemptes de l'exigència de la llicència
municipal.
3. Les llicències tenen caràcter de document públic. Les llicències no impliquen l'autorització
municipal per als actes d'ocupació de via pública o terrenys confrontants, ni per a altres usos o
activitats relacionats amb l'obra autoritzada.
article 24

Procediment d'atorgament de llicències

Les sol·licituds de llicències es resoldran d'acord amb el procediment previst per la legislació
sobre Serveis de les Corporacions Locals.
article 25

Contingut de les llicències

1. El document administratiu corresponent a la concessió de la llicència contindrà les dades més
rellevants de les obres autoritzades, acord de concessió, condicions, garanties i altres extrems
identificadors. També s'hi adjuntarà un exemplar diligenciat dels plànols, croquis o projecte tècnic
el qual serà la descripció gràfica autèntica de les obres autoritzades.
2. Tot el que es disposa en aquesta Normativa en matèria de condicions d'edificabilitat i d'ús, i
respecte a les condicions estètiques, higièniques o d'una altra naturalesa, s'entendrà inclòs en
l'acte d'atorgament de la llicència. Els titulars de llicències hauran de respectar el contingut exprés
de les seves clàusules, i a més, el contingut implícit que és el definit en aquesta Normativa,
segons la classe i destí del sòl i les condicions d'edificabilitat i d'ús. No podran justificar-se les
vulneracions d'aquestes Normes Subsidiàries en el silenci o insuficiència del contingut de la
llicència.
3. Totes les llicències hauran d'explicitar els terminis màxims d'inici i acabament de les obres, i
advertir al titular de la caducitat de la llicència.
article 26

Classificació de les obres: Obres Majors i Obres Menors

1. Als efectes del que estableix la legislació de Serveis de les Corporacions Locals, es
consideraran Obres Majors:
- les de construcció de tota classe d'edificis de nova planta.
- les de reforma de l'estructura d'un edifici o que augmentin o redueixin el seu volum.
- les que es realitzin en façana i modifiquin l'aspecte exterior de les edificacions.
- les d'urbanització i parcel·lació de terrenys.
- les obres de moviments de terres.
- les de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d'aigua.
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- les obres d'enderrocament d'edificis existents.
- les actuacions de tallada d'arbres que formin massa arbòria de certa importància.
- totes aquelles que exigeixin la direcció d'un facultatiu titulat superior.
2. La resta d'obres i actuacions es consideraran Obres Menors.
article 27

Documents per a la sol·licitud de la llicència d'obres majors

1. Per a la sol·licitud de llicència d'obres majors cal presentar, adjunt al model de document previst
per a aquest fi, el projecte tècnic subscrit pel facultatiu competent i pel sol·licitant i visat pel
corresponent Col·legi Professional.
2. Cal presentar, a més, el full d'assumpció de la direcció facultativa de les obres visat pel Col·legi
Professional corresponent.
3. En el supòsit d'obres de reforma, cal adjuntar, a més, plànols explicatius de l'estat actual de
l'edificació i fotografies que mostrin des de diferents perspectives l'estat actual de l'element o
edifici, així com la seva relació amb l'entorn.
article 28

Documents per a la sol·licitud de la llicència d'obres menors

1. Les sol·licituds de llicència d'Obres Menors hauran d'aportar, al menys, un document en el que
es descriguin les obres, de forma escrita i gràfica, amb indicació de la seva extensió i situació.
2. S'expressa a continuació una relació d'obres menors per a les quals, a més, cal adjuntar amb la
corresponent sol·licitud una memòria i pressupost detallats així com els plànols signats pel
facultatiu competent quan es cregui oportú:
. Construcció, reparació o supressió de guals a la voravia.
. Ocupació provisional de l'espai públic per a la construcció no emparada en llicència d'obres
majors.
. Construcció de barraques i quioscs per a exposició i venda, menors de 5 m2.
. Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos.
. Col·locació d'anuncis, excepte els situats a la coberta de l'edificació, subjectes a llicència
d'obres majors.
. Col·locació de pals i banderes
. Col·locació de veles a les façanes de les plantes baixes
. Col·locació de marquesines per a comerços
. Instal·lació de barreres i tanques de protecció de les obres
. Construcció de ponts, bastides i similars
. Execució de cales, pous i sondejos d'exploració
. Estintolament de façanes
. Col·locació de grues-torre, ascensors, o altres aparells elevadors
. Treballs d'anivellament de terrenys que no alterin més d'un metre les cotes naturals i no
afectin les mesures de les alçàries reguladores de l'edificació
. Construcció o instal·lació de barraques provisionals d'obres
. Obres interiors i instal·lacions en locals no destinats a habitatges, sense modificació
estructural
. Reparació de cobertes i terrats
. Reparació, pintura i estucat de façanes amb muntatge de bastida de més de 6 m
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. Col·locació de portes, reixes i persianes en obertures
. Construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions
. Construcció de pous i fosses sèptiques
. Modificació de balcons, lleixes o elements sortints
. Canvi o reparació d'elements estructurals
. Execució o modificació d'obertures que afectin a elements estructurals
. Execució o modificació d'obertures que no afectin a elements estructurals
. Formació de cambres de bany en locals comercials, oficines i magatzems
. Construcció i modificació d'aparadors
. Col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats
. Coberts lleugers oberts o tancats lateralment, de superfície menor de 30 m2 i d'altura inferior
a 4 metres
. Enderroc d'edificis que siguin aïllats, de superfície inferior a 30 m2 i d'altura inferior a 4 metres
. Construcció de tanques o barreres definitives
. Treballs d'anivellament a l'entorn de l'edifici amb variacions menors de +- 1,50 metres
respecte el terreny natural en qualsevol punt
. Formació de jardins, excepte els que formen part de l'espai lliure de la parcel·la.
article 29

Condicions d'atorgament de llicències

1. Les llicències s'atorgaran amb la subjecció d'allò que es disposa en aquesta Normativa respecte
a la classe de sòl i el seu destí i a les condicions d'aprofitament, edificabilitat i ús.
2. Quan l'obra o edificació requereixi la prèvia urbanització i no hagin lliurat a l'Administració els
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es podrà atorgar la llicència d'edificació fins que no
s'hagin complert els deures de cessió de terrenys i costejament de la urbanització legalment
procedents, sense perjudici del que preveu l'article 120 del Decret Legislatiu 1/1990.
3. Per tal d'autoritzar la facultat d'edificar en terrenys que no tinguin la condició de solar, cal
ajustar-se al que disposen els articles 40 a 43 del Reglament de Gestió Urbanística.
article 30

Obligacions del titular de la llicència

1. La llicència d'obres obliga el seu titular, sense perjudici del que disposen aquestes Normes, al
següent:
a. Satisfer totes les despeses ocasionades a l'Administració Municipal com a conseqüència de les
activitats autoritzades per ella.
b. Construir o restituir la vorera frontera a la finca dins del termini de conclusió de l'obra.
c. Finançar, restituir o indemnitzar els danys que s'ocasionin en els elements urbanístics del sòl i
subsòl de la via pública, tals com voreres, paviments, bordons, bàculs i punts de llum, plaques de
carrer i números de policia, arbres, plantacions, escocells, parterres, bancs, marquesines,
baranes, escales, embornals, clavegueres, galeries de serveis, cambres subterrànies, mines
d'aigua, canalitzacions i d'altres elements anàlegs.
d. Instal·lar la tanca de seguretat i mantenir-la en bon estat fins a l'acabament de l'obra. Si per
necessitats de la construcció, aquesta s'ha de col·locar més enllà dels límits del solar, caldrà
sol·licitar la corresponent llicència d'ocupació d'espai públic.
e. Assumir les despeses d'obertura de rases per a les connexions als serveis d'aigua, electricitat,
clavegueram i gas.
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f. Sol·licitar l'autorització temporal de gual o reserva d'estacionament, i la grua o aparell elevador,
si és el cas.
g. Cas d'actuar en les línies elèctriques i altres serveis, caldrà actuar d'acord amb les
prescripcions tècniques municipals.
2. Per a garantir el compliment de les obligacions assenyalades anteriorment, serà obligatori per
part de l'interessat la sol·licitud dels corresponents permisos municipals, fer efectives les taxes
corresponents, i dipositar una garantia suficient en qualsevol de les formes previstes legalment, si
així ho requerís específicament l'Ajuntament.
article 31

Execució de les obres

1. Durant l'execució de les obres, cal complir, a més de les obligacions establertes a l'article
anterior, les condicions següents:
a. Construir i mantenir en bon estat la tanca i altres elements de protecció.
b. Senyalitzar convenientment el gual o reserva d'estacionament.
c. Observar les Normes establertes en l'ordenança sobre la via pública per a l'obertura i replè de
rases, retirada de runes i d'altres disposicions de policia aplicables.
d. Notificar immediatament a l'Ajuntament, si fos el cas, la troballa de qualsevol tipus de resta
arqueològica o elements arquitectònics o artístics amagats, per al seu reconeixement per part del
personal competent designat per l'Ajuntament, i altres Administracions competents en la matèria,
en aplicació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
2. A l'obra s'haurà de tenir, a disposició de la inspecció municipal, la documentació següent:
a. Fotocòpia de la llicència municipal.
b. Fotocòpia de les autoritzacions per a instal·lació de tanca, obertura de rases, instal·lació de
grues-torre o aparells elevadors, etc.
c. Fotocòpia d'haver fet efectives les garanties urbanístiques establertes a la corresponent
llicència i ordenança.
d. Documentació acreditativa del contractista que executa les obres, així com del tècnic o tècnics
responsables de les mateixes. Qualsevol canvi de contractista o tècnic s'haurà de comunicar a
l'Ajuntament en un termini màxim d'una setmana.
3. Si durant la realització de les obres es produís alguna variació substancial en la llicència
atorgada, s'haurà de sol·licitar nova llicència. En el cas de que aquesta variació no comporti
modificació d'ús ni augment de volum o de superfície construïda del projecte aprovat, no
s'aturaran les obres. En altre cas, s'hauran de suspendre les obres fins que no es disposi de la
nova llicència. S'entén per variació substancial aquella que afecti al volum i/o a la definició de la
imatge exterior de l'edificació (inclosos materials, colors i acabats).
article 32

Caducitat, termini i pròrroga de les llicències

1. D'acord amb l'article 249.7 del Decret Legislatiu 1/1990, el termini que han de preveure les
llicències per començar i acabar les obres són, respectivament, un i tres anys a comptar des de
l'endemà de la data de notificació al promotor.
2. Les llicències es tramitaran segons allò que disposa la legislació de Serveis de les Corporacions
Locals i d'acord amb les normes específiques que disposi l'Ajuntament.
3. Les condicions de caducitat i pròrroga de les llicències es concreta a l'article 249 del Decret
Legislatiu 1/1990.
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article 33

Seguiment de les obres

1. Abans de començar l'execució d'una obra de nova planta, l'Ajuntament haurà d'assenyalar
l'alineació i rasant, estenent l'acta corresponent la qual eximirà el promotor d'aquesta obra de tota
la responsabilitat en l'alineació de l'edifici si per a la seva realització s'ha ajustat a l'assenyalada en
l'esmentada acta. Aquest assenyalament s'efectuarà prèvia sol·licitud de l'interessat.
2. Així mateix, l'interessat comunicarà a l'Ajuntament els moments en que l'obra sobrepassi la
rasant del carrer i en que assoleixi l'altura autoritzada a l'objecte que els serveis tècnics municipals
efectuïn les oportunes comprovacions, de les quals s'estendrà la corresponent acta.
3. Acabades les obres, l'interessat ho comunicarà a l'Ajuntament, amb certificació visada del
facultatiu director de les obres i altra documentació complementària amb objecte de realitzar la
inspecció final. Es comprovarà si l'interessat s'ha ajustat en la seva realització a la llicència
atorgada i també si s'han refet tots els danys i perjudicis causats en la via pública, desguassos,
subsòl, clavegueram, aigües potables, cables elèctrics o qualsevol altre servei anàleg així com
també de caràcter privat o a tercers.
4. Si la comprovació resulta positiva l'Ajuntament atorgarà la llicència de primera ocupació de
l'edificació.
article 34

Establiment de terminis per a edificar per part de l'Ajuntament

1. L'Ajuntament podrà aplicar els terminis previstos als articles 223 al 233 del Decret Legislatiu
1/1990, amb l'objectiu d'incentivar el sector de la construcció i d'evitar la retenció especulativa dels
solars.
2. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament podrà constituir el Registre Municipal de Solars, seguint els
tràmits previstos per la legislació vigent.
article 35

Infraccions urbanístiques

Pel que fa als actes sense llicència o que no s’ajustin a les seves condicions, es regiran per allò
que disposen el Reglament de Disciplina Urbanística i el Reglament de la Llei 9/1981, sobre
Protecció de la legalitat urbanística.
article 36

Llicències d'edificació en Sòl Urbà

1. Per atorgar la llicència d'edificació en el Sòl Urbà, és necessari que la parcel·la, a més de
complir amb les dimensions mínimes previstes pel planejament, tingui consideració de solar, i per
això haurà de reunir els següents elements d'urbanització:
a. - Accés rodat.
b. - Encintat de voreres.
c. - Pavimentació de calçada i voreres.
d. - Xarxa de subministrament d'energia elèctrica i d'abastament d'aigua.
e. - Enllumenat públic.
f. - Xarxa de sanejament.
2. Això no obstant, s'atorgarà llicència, condicionada a la realització simultània de les obres
d'urbanització quan hi concorrin les circumstàncies següents:
a. Que estigui aprovat el corresponent Projecte d'Urbanització.
b. Que s'asseguri l'execució simultània o successiva de la urbanització.
3. En qualsevol cas, i d'acord amb la legislació vigent (art. 41.2 R.G.U.), no es permetrà l'ocupació
dels edificis fins que no estigui completament acabada l'obra d’urbanització.
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article 37

Llicències en Sòl Apte per Urbanitzar

1. En el Sòl Apte per Urbanitzar no es podran atorgar llicències d'edificació fins que no s'hagi
realitzat la urbanització en execució del corresponent Pla Parcial i, a més, si es tracta, d'un Pla
executat pel sistema de compensació, fins que s'hagin rebut per part de l'Ajuntament els terrenys
de cessió obligatòria i gratuïta; i si és el cas d'un Pla executat pel sistema de cooperació, fins que
s'adopti, en via administrativa, l'acord aprovatori de la reparcel·lació del Polígon d'Actuació, quan
aquella sigui procedent.
2. Això no obstant, es podran atorgar llicències a precari amb l'obligació d'assumir les càrregues i
beneficis que se'n derivaran del desenvolupament del planejament posterior.
article 38

Llicències en Sòl No Urbanitzable

1. Qualsevol activitat, instal·lació o edificació en Sòl No Urbanitzable, s'haurà de subjectar a les
condicions, documents i procediments establerts en aquestes Normes Subsidiàries per a cada
cas.
2. Tot això sense perjudici de les autoritzacions de les altres Administracions competents per raó
de la matèria que es tracti.
article 39

Certificats sobre Aprofitament Urbanístic

1. Amb independència de les altres mesures de publicitat dels plans previstes per la normativa
vigent, els particulars podran demanar certificats d'aprofitament urbanístic, referits a una finca
concreta, mitjançant la sol·licitud dirigida a l'Ajuntament acompanyada d'un plànol d'emplaçament
a escala 1:1000 com a mínim.
2. Els certificats d'aprofitament urbanístic tindran el contingut que determinen els articles 97 i
concordants del D.L. 1/90.
3. Si resultés del certificat que la finca és edificable, dins els quatre mesos següents de la
notificació a l'interessat, serà preceptiu atorgar llicència sobre projecte ajustat al certificat, en cas
que la devolució del projecte no fos procedent i que la llicència fos demanada dins d’aquest
termini. Això serà vàlid encara que, amb posterioritat a la notificació del certificat, s'hagués aprovat
definitivament una nova ordenació urbanística o s'hagués acordat la suspensió de l'atorgament de
llicències.
4. No obstant el lliurament del certificat, cap llicència podrà ser atorgada en contra de les
determinacions del planejament aplicable, sense perjudici de les responsabilitats administratives
.
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SECCIÓ SEGONA. RÈGIM JURÍDIC PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES I
ACTIVITATS EN EDIFICIS EN SITUACIÓ DE FORA D'ORDENACIÓ, VOLUM DISCONFORME
O INCLOSOS DINS D'UNA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT O D'EXECUCIÓ
article 40

Edificis i instal·lacions en situació de fora d'ordenació

1. Els edificis i instal·lacions anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquestes Normes Subsidiàries
o del planejament que les desenvolupi, que estiguin subjectes per raó de les seves
determinacions a expropiacions, cessió gratuïta o enderrocament de l'edifici, quedaran en situació
de fora d'ordenació.
2. Les tanques existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquestes Normes Subsidiàries, que no
s'ajustin a l'alineació definida per aquest Pla, podran mantenir-se entretant no s'executin obres de
nova planta, addicions o ampliacions de l'edificació principal, o obres de reforma de l'edificació
existent en més d'un 50%, tant si es realitzen en una o vàries fases.
article 41 Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de fora
d'ordenació
La situació de fora d'ordenació comportarà el següent règim jurídic d'acord amb el que estableixen
l'art. 93 del D.L. 1/90, 181 i ss del R.M.A. i 63 del R.P.U.
1. Obres prohibides i obres autoritzables
a. Obres prohibides
- Obres de consolidació
- Obres d'augment de volum
- Obres de modernització
- Obres que incrementin el valor d'expropiació dels edificis o instal·lacions.
b. Obres autoritzables
- Amb caràcter general: Petites reparacions ordinàries que exigeixin la higiene, l'ornat i
conservació de l'immoble.
- Amb caràcter excepcional: Obres parcials o circumstancials de consolidació, en casos
excepcionals, quan no estigui prevista l'expropiació, cessió gratuïta o enderroc de la finca.
c. El valor de les obres que s'autoritzin no serà en cap cas compensat en els expedients
expropiatoris, de reparcel·lació o de compensació.
2. Usos i activitats autoritzables
a. Els usos i activitats autoritzats per la corresponent llicència, que s'exerceixin dins d'un edifici o
instal·lació en situació de fora d'ordenació, podran continuar realitzant-se fins que no s'hagi de dur
a terme l'expropiació, cessió gratuïta o enderroc.
b. Es podran autoritzar els canvis de nom, les modificacions de l'activitat existent amb llicència i la
instal·lació d'una nova activitat sempre i quan no comporti la realització d'obres prohibides i no
dificulti l'execució del planejament.
c. L'autorització per a la instal·lació d'un ús o activitat en un edifici o instal·lació fora d'ordenació no
serà en cap cas compensat en els expedients expropiatoris, de reparcel·lació o de compensació.
article 42

Edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme

1. Els edificis i instal·lacions anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquestes Normes Subsidiàries
o del planejament que les desenvolupi, que no estiguin en situació de fora d'ordenació, però que
no obstant el seu volum o ús no sigui compatible o resulti disconforme amb la reglamentació de
les condicions bàsiques del nou planejament, estaran en situació de volum o ús disconforme.
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2. Als efectes del que estableix el punt anterior s'entenen per condicions bàsiques del nou
planejament les determinacions sobre altura, volum, ocupació màxima permesa de les parcel·les,
situació de les edificacions, nombre d'habitatges i coeficient d'edificabilitat neta de la zona aplicada
a la parcel·la, o ús compatible en la mesura que siguin aplicables per a la classe de sòl de que es
tracti.
article 43 Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum o ús
disconforme
1. Obres autoritzables
a. S'autoritzaran obres de nova planta, obres de consolidació i obres d'augments de volums
sempre que s'ajustin a l'edificabilitat màxima (inclosa l'edificació existent i l'ampliació) que
estableixen les Normes Subsidiàries. Les obres d'augment de volum només seran permeses en
aquells edificis que compleixin totes les condicions i paràmetres que incideixen sobre la definició
de l'espai públic(separacions, alçades, alineació de l'edifici, composició de façana, etc)
2. Usos i activitats autoritzables
a. Quan la disconformitat radiqui en l'ús, podrà mantenir-se l'existent mentre no esdevingui
incompatible amb el nou planejament.
b. En cas d'activitats en situació d'ús disconforme s'aplicaran les toleràncies que es prevegin en
les Disposicions Transitòries d'aquestes Normes Subsidiàries, planejament que les desenvolupi o
de les ordenances reguladores.
c. En qualsevol cas, aquest ús s'haurà d'adaptar als límits d'incidència sobre l'entorn que
s'estableixin per a cada zona en l'ordenança reguladora corresponent.
d. Pel que fa a la possible instal·lació d'activitats en edificis en volum disconforme però admesos a
la zona, s'estarà al que determina l'article 93 del D.L. 1/90.
article 44

Edificis i instal·lacions dins d'una àrea de planejament o d'execució

Els edificis o les instal·lacions anteriors a l'entrada en vigor d'aquestes Normes Subsidiàries que
estiguin dintre d'una àrea de planejament o d'execució definida per les mateixes es troben
subjectes a les següents situacions generals:
Fins a la redacció del Planejament que la desenvolupi (Pla Especial en Sòl Urbà o Pla Parcial en
Sòl Apte per Urbanitzar): Donat que encara no està definida l'ordenació urbanística de l'àrea, i
per tant, no s'ha determinat la localització dels sistemes a cedir o a expropiar ni les
determinacions bàsiques de l'edificació, en aquestes àrees no es podrà atorgar cap llicència
d'obra o activitat.
Durant la tramitació del planejament de desenvolupament: Caldrà estar al que determini l'acord de
suspensió de llicències.
Un cop sigui executiu el planejament de desenvolupament i prèviament a l'execució del Pla:
S'estarà a les normes sobre edificis en situació de fora d'ordenació o volum disconforme que
s'han establert en els articles anteriors.
article 45

Règim transitori

En qualsevol cas, les previsions oportunes per resoldre totes les qüestions que aquestes Normes
Subsidiàries o planejament de desenvolupament plantegin respecte als edificis, instal·lacions i
usos preexistents, estaran contemplades en les Disposicions Transitòries d'aquestes Normes
Urbanístiques, així com en les transitòries del planejament de desenvolupament que s'aprovi.
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article 46

Regulació d'alineacions

1. L'alineació és el pla que estableix, al llarg dels carrers, places i espais lliures, els límits entre el
sistema de comunicació viari o d'espais lliures i les parcel·les. Ve determinat en els plànols
d'ordenació a escala 1/1.000.
2. En les zones que la posició de l’edificació coincideixi sobre alineació de vial, les noves
construccions es situaran coincidint amb l'alineació assenyalada en els plànols d'ordenació a
escala 1/1.000. No obstant això, en la definició més precisa de les alineacions, en un document
cartogràfic de major escala, aquestes alineacions es podran ajustar per obtenir una millor
integració de l'edificació. El criteri principal de les alineacions assenyalades als plànols
d’ordenació, és el manteniment de les actuals excepte quan per necessitats d’accessibilitat viària
ha sigut convenient modificar-les.
article 47

Posició de l'edificació

1. Es el paràmetre que regula la localització relativa que ha d'ocupar l'edificació respecte el carrer
o la parcel·la.
2. Atenent a les diferents formes de regular la posició de l'edificació, les Normes Subsidiàries
diferencien els següents conceptes:
a. Ocupació sobre l'alineació de carrer o vial. En les edificacions en que es determini aquesta
posició, serà obligatori ocupar tot l'ample de la façana, no permetent-se separacions respecte les
partions veïnes. La posició respecte l'alineació de carrer serà obligatòria i d'acord amb el que
s'assenyala en els plànols d'ordenació.
b. Ocupació predeterminada de l'edifici. En les edificacions en que es determini aquesta posició,
es detalla en els plànols d'ordenació el lloc concret on s'ha de localitzar l'edificació respecte el
carrer i el conjunt de la parcel·la.
c. Ocupació relativa de l'edifici. En les edificacions en que es determini aquesta posició, l'edificació
es regularà mitjançant una ocupació màxima i/o unes separacions mínimes, que determinaran les
condicions que ha de complir l'edificació a l'interior de la parcel·la.
3. La posició de l'edificació determinada en aquestes Normes Subsidiàries es podrà modificar o
ajustar mitjançant un Estudi de Detall que reguli la nova proposta. L'Estudi de Detall en cap cas
significarà una reducció dels espais públics delimitats, ni podrà augmentar el sostre determinat per
les Normes Subsidiàries, tindrà una dimensió mínima d'una illa sencera i mantindrà la proporció
establerta per aquestes normes entre espai lliure privat i espai edificable.
article 48

Regulació de l'espai lliure privat

1. Són els terrenys lliures de l'edificació principal per aplicació de les condicions d'edificació de
cada zona (ocupació, separació a límits, profunditat edificable, etc.) i que en els nuclis del municipi
de la Torre de Capdella reben el nom de, patis, eres o horts. S'identifiquen en els plànols
d'ordenació a escala 1/1.000.
2. En general aquest espai restarà lliure de qualsevol edificació, serà de caràcter privat, la tanca
complirà l'assenyalat en el paràmetre corresponent i els usos admesos estaran únicament al
servei de l'edificació a la que pertanyen. No obstant això, per a cada zona s'estableix la possible
ocupació d'aquests espais en funció de la tipologia i la dimensió de la parcel·la.
3. Respecte els materials, colors, acabats i condicions de vegetació d'aquests espais, seran
tractats de forma que s'integrin a l'entorn del que formen part.
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4. Les construccions alienes a la propietat d'aquest espai es regiran, en quant a servituds, per les
establertes en el règim civil vigent.
article 49

Regulació de l'altura reguladora màxima

1. L'altura reguladora màxima es regula en funció dels diferents elements morfotipològics que
composen les zones establertes en aquestes Normes Subsidiàries. La limitació de l'altura es
determina en funció i amb la finalitat de mantenir una relació i proporcions dels volums potencials
ajustats a les preexistències de les edificacions dels nuclis consolidats del municipi de la Torre de
Capdella.
Independentment del que s’especifica per a cada zona, l’altura reguladora s’adaptarà en la
mesura del possible a la de les edificacions adjacents. Aquest ajust en cap cas donarà lloc a un
major nombre de plantes de les permeses en aquestes Normes.
2. D'acord amb l'anterior, l'altura màxima de cada tipus d'edificació, s'ajustarà al següent:
- Les cases. Tindran un nombre de plantes màxim de planta baixa més dues plantes pis i el cap de
casa. L'alçada màxima no serà superior a 9,60 mts. Excepcionalment s'admet un nombre de
plantes màxim de planta baixa més tres plantes pis i el cap de casa, en aquells llocs on aquest és
el tipus d'edificació dominant a l'actualitat, en el sector hoteler del SAU-E1 vinculat a l’estació
d’esquí del nucli d’Espui i al SAU-E2.
- Les cases grans (amb pati, era i/o hort). Mantindran la seva actual composició i volumetria, no
podent augmentar el nombre de plantes actuals ni modificar el conjunt a no ser que es compleixin
les condicions establertes a la zona 1 en general i a l’apartat 7 d’aquesta zona de manera més
específica per tal de justificar i resoldre la nova ordenació. L'altura màxima s'ajustarà a les
existents a l’entorn i el nombre màxim de plantes serà com a màxim de planta baixa més dues
plantes pis i sotacoberta.
- Les eres. Mantindran la volumetria i altures actuals en la mesura del possible. La seva
transformació d'ús implicarà ajustar-se al definit específicament per aquest tipus de construcció a
la zona corresponent.
3. En els diferents supòsits d'aplicació de l'altura reguladora s'estarà al següent:
• En els edificis situats sobre l'alineació de vial, l'altura reguladora s'amidarà respecte a la cota de
la vorera o carrer i d'acord amb els cassos següents:
- Edificis amb façana a un sol carrer:
. Si la rasant del carrer, considerant el front de parcel·la, presenta una diferència de nivells
entre l'extrem de cota més alta i el de cota més baixa, menor de 1,20 metres, l'altura
reguladora s'amidarà al centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia en aquest
punt.
. Si la diferència de nivells entre l'extrem de cota més alta i el de cota més baixa, és més
gran de 1,20 metres, l'altura màxima de l'edifici s'amidarà a partir del nivell situat a 0,60
metres per sobre de la cota més baixa de la línia de façana.
. Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc a que, en determinats punts de la façana, la
rasant de la voravia se situï a més de 1,50 metres per sobre del punt d'aplicació de
l'altura reguladora, la façana es podrà dividir en els trams que calguin perquè això no
passi. A cadascun dels trams resultants, l'altura reguladora s'haurà d'amidar d'acord amb
les regles anteriors. Cada tram tindrà al menys la longitud indicada per a la parcel·la
mínima.
- Edificis amb façana a dos o més carrers que facin cantonada o xamfrà.
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. Si l'altura de l'edificació fos la mateixa a cada cara de vial, s'aplicaran les condicions del
punt anterior, operant en el conjunt de les façanes desenvolupades com si fossin una
sola façana.
. Si les altures reguladores fossin diferents, les més altes es podran portar cap als carrers
adjacents més estrets, fins una longitud igual a la fondària edificable corresponent al
carrer de més altura. Aquesta longitud arribarà com a màxim fins la meitat del tram de
carrer de menor amplària. L'aplicació d'aquest retorn sols afectarà la primera parcel·la
que fa cantonada.
- Edificis amb façana a dos o més carrers que no facin cantonada o xamfrà.
. Regularan la seva altura com si es tractés d'edificis independents. El canvi d'altura
màxima es farà en el punt mig de la parcel·la i, almenys, a quatre metres de la façana de
menor cota.
. En el supòsit de topografia accidentada, l’edificació en cap cas despenjarà més de
2,80metres des de la rasant del carrer.
En els cassos que sobre una mateixa parcel·la es pugui edificar una construcció amb alçades
diferents, el projecte arquitectònic resoldrà les diferències segons el criteri d’integració en el
conjunt edificat i amb una edificabilitat màxima no superior a la que resultaria de dividir pel mig la
parcel·la i aplicar a cada part l’altura corresponent.
• En els edificis aïllats el punt d’aplicació de l’altura reguladora s'aplicarà en tot el contorn de
l’edificació, a partir de la cota topogràfica de la rasant definitiva de la parcel·la una vegada
transformat el terreny segons els límits de moviments de terres admesos en el paràmetre referent
a l’adaptació topogràfica del terreny (article 59 d’aquestes Normes).
article 50

Limitació de l'altura de l'edificació en terrenys en pendent

1. En parcel·les amb un fort pendent amb edificacions existents o dins dels nuclis consolidats,
caldrà disposar l'edificació de tal manera que la diferència entre la cota d'arrencada de la coberta i
qualsevol cota del terreny en el perímetre de l’ocupació en planta de l'edificació, no superi l'altura
reguladora màxima incrementada en 2,80 metres. Caldrà resoldre adequadament la façana de
muntanya i la de la vall en funció de les altures de les edificacions adjacents i en tot cas solucionar
el possible esgraonament de l’edificació si és necessari.
2. En parcel·les de nova construcció amb un fort pendent, l’altura reguladora màxima es mesurarà
en la façana de muntanya i l’aplicació d’aquesta altura no haurà de produir mai altures superiors a
planta baixa més dues plantes (PB+2P) en la façana de la vall. En el cas de que el desnivell fos tal
que provoqués en la façana de la vall un nombre de plantes superior a PB+2P, es reduirà en la
façana de muntanya el nombre de plantes necessari per a que això no succeeixi. No obstant però
es permetrà que la façana de muntanya tingui sempre com a mínim planta baixa.
3. En cap cas l'aplicació d'aquesta regulació d’altures podrà donar lloc a increments de l'ocupació
màxima ni del sostre edificable permès a cada zona.
article 51

Regulació de la coberta

1. Les cobertes seran inclinades i podran ser a una, dues, tres o quatre aigües depenent sempre
de la forma i situació de l'edifici. La superfície de coberta plana, en forma de terrassa o de coberta
no transitable, no podrà excedir de la tercera part del total de la resta de cobertes de l’edifici
excepte en aquelles plantes baixes que tinguin una ocupació superior a la de les plantes altes del
mateix edifici, les quals podran .tenir una superfície de terrassa plana del 100%.
2. El pendent dels plans de coberta pot oscil·lar entre el 25% i el 60%, en funció de la localització
geogràfica del nucli dins la Vall Fosca i segons la normativa específica per a cada zona.
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Cada vessant de la coberta, arrencarà de la horitzontal directament a pla inclinat, sigui de la
horitzontal comunera o de la horitzontal sabatera, depenent de la forma regular o irregular de la
planta. Com a màxim la coberta arrencarà per sobre de la cara superior de l'últim forjat resistent
de l'edifici les distàncies següents:
80 cm. pels nuclis de tipus A
60 cm. pels nuclis de tipus B
40 cm. pels nuclis de tipus C
Els careners de coberta poden arribar fins a 4,50 metres per sobre de l'arrencada de la coberta,
amb un màxim de 5,5 metres sobre el darrer forjat.. Per sobre els plans inclinats de coberta només
es permetran llucanes i finestres regulades segons el que s'estableix a l'article 66, i altres
elements tècnics de les instal·lacions (antenes, xemeneies, etc).Les construccions auxiliars de
màquines d'ascensor, escales, dipòsits, etc. han de quedar dins la coberta.
En cap cas no és permès que per la disposició de les cobertes es formin paraments verticals per
sobre de l'altura reguladora màxima .
En el cas de cobertes a una sola aigua, solament seran admeses quan quedin dins el díedre
format per la coberta de màxim pendent a dues aigües.
3. La coberta s'acabarà prioritàriament amb pissarra negra, llosa o teula ceràmica en funció de la
localització geogràfica del nucli on s'ubica l'edificació i tal com s'especifica en la normativa per a
cada zona.
4. Serà obligatori instal·lar canaleres per a recollir l'aigua pluvial i conduir-la fins al nivell del carrer
o fins a la xarxa de clavegueram.
article 52

Regulació dels cossos sortints

1. Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa i només s’admeten a partir dels 3,5m
d’altura des del carrer.
2. Només s'admeten els cossos sortints oberts en forma de balcó i els semitancats.
3. La forma de la planta dels cossos sortints serà geomètrica, de directrius paral·leles i ortogonals
al pla de façana, tret que s'admeti expressament la seva singularitat en les ordenances que
regulen la zona.
4. No es permeten els cossos sortints si no estan protegits pels límits del pla de vol de la coberta.
D'acord amb l'anterior, el vol màxim en les façanes principals serà de 1,20 m. En les façanes
laterals no sobrepassarà la dimensió de 70 cm.
En cap cas, però, el vol dels cossos sortints podrà ser superior a la dècima part de l’amplada del
vial. La llargada màxima dels cossos volats es limitarà a 1/3 de la longitud de la façana.
5. El límit lateral del vol dels cossos sortints ve definit per un pla normal a la façana a 1,00 metre
de la paret mitgera.
article 53

Regulació dels elements sortints

1. Són part integrant de l'edifici o bé elements constructius no habitables ni ocupables que
sobresurten del pla de façana. Els elements no permanents (anuncis, rètols, tendals, persianes i
altres elements anàlegs) tenen la consideració d'elements sortints.
2. Si la normativa específica de cada zona no estableix altres determinacions, els elements
sortints tindran les mateixes condicions de vol que els cossos sortints, excepte a nivell de planta
baixa i planta coberta.
3. Les condicions de vol pels elements sortints de planta baixa són les següents:
a. Es prohibeixen en carrers de menys de 6 m.
b. Es prohibeixen en voreres de menys de 80 cm.
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c. Poden ocupar tota la longitud de la façana amb un vol màxim de la més petita de les següents
dimensions, si estan per sota de 2,5 metres de la rasant de l'alineació de vial:
- 1/50 de l'amplada del vial.
- 1/7 de l'amplada de la vorera.
- 15 cm.
4. El vol de la coberta es regula a l'article 65 d’aquestes Normes.
article 54

Regulació dels vols en els espais interiors d'espai lliure privat

En l’espai interior destinat a espai lliure privat, per a la regulació dels vols dels elements i els
cossos sortints s'estarà al definit en els articles anteriors amb la limitació de que en qualsevol cas
s'hauran de respectar les servituds derivades dels límits de la propietat privada.
article 55

Regulació de les tanques

1. Les tanques del carrer o entre veïns tindran una altura màxima de 2,00 metres. Es podran fer
amb material massís fins una cota màxima de 1,50 metre per damunt de la vorera o del terreny i
s'acabarà amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d'arbust.
2. Les tanques de les eres i de les cases amb era podran ser massisses en la seva totalitat i
acabades amb els materials dominants a l'edificació principal tot seguint les característiques
tradicionals de construcció.
3. No s'admeten el acabats amb elements punxants, o que puguin provocar ferides a les persones
o als animals.
article 56

Regulació dels pujadors

1. El pujador, és l'element tipològic de l'arquitectura agroramadera amb la funció de superar el
desnivell per accedir al paller.
2. La substitució o desaparició dels pujadors que estan fora de l'espai lliure privat, això és, en
contacte amb el sistema viari, comportarà la inclusió de l'espai del pujador com ampliació del
sistema viari i per tant serà de titularitat pública.
article 57

Regulació de servituds, porxats i passos coberts

1. Les servituds, porxats i passos coberts existents en el moment de l'aprovació de les Normes
Subsidiàries, es mantindran en el cas de possibles transformacions de les edificacions.
2. En planta baixa s'admetran porxos oberts addicionals a les edificacions per facilitar la
comunicació entre les diferents zones, i d'activitat que conformen els espais de la planta baixa.
L'alçada màxima del carener no ultrapassarà la cota màxima de 4mts, la seva amplada serà
inferior als 4mts, en quan a edificabilitat, si són de fusta, no computaran i l'ocupació en planta no
superarà el 15% de la superfície de la parcel·la, amb independència de l'edificació principal.
ESCALES. Els edificis podran disposar d'escales exteriors, passarel·les de fusta, cobertes, o
protegides pel ràfec, per connexionar diferents mòduls d'habitatges i donar-li accés des de les
zones comunitàries. Si les escales són obertes, tindran el mateix tractament dels balcons, no
computaran com a superfície edificable, i es podran situar en l'espai de separació de l'edificació al
vial.
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article 58

Reculades de l'edificació

1. De forma general, no s'admeten les reculades de l'edificació ni en planta baixa ni en planta pis.
2. En tot cas s’admetran les reculades només quan incloguin la totalitat de la façana d’una illa. Els
terrenys resultants seran cedits gratuïtament i adscrits a la vialitat pública, havent-se d'urbanitzar a
càrrec del propietari.
3. La reculada no modificarà l'altura reguladora de l'edificació ni la fondària edificable, que es
continuarà amidant des de l'alineació assenyalada.
article 59

Adaptació topogràfica del terreny

En els cassos en que sigui imprescindible l'anivellament del sòl formant terrasses, aquestes es
disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents:
1. Les plataformes d'anivellament tocant els límits de parcel·la no podran situar-se a més d'1,50
metres per damunt o a més de 2,20 metres per sota de la cota natural del límit.
2. Les plataformes d'anivellament a l'interior de parcel·la (excepte els soterranis) hauran de
disposar-se de manera que no sobrepassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (altura/base)
traçats des de les cotes referides a les llindes al punt anterior.
3. En cada punt, l'alteració de la cota natural del terreny no pot excedir en 2,50 metres.
4. Els talussos verticals i els murs interiors de contenció de terres no podran ultrapassar una altura
de 2,50 metres.
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CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ GENERAL DE LES EDIFICACIONS
article 60

Regulació de les plantes baixes

1. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons les modalitats de
semisoterrani i entresolat.
2. Quan la regulació de la zona no especifiqui altra cosa, les altures útils mínimes permeses de la
planta baixa seran les següents: 3,00 m en el cas d'usos comercials, magatzems, etc. i 2,50 m en
el cas d'habitatges i comerços petits.
3. L'altura màxima lliure de la planta baixa serà de 3,50 m.
article 61

Regulació de les plantes soterrani

1. Amb caràcter general, s'admet a la construcció d'una única planta soterrani a sota la planta
baixa, ara bé, quan per motius topogràfics, i per conveniència d'enllaçar dos aparcaments a dos
nivells, s'admet que en un percentatge d'un 50% de la superfície de l'aparcament, puguin haver-hi
dos nivells. Aquesta regulació especifica només es permet en parcel·les amb habitatges col·lectius
i aquestes plantes soterrani només podran estar destinades a aparcament de cotxes i a
instal·lacions tècniques.
Donat que es demana una plaça d'aparcament per habitatge, l'ocupació de la planta soterrani
podrà superar a la de la planta baixa i arribar fins al 70% de la superfície de la parcel·la. Aquesta
regulació específica, només es permet en parcel·les amb habitatges col·lectius i aquestes plantes
soterrani només podran estar destinades a aparcament de cotxes i a instal·lacions tècniques.
2. En els soterranis no es permeten els usos residencial i sanitari. Els soterranis per sota del
primer, cas que siguin necessaris, només podran ser dedicats a aparcaments, instal·lacions
tècniques de l'edifici, cambres cuirassades i similars.
3. Només es permetrà la construcció de plantes soterrani quan aquestes puguin desguassar a la
xarxa de clavegueram, encara que sigui per mitjans mecànics.
4. L'altura lliure mínima de les plantes soterrani és de 2,20 metres i la màxima de 3,00 m.
5. Els centres històrics amb clau 1, es podrà ocupar el 100% del terreny de la planta soterrani per
ser destinat a aparcament.
article 62

Regulació de les plantes pis

1. Es respectaran les altures actuals d’aquelles edificacions existents abans de l'aprovació inicial
de les Normes Subsidiàries, tot i que en cas de reforma es podran reajustar aquestes altures tot
adaptant-les al decret d’habitabilitat en cas de que siguin menors a les ara establertes pel mateix.
2. Tindran una altura lliure mínima de 2,50 metres, tret que a les ordenances de la zona s'indiqui
una altra dimensió.
article 63

Elements per sobre de l'altura reguladora

Per sobre de l'altura reguladora construïda només s'admeten el elements següents:
a. La coberta d’acabament de l'edifici.
b. Els elements de ventilació i il·luminació de l'espai sotacoberta: les llucanes i finestres.
c. Els elements tècnics de les instal·lacions (antenes, xemeneies, etc.).
article 64

Regulació dels espais sotacoberta. El "cap de casa"

1. L'espai sotacoberta, cap de casa, és l'espai situat entre el forjat del sostre de la darrera planta
pis i la coberta inclinada de l'edifici. Aquest espai podrà ser habitable.
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2. La ventilació i il·luminació de l'espai sotacoberta quan sigui habitable es farà preferentment
seguint el criteri tipològic de les construccions existents, és a dir:
- Obrint obertures a la façana tester de l'edifici o deixant el tester tot obert.
- Obrint llucanes sempre que la façana sigui més ampla de 9m i les condicions de la zona ho
permetin.
- Obrint obertures corregudes a la façana principal o del darrera.
- Projectant petites obertures al pla de coberta.
3. La superfície de les plantes sotacoberta amb una altura lliure superior a 1,50 m. computarà als
efectes de determinar la quantitat de sostre de l'edificació.
article 65

Regulació del vol de coberta

1. Es permet que la coberta voli en les façanes laterals sobrepassant el pla de façana un màxim
de 70 cm.
2. En les façanes principals de l'edificació, la coberta podrà volar fins la dimensió màxima de 1,20
m. amb la finalitat de protegir cossos sortints o elements volats d'aquest pla de façana.
article 66

Regulació dels elements sobre la coberta: llucanes i finestres

1. Quan calgui disposar d'obertures d'il·luminació i ventilació, es podran disposar finestres
verticals, tipus llucana, d'acord amb la forma i model tradicional tipus "capella" i acomplint les
condicions següents:
- En cada vessant sols s'admet una filera horitzontal de llucanes, situades a la part baixa de la
coberta.
- La llucana estarà enretirada de la línia de ràfec de l'edificació, almenys 0,75 m. de distància.
- En cap cas es produirà el trencament de la continuïtat del ràfec de coberta, excepte en
situacions singulars, que seran degudament justificades des de la façana principal i
l'assolellament de l'edificació.
- Cada llucana individual tindrà una amplària màxima de 1,40 m. i una altura màxima de 1,40
m.
- Cada llucana estarà separada de la de la vora, almenys, la semisuma de les seves amplàries.
- La suma de les amplàries de les llucanes de cada vessant de coberta no podrà sobrepassar
1/4 de la longitud de la façana on miren.
2. En aquelles construccions tipològiques on sigui permès, es podran realitzar obertures
d'il·luminació i ventilació de la planta sotacoberta, que es podran tancar amb finestres integrades
al pla de la coberta inclinada. La disposició d'aquestes finestres respectarà els criteris de
localització definits en el punt anterior per les llucanes i la superfície d'ocupació de les mateixes no
sobrepassarà el 6% de la superfície de coberta.
article 67

Regulació general de les façanes

La regulació de les façanes determina les condicions a les que s'han d'ajustar els materials, buits
o forats en la façana, fusteries, balcons, xemeneies, i en general els demés elements que
incideixen en la imatge exterior de l'acabat de la façana. Tots els edificis adaptaran les seves
façanes al cromatisme determinat per a cada nucli en funció de la seva localització geogràfica dins
la vall.
1. Materials
S'admetran els acabats de pedra, arrebossats amb morters de calç i sorra, o bé morter mixt de
calç i ciment, els aplacats de fusta en els gaials i els arrebossats pintats de colors integrats a
l’entorn. Els rejuntats de les parets noves i velles de pedra, s’executaran amb morter de calç o
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amb morter mixta de calç i ciment del color corresponent. Els rejuntats de ciment només seran
admesos quan el seu color sigui corregit en concordança amb el cromatisme de la pedra emprada.
2. Buits o forats en façana
Es mantindrà en general una major proporció del mur sobre els buits als paraments verticals, amb
excepció del cas de transformació de corrals o pallers en habitatge, cas en el qual es podran
mantenir els buits existents a l'última planta o sotacoberta, així com podrà fer-se servir aquest
tipus de solució en edificis de nova planta sempre que el seu ús contribueixi a la seva adequació
al medi que l'envolta. Respecte a la forma i disposició dels forats s'estarà a la norma tradicional
d'integració a l’entorn en el que s'està intervenint.
Sobre el pla de façana del tester s'admetrà la col·locació de galeries enretirades i sense
tancament, segons les diferents solucions tradicionals existents en alguns nuclis consolidats,
sempre i quan es justifiqui la seva integració en el conjunt del projecte de la construcció.
3. Fusteries
Seran de fusta pintada o envernissada de tons foscos o colors vius. També s'admet la utilització
de materials metàl·lics i d'alumini sempre i quan siguin en colors foscos o vius i es justifiqui en el
projecte la seva integració projectual en coherència amb el disseny proposat de l'edifici i el
respecte a l'entorn en el que s'ubica. Es prohibeixen les fusteries de tons clars i les d’alumini
anoditzat daurat
4. Balcons
El material a utilitzar per a la formació de la llosa del terra dels balcons serà de pedra natural o bé
construït com a perllongació del propi forjat amb un cantell màxim de 15 cm.
També es podrà resoldre el suport dels balcons amb fusta mitjançant empostissat sobre elements
volats del mateix material, amb o sense faldó d'acabament.
Les baranes seran de fusta pintada o envernissada de color fosc, de forja o metàl·liques, pintades
de negre, marron o òxid de ferro o similar, o bé de la combinació de les dues, sempre seguint
l'estil de les tradicionals.
5. Xemeneies
Hauran de resoldre's seguint l'estil tradicional, és a dir de forma paral·lelepipèdica, d'obra o de
maó arrebossat com les façanes i acabats de llosa, teula o planxa metàl·lica horitzontal sobre
suports a les cantonades. S'admetran les xemeneies metàl·liques sempre que es justifiqui la seva
necessitat i integració en l’entorn.
Classificació de les xemeneies: Condicions de distàncies i altures a complir:
Tipus A: Domèstiques individuals i ventilació de locals i similars
Tipus B: Semiindustrials, domèstiques col·lectives, cuines i aparells de cocció
de bars i restaurants.
Tipus C: Industrials
Tipus
A
B
C
6. Altres elements de la façana

Radi influència
10 m.
25 m.
50 m.

Altura sobre teulat
1 m.
2 m.
5 m.

La resta d'elements no especificats que puguin incidir sobre l'aspecte exterior de la façana i no
regulats en les presents Normes Subsidiàries resten condicionats a la necessària justificació de
ser elements propis de l'arquitectura tradicional del lloc en el que s'ubiquen i en qualsevol cas a
justificar que la seva aplicació o utilització no causarà distorsions en la imatge tradicional dels
nuclis consolidats del municipi de la Torre de Capdella.
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article 68

Tractament de les parets mitgeres

Quan a conseqüència de les diferents altures entre els edificis, reculades de les edificacions,
diferents moments de les construccions o d'altres causes, puguin quedar mitgeres al descobert,
encara que sigui temporalment, s'hauran d'acabar amb material de façana cromàticament igual a
la resta de les façanes de l’edifici.
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CAPÍTOL TERCER. PARÀMETRES REGULADORS D'USOS I ACTIVITATS
article 69

Desenvolupament de la regulació d'usos

1. En Sòl Urbà les Normes Subsidiàries regulen de manera detallada els usos permesos dels
terrenys qualificats. Mitjançant una ordenança específica, poden establir-se limitacions o
condicions a les establertes amb caràcter general per aquestes Normes.
2. En Sòl Apte per Urbanitzar, les Normes Subsidiàries, assenyalen l'ús principal assignat a cada
sector i si és procedent , els usos complementaris admesos.
3. En Sòl No Urbanitzable, es defineixen els usos principals i compatibles i la resta d'usos es
consideren prohibits. Tanmateix mitjançant un Pla Especial es podrà precisar el contingut de la
regulació d'usos tant en el sentit de la protecció o prohibició expressa, com per a la implantació
d'usos compatibles al medi rural.
4. Els plans especials poden:
a. Restringir localitzacions i característiques dels usos.
b. Prohibir usos admesos pel planejament general.
c. Admetre usos no previstos per aquestes Normes, sempre que siguin compatibles amb els
proposats, que caldrà mantenir en el Pla Especial.
5. Els plans parcials, que desenvolupin sectors de Sòl Apte per Urbanitzar, regularan
detalladament els usos del sector.
6. En qualsevol cas, els plans especials de protecció del patrimoni històric i cultural poden limitar
els usos admesos en un àmbit determinat.
article 70

Regulació de l'ús d'habitatge

1. Els habitatges hauran de complir les condicions d'habitabilitat exigides per la legislació vigent.
2. A totes les promocions d'habitatges, apartaments o edificis plurifamiliars de més de quatre
unitats és obligat de dotar a cada habitatge o apartament amb una plaça d'aparcament privat.
Aquestes places poden localitzar-se en el mateix edifici o estar a l'aire lliure dins la pròpia parcel·la
o situades en un altre edifici pròxim. En aquest darrer cas, la sol·licitud de llicència d'obra haurà
d'anar acompanyada de l'escriptura de compra de les places d'aparcament que calguin.
article 71

Regulació de l'ús hoteler

1. Per als hotels, la densitat màxima de llits en relació al sostre màxim edificable resultat d'aplicar
l'índex d'edificabilitat net, serà d'un llit per cada 20 m2 edificats.
La regulació de l’ús hoteler es farà d’acord amb l’ordre de 6 d’Octubre de 1987 que estableix els
requisits mínims exigibles als establiments hotelers en les seus diferents grups, modalitats,
categories i especialitats, i que desenvolupa el Decret 176/1987 de 9 d’Abril sobre l’ordenació i
classificació dels establiments hotelers de Catalunya.
2. El nombre de places d'aparcament serà el que s’estableix en la legislació sectorial vigent,
excepte en els casos d’aquelles instal·lacions hoteleres situades en àrees de carrers molt estrets o
en indrets en els que l’aparcament situat a l’exterior de la instal·lació pugui comportar distorsions i
molèsties significatives a la circulació rodada o de vianants, en els que s’exigirà com a mínim una
plaça d'aparcament per habitació.
a. Per a hotels i apart-hotels, d'acord amb les categories establertes en el Decret 176/1987,
s'estableix un percentatge de places d'aparcament per a habitacions o unitats que es correspon
amb el 100%, 85%, 70%, 55% o 40% segons l'hotel tingui, respectivament, la categoria de 5, 4, 3,
2 o una estrella.
b. Als motels s'estableix un mínim de places igual al nombre d'habitacions o apartaments.
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c. Per a les pensions, i segons les categories definides en el mateix Decret, s'estableix un
percentatge de places d'aparcament per a habitacions o unitats que es correspon amb el 25% o el
40% segons la pensió tingui, respectivament, la categoria d'una o dues estrelles.
d. Si no es concreta el tipus, la categoria i el nombre d'habitacions de l'establiment hoteler el
nombre de places d'aparcament que caldrà reservar es d'un cada 30 m2 construïts.
e. En qualsevol dels casos enunciats en els apartats anteriors, les places d'aparcament estaran
situades a una distància inferior a 200 m de l'entrada de l'establiment d'ús hoteler.
article 72

Regulació de l'ús de comerç

1. A les superfícies destinades a comerç mitjà caldrà preveure un espai amb capacitat equivalent a
un lloc d'aparcament per cada 20 m2 de superfície de venda. A partir de 1.000 m2 de superfície
de venda, l'aparcament i accés per als clients serà separat de l'espai corresponent per al
subministrament.
2. Els grans establiments comercials han de preveure un espai d'aparcament amb capacitat
mínima equivalent a dues places d'aparcament per a cada 100 m2 de superfície edificada.
3. Les superfícies comercials de gran dimensió, hauran de justificar la seva integració en el
conjunt arquitectònic dels nuclis consolidats.
4. En aquells establiments l'obertura dels quals sigui exclusivament de competència municipal es
limitarà la seva oferta comercial al detall d'acord amb els paràmetres establerts en la Llei 1/1997
de 24 de març, d'equipaments comercials.
5. La regulació del creixement en format de gran establiment comercial restarà supeditada al que
determini la normativa vigent una vegada s'extingeixi l'efecte de la suspensió de llicències iniciada
l'1 de gener de l'any 2.000.
article 73

Regulació de l'ús d'oficines i serveis privats

Caldrà preveure una plaça d'aparcament cada 50 m2 construïts destinats a aquest ús.
article 74

Regulació de l'ús de magatzems

1. Els magatzems situats al nucli hauran de preveure l'espai necessari per permetre la correcta
accessibilitat dels vehicles de transport i per possibilitar les maniobres de càrrega i descàrrega
sense interferir el trànsit.
2. L'ús de magatzem té la mateixa regulació per categories que les de l'ús industrial.
article 75

Regulació de l'ús industrial

1. Amb caràcter general, els usos industrials es regulen per les disposicions sobre les activitats
genèriques, que resten limitades en funció dels conceptes següents:
. Tipus d'activitats segons les categories, que classifiquen les activitats tenint en compte les
incomoditats, els efectes nocius, danys i alteracions sobre el medi ambient, tal com es
defineixen a la disposició addicional.
. Tipus d'activitats segons les situacions físiques, en relació a l'entorn on s'ubiquen, també
definides a la disposició addicional.
2. Amb caràcter particular, a cada zona, sector o tipus de sòl es poden establir limitacions
específiques, si fos el cas, en funció de la permissivitat, el domini, els efectes que se'n deriven i la
combinació de categories i situacions, tal com es defineix en la disposició addicional.
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article 76

Regulació d'activitats extractives

1. Aquest ús serà sempre temporal i provisional i necessitarà una llicència municipal prèvia, a més
de les autoritzacions corresponents i, en especial, les establertes a la Llei 12/81.
2. No es permeten activitats extractives en Sòl Urbà i Apte per Urbanitzar. Tampoc es permeten
en els cursos d'aigua i dins de l'àmbit del Sòl no Urbanitzable de protecció natural i paisatgística
(PEIN).
3. L'atorgament de la llicència municipal de l'activitat estarà condicionada a la presentació prèvia
per part de l'empresa extractora del Programa de Restauració aprovat per l'Administració
competent.
4. Sense perjudici de que el programa de restauració estableixi condicions més restrictives, quan
l'activitat sigui a l'aire lliure caldrà desenvolupar-la per cales de superfície màxima d'una hectàrea,
sense que es pugui iniciar la tercera sense haver conclòs la restauració de la primera.
5. Es denegarà l'autorització quan l'activitat extractiva afecti especials valors paisatgístics, la
morfologia del territori i/o els cursos d'aigua.
article 77

Regulació de l'ús de càmping i caravàning

1. La possibilitat d'autoritzar aquest ús requereix la tramitació d'un Pla Especial que, a més
d'ordenar l'àmbit, determinarà aquest com a finca indivisible als efectes de l'article 140 del Decret
Legislatiu 1/90.
2. Caldrà preveure la formació d'un espai lliure arbrat, que ocupi una posició central, amb caràcter
unitari i d'una superfície equivalent, almenys, a 35 m2 per a cada plaça d'acampada i que no
resulti inferior al 20% de la superfície ordenada. Aquest espai es podrà destinar al lleure, esbarjo,
zones esportives i de jocs vinculades al càmping.
3. Les unitats màximes de llocs d'acampada seran d'una cada 200 m2 de superfície total del
càmping.
4. Caldrà fer la previsió d'un lloc d'aparcament per cada plaça d'acampada. Es preveurà una
reserva de terrenys amb capacitat equivalent al 50% dels llocs d'aparcament en una posició
propera a l'entrada del càmping i resguardada de les vistes dominants.
5. Caldrà preveure la formació de barreres vegetals, formades per la vegetació característica del
lloc, en el perímetre del càmping i amb més densitat, en els llocs de vistes dominants des de
l'exterior i al voltant de les construccions fixes dels serveis del càmping. El Pla Especial reflectirà
amb exactitud aquestes plantacions.
6. El Pla Especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar dels serveis
adequats el càmping, que abastaran almenys: els accessos; la captació, potabilització, dipòsit i
distribució de l'aigua potable; la xarxa d'aigües residuals, la seva depuració i abocament; la
connexió, transformació i xarxa de distribució d'energia elèctrica; i la xarxa d'enllumenat.
7. En funció de l'interès i del valor paisatgístic del indret on es proposa l'actuació es limitarà, i així
s'especificarà en el document tècnic, la proporció de llocs d'acampada destinats a caravanes entre
el 0% i el 50%. Aquests llocs destinats a l'acampada de caravanes estaran ubicats en la posició
més resguardada de les vistes dominants des de l'exterior.
article 78

Regulació de l'ús de garatge i aparcament

1. Per a cada plaça d'aparcament s'ha de preveure una superfície de 2,20 metres d'amplada per
4,50 metres de llargada.
2. Al menys un 2% de les places seran destinades a disminuïts físics, tindran una dimensió de
3,30 metres per 4,75 metres i estaran ubicades el més prop possible de l'accés.
3. La repercussió global de cada plaça considerant els elements comuns de l'aparcament serà
com a mínim de 22 m2 de superfície.
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4. Els garatges que tinguin més de 15 places d'aparcament estaran obligats a preveure un espai
d'espera per a l'entrada i sortida de cotxes que no destorbi la circulació del carrer, amb una
longitud mínima de 5 metres i un pendent màxim del 4%. Les rampes d'accés tindran un pendent
màxim del 20% i una amplària mínima de 3,00 metres.
5. Els edificis destinats exclusivament a ús d'aparcament, en el supòsit de tenir una llum lliure
màxima de 2,20 m., podran esgotar l'altura màxima permesa en la zona augmentant el nombre de
plantes.
article 79

Regulació de l'ús agropecuari

1. Comprèn els espais, dependències i instal·lacions, destinades al cultiu, emmagatzematge de
productes o maquinària agrícola, o a l'allotjament i estabulació d'animals de granja, i en general
les corresponents a activitats del sector primari.
2. Cada instal·lació disposarà d'il·luminació i ventilació adequades. Es prohibeix l'evacuació de
residus sòlids d'animals a la xarxa general de sanejament.
3. De forma especial les instal·lacions ramaderes justificaran i resoldran l'eliminació dels purins
que se'n puguin derivar de la seva explotació.
4. Per a la regulació més específica de l'ús agropecuari, s'estarà al que disposi l'ordenança
municipal corresponent. (Article 157 d'aquestes Normes).
article 80

Regulació de l'ús de turisme rural

Comprèn les noves activitats econòmiques lligades al turisme que durant els darrers anys s'han
anat implantant a les zones de muntanya, fent compatibles activitats d'oci, hoteleres i esportives
amb l'entorn i amb el medi natural. Caldrà adoptar les mesures correctores que en el seu cas
siguin necessàries per obtenir el major grau de compatibilitat possible entre aquest tipus
d'instal·lacions i l’entorn on s’ubiquen.
article 81 Regulació d'activitats amb incidència ambiental
Per a garantir que les activitats existents en el municipi compleixin els requeriments ambientals
necessaris s'han de tramitar les llicències municipals d'activitat d'acord amb el procediment previst
en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'administració ambiental i del seu
Reglament, Decret 136/1999 de 18 de maig. La regulació es farà com a activitat amb incidència
ambiental i no segons el Reglament d'Activitats Classificades.
article 82

Disposició de les activitats segons la categoria

1. En general les activitats de categoria superior a segona (veure disposició addicional) no seran
tolerades a menys de 25 metres d'edificis d'ús religiós, cultural, d'espectacle públic i sanitari; i
viceversa.
2. Els edificis independitzats i edificis aïllats amb activitats de segona categoria o superior hauran
de complir les següents condicions:
a. L'accés haurà d’esser independent del corresponent al dels habitatges.
b. L'accés de mercaderies serà independent del personal fins a la línia de façana.
c. L'edifici haurà de disposar d'una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies.
d. L'accés ha de permetre l'entrada o sortida dels vehicles sense maniobres a la via pública.
e. S'hauran d'ubicar en carrers d'ample igual o superior a 10m.
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article 83

Límits màxims a cada categoria

Els límits màxims a cada categoria i per a cada una de les situacions possibles, es refereixen als
elements següents i es relacionen a continuació:
1. Total potència màxima instal·lada (kw), PMI
2. Nivell sonor màxim (en dBA), NSM
3. Superfície total de l'activitat (en m2), STA

Situació 1a
Situació 1b
Situació 2a
Situació 2b
Situació 3a
Situació 3b
Situació 4a
Situació 4b
Situació 5a

Categoria 1ª
PMI
NSM
10
45
40
45
40
45
50
45
-----------

STA
200
400
400
400
------

Categoria 2a
PMI
NSM
no
no
no
no
40
60
50
60
300
65
400
65
-------

STA
no
no
400
400
------

Cat 3a

Cat 4a

Cat 5a

no
no
no
no

no
no
no
no
no
no
no

no
no
no
no
no
no
no
no

------

---

--

Les categories i situacions relatives s’estableixen en les disposicions addicionals d’aquestes
Normes Urbanístiques, en l’apartat destinat a la definició de paràmetres reguladors dels usos i les
activitats.
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TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
article 84

Classificació i Qualificació del sòl

1. El règim urbanístic del sòl, d'acord amb allò que està previst a l'article 105 del Decret Legislatiu
1/1990, i a l'article 19 del Reglament de Planejament Urbanístic, es defineix a través de la
classificació i la qualificació del sòl.
2. La classificació del sòl diferencia el règim jurídic d'aquest en Urbà, Apte per Urbanitzar i No
Urbanitzable, per tal d'establir i determinar les facultats de dret de propietat, conforme amb les
determinacions normatives del Capítol 1 del Títol 3 del Decret Legislatiu 1/1990, i dels articles 19
al 24 del Reglament de Planejament Urbanístic.
3. La qualificació urbanística del sòl té per objecte, mitjançant la definició de zones i sistemes,
assignar a cada part del territori usos i, en el seu cas, intensitats i condicions d'edificació, tot
desenvolupant i concretant els drets i deures genèrics establerts per les Normes mitjançant la
classificació del sòl, tal i com precisen els articles 29, 30, 34 i 36 del Reglament de Planejament
Urbanístic.
article 85

Els Sistemes

Els sòls qualificats com a sistemes representen l'assenyalament de terrenys destinats a l'interès
col·lectiu i que estructuren el territori i asseguren el desenvolupament i funcionament dels
assentaments urbans.
article 86

Les zones

Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l'ordenació a ser susceptibles
d'aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la classe de sòl i es determina amb
la definició dels Paràmetres que regulen les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús que
s'exigeix de forma específica a cadascuna.
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CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS
article 87

Definició i regulació general

1. S'entén per sistemes el conjunt d'elements d'interès general que, relacionats entre sí,
configuren l'estructura general i orgànica del territori i són determinants per assegurar els objectius
del planejament referents a infrastructures de comunicacions, equipaments, serveis tècnics i
espais lliures en general.
2. El concepte de Sistema es defineix en els article 23.1.b del Decret Legislatiu 1/1990, i 19.b del
Reglament de Planejament Urbanístic.
3. La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de les obres i la
necessitat d'ocupació dels terrenys als efectes d'allò que disposa l'article 98 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol. Això no obstant, pel que fa al sistema d'equipaments, si les Normes
Subsidiàries no en determinen l'ús, caldrà prèviament concretar-lo mitjançant la tramitació d'un Pla
Especial, si s’escau, on es justificarà la necessitat de la titularitat pública.
4. Aquestes normes estableixen les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del que
estableixi de forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les matèries que
afectin a cada sistema.
article 88

Execució dels sistemes

1. El règim urbanístic dels sòls afectats per a sistemes es concreta als articles 120-126 del Decret
Legislatiu 1/1990.
2. En Sòl Urbà la cessió de terrenys per a carrers i vies és obligatòria, gratuïta i prèvia a
l'edificació. Igualment, l'obertura i eixamplament de vials sobre solars o edificis existents és
obligatòria i gratuïta quan es compensa pels aprofitaments diferencials previstos pel planejament.
Els terrenys reservats per a espais lliures i equipaments són de cessió obligatòria i gratuïta quan
estiguin inclosos en el marc d'un Polígon d'Actuació assenyalat pel planejament.
3. En Sòl Apte per Urbanitzar, els propietaris del sòl que correspongui a sistemes generals podran
oferir la cessió gratuïta d'aquests terrenys, un cop incorporats en sectors del Pla Parcial, quan
se'ls atorga l'aprofitament mitjà del sector, amb les limitacions imposades per l'article 123 del
Decret Legislatiu 1/1990.
4. Els sòls que les Normes adscriuen per a sistemes generals, en la resta de supòsits, s'obtindran
mitjançant el sistema d'expropiació.
article 89

Titularitat i afectació del sòl

Els sòls que les Normes afecta com a sistemes generals queden vinculats a aquesta destinació.
La titularitat pública per al servei públic opera una vegada adquirit el sòl per l'Administració.
Mentre que no es faci efectiva aquesta adquisició, continuarà la propietat privada però vinculada a
la destinació assenyalada.
article 90

Protecció dels sistemes i altres proteccions

1. Aquestes Normes Subsidiàries defineixen els espais lliures afectats a la protecció dels diferents
sistemes, com a sòls que per la seva proximitat als sistemes i afectació derivada de la
corresponent legislació sectorial vigent, no poden ser edificats o tenen restringit el seu ús.
2. Entre els diferents espais de Protecció, aquestes Normes Subsidiàries contemplen els
següents:
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a. Protecció del Sistema Viari: S'estarà al que disposen aquestes Normes Subsidiàries i la
legislació sectorial vigent, segons es tracti de vies estatals, autonòmiques o municipals, és a dir, la
Llei 25/1988 de 29 de juliol de Carreteres de l'Estat i el seu Reglament, i la Llei 7/1993 de 30 de
setembre de Carreteres de Catalunya, pel que fa al règim de protecció referent a zones d'afectació
i línia d'edificació. Les precisions corresponents a aquestes proteccions així com les referents a
les proteccions de les carreteres municipals es detallen a la Secció Segona d'aquest mateix
Capítol relatiu al sistema viari.
b. Protecció del Sistema Hidrogràfic (fonts i cursos d'aigua): S'estarà al que disposen aquestes
Normes Subsidiàries i la Llei 29/1985 de 2 d'agost d'Aigües i el Reglament del Dominio Público
Hidráulico aprovat per Reial Decret 849/1986 d'11 d'abril i legislació concordant en la matèria.
c. Protecció dels equipaments: S'estarà al que estableixen aquestes Normes Subsidiàries per a
cada cas, i concretament i pel que fa als cementiris, s'hauran de respectar les limitacions
establertes a la legislació sectorial vigent, en concret el que s’assenyala en els Decrets nº 42 de
16 de febrer de 1981 i nº 250 de 7 de juliol de 1987, de Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
d. Protecció de les infrastructures tècniques: S'estarà al que disposa la legislació sectorial vigent
en cada cas, i entre aquesta el que s'estableix en el Reglament sobre la xarxa elèctrica d'alta
tensió i regulacions concordants. En les infrastructures soterrades que creuen el territori no
urbanitzat (canalitzacions de gas, portada d'aigües, etc.) s'estableix una franja de protecció de 3
mts. a costat i costat de l'eix definit pel traçat soterrat de les mateixes.
e. Proteccions de seguretat: Concretament al nucli de Capdella s’estableix una franja de protecció
no edificable, que coincideix amb el traçat de l’esllavissada de fang màxima que fins ara es coneix
s’ha produït a la zona provinent de la muntanya situada damunt d’aquest nucli. Aquesta franja de
protecció es defineix ara de 12metres però l’ajust de la mateixa estarà en funció del convenient
estudi geològic que es dugui a terme d’aquest sector que podrà determinar les possibles
conseqüències futures de l’esllavissada i establir-ne les mesures correctores pertinents.
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SECCIÓ SEGONA. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONS
article 91

Definició

1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat
i l'aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un
nivell d'accessibilitat i de mobilitat adequat dins el terme municipal.
2. Les Normes Subsidiàries estableixen les determinacions, sense perjudici del seu ulterior
desenvolupament, del sistema viari i dels corresponents entorns que necessiten una regulació
especial.
3. Aquestes Normes estableixen els següents tipus de vies:
a. Xarxa viària territorial. Formada per aquelles vies que tenen com a funció principal la de
permetre les connexions dins el terme municipal relacionant-lo amb la resta del territori i que són
tot el conjunt de carreteres independentment de si travessen o no sòl classificat de Sòl Urbà o
Apte per Urbanitzar.
La xarxa viària territorial del municipi de La Torre de Capdella la conformen concretament la
carretera L-503 i les carreteres i pistes secundàries d'accés als nuclis que són de competència
municipal.
b. Xarxa viària urbana. Constituïda pels carrers i zones d’aparcament dels nuclis habitats i que té
com a funció principal facilitar l'accés i estructurar els nuclis.
c. Xarxa viària rural. Constituïda pels camins que tenen com a funció principal la vertebració del
territori no urbanitzat i la seva comunicació amb els nuclis, alhora que donen accés a les
explotacions agràries, ramaderes o forestals i/o articulen itineraris d’interès natural, cultural o
esportiu en el sòl rural.
article 92

Sistema viari, clau A

1. Les condicions que regulen l'entorn de la xarxa viària es regiran pel que disposa la legislació
sectorial vigent sobre limitacions de la propietat i sobre l'entorn de cada tipus de via pública (Llei
25/1988 de 29 de juliol de Carreteres de l'Estat i el seu Reglament i Llei 7/1993 de 30 de setembre
de Carreteres de Catalunya), com també per les corresponents disposicions urbanístiques o
especials.
Els Plans Especials, Estudis de Detall o Projectes d'Urbanització podran completar les
determinacions de les Normes referents al sistema viari i precisar-ne les alineacions i rasants.
2. Les condicions d’ordenació, ús i edificació de la xarxa viària són les següents:
a. La xarxa viària territorial
El conjunt de carreteres que formen la xarxa viària territorial descrita en el punt 3 de l'art. 91
d'aquestes NNSS, estaran sotmeses al següent règim de protecció referent a zones d'afectació i
línia d'edificació:
- Zona d'afectació
En la zona d'afectació només s'admetran els usos que siguin compatibles amb la seguretat vial i
es podran fer obres d'enjardinament o viàries a més de totes aquelles actuacions previstes als
Articles 28 i 29 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Serà d'obligat compliment el
que s'especifica als articles 28 i 29 de la Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de
Catalunya pel que fa a la carretera L-503.
- Línia d'edificació
En la carretera L-503 i en sòl urbà estarà situada a 18 metres del límit de l'aresta exterior de la
calçada. Dins d'aquest límit estarà prohibida la construcció de qualsevol tipus d'obra nova. Serà
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d'obligat compliment el que s'especifica als articles 30 i 31 de la Llei 7/1993 de 30 de setembre de
Carreteres de Catalunya.
En la carretera L-503 en sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable estarà situada a 25 metres del
límit de l'aresta exterior de la calçada. Dins d'aquest límit estarà prohibida la construcció de
qualsevol tipus d'obra nova. Serà d'obligat compliment el que s'especifica als articles 30 i 31 de la
Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de Catalunya.
En els plànols d'ordenació del Sòl Urbà i Apte per Urbanitzar s'assenyalen les variants de la
carretera L-503 ja executades o previstes pels diferents nuclis. En el cas de la variant de La Plana
de Mont-ros la línia d’edificació se situa a 50 metres del límit de l'asfalt. No totes les variants que
es construeixin en el condicionament d'aquesta carretera han de tenir la mateixa consideració, per
tant, les variants i canvis de traçat no inclosos en aquestes Normes Subsidiàries es podran
tramitar posteriorment segons el previst a la legislació sectorial vigent i les determinacions que
impliquin seran incorporades al document de planejament.
- Per a les carreteres i pistes secundàries d'accés als nuclis que són de competència municipal
s’estableix una franja de protecció no edificable de 6 metres a banda i banda amidats des de l’eix
del vial.
b. La xarxa viària urbana
Les condicions específiques d'ordenació i ús de la xarxa viària urbana es determinaran en els
corresponents projectes d'urbanització i obres.
c. La xarxa viària rural
S'haurà de conservar en la seva integritat l'actual xarxa de camins rurals. Als efectes de disposar
d’un llistat exhaustiu dels camins rurals del terme municipal de La Torre de Capdella i alhora tenirne determinats els elements naturals d’interès, els artístics i els paisatgístics, aquesta normativa
es remet a l’estudi “Memòria del patrimoni natural i artístic de la Vall Fosca” elaborat per Eva
Perisé i lliurat a l’Ajuntament el novembre del 1997.
No es poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat que
no estigui prevista en aquestes Normes Subsidiàries, en els Plans Especials que en Sòl No
Urbanitzable poden desenvolupar-les o en els Plans de Gestió Forestals o Programes de
l'Administració d'Agricultura, amb l'informe previ corresponent del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Qualsevol actuació que pretengui l'obertura o modificació de traçat d'un camí rural, caldrà que
obtingui la corresponent llicència municipal. A la memòria del projecte de sol·licitud s'haurà de
justificar la necessitat i conveniència del nou camí o de la modificació proposada, així com també
la integració del nou traçat en el paisatge.
En qualsevol cas l'obertura d'un nou camí rural haurà de complir allò que regula la Normativa
Forestal i de Medi Natural en el sentit de no superar els 4 metres d'amplada ni superar una
pendent del 10%.
Podran projectar-se miradors i espais lliures vinculats als camins rurals, urbanitzats amb els
elements propis de les àrees de lleure, com són fonts, espècies arbòries, etc.
Totes les construccions, sense perjudici del que s'estableixi per a cada zona, hauran de situar-se
a una distància mínima de 5 metres d'aquests camins.
Les distàncies de protecció de la xarxa de camins rurals, a cada banda de camí, són de 6 metres,
en els camins de la xarxa viària bàsica, i de 4 metres en els secundaris, amidats respecte l'eix del
camí.
Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, s'indiquen en el plànol d'estructura del
territori a escala 1/10.000 els camins rurals i pistes forestals que s'integren a la xarxa viària bàsica.
També es consideraran incorporats com a xarxa viària bàsica els determinats per a la prevenció
d'incendis forestals en el pla que elabori l'administració competent en la matèria.
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Així mateix, s’indiquen en aquest plànol d'estructura del territori a escala 1/10.000, cinc camins
que formen part del que s’anomena itineraris d’interès natural i cultural: Molinos-La Coma-Sant
Quiri, Molinos-El Solà-Coll d’Oli, Espui-Mare de Déu de Fa-Filià-Capdella, Capdella-Rus, i la ruta
del Carrilet. Són d’aplicació per a aquests itineraris tot el determinat en els punts anteriors referent
a proteccions, distàncies de les edificacions i elements d’urbanització. Els projectes d’ordenació i
senyalització que es desenvolupin per a potenciar i millorar l’ús d’aquests camins, determinaran la
ubicació d’àrees d’aparcament i serveis necessaris, miradors i espais lliures, i alhora definiran les
condicions d’ús dels mateixos.
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SECCIÓ TERCERA. SISTEMA HIDROGRÀFIC
article 93

Definició

1. Constitueix el Sistema hidrogràfic el conjunt de llacs, rius, canals, barrancs, torrents, fonts
naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques.
2. En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús i la conservació de les instal·lacions
d'ordenació dels llacs, rius, barrancs i torrents, s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la
legislació sectorial vigent i les corresponents disposicions urbanístiques que es puguin establir
mitjançant Planejament Especial.
3. Els llacs, rius, barrancs i torrents són de domini públic, com també ho són els espais qualificats
com a tals per la legislació d'aigües. La resta de terrenys d'aquest Sistema tindran la consideració
de Sòl No Urbanitzable, objecte d'especial protecció.
article 94

Sistema hidrogràfic, clau H

1. En els llacs, rius, barrancs i torrents s'estableix una zona de protecció que vindrà definida en
tres sectors diferenciats:
a. Zona de servitud, que serà de 5 metres d'amplada des del marge superior de la làmina o
canalització de l'aigua. Aquesta àrea serà exclusivament per a ús públic.
b. Zona de protecció definida per una franja de 10 metres que serà el límit d'ubicació de les
tanques a banda i banda de l'eix del curs d'aigua, excepte pels casos de ramaderia extensiva.
c. Zona de policia, que serà de 100 metres d'amplada des del marge superior de la canalització o
làmina d’aigua i en la que es condiciona l'ús i les activitats que es desenvolupin.
2. Tots els llacs, rius, canals, barrancs i torrents, en els trams classificats de Sòl No Urbanitzable
mantindran una protecció de 25 metres a partir del marge que delimita el curs o làmina d’aigua. En
les zones de ribera amb una vegetació ben desenvolupada aquesta protecció de 25 m. quedarà
ampliada en funció d'assolir una protecció més acurada d'aquest espai. En aquest àmbit de
protecció no s'admet cap tipus de construcció, a no ser que siguin instal·lacions al servei del
Sistema. En els trams classificats de Sòl Urbà i Sòl Apte per Urbanitzar la protecció és establerta
per a cada cas als plànols d'ordenació. En tot cas, en el desenvolupament de les SAU es podrà
definir una protecció encara més acurada que la establerta per aquestes Normes.
3. Les fonts mantindran una protecció radial de 50 m.
4. La zona de servitud dins de la franja de protecció tindrà les finalitats següents d'acord amb
l'article 7 del Reglament del Dominio Público Hidráulico:
a. Pas per a servei del personal de vigilància.
b. Pas per a l'exercici d'activitats de pesca fluvial i altres esports.
c. Pas de salvament de persones i béns.
d. Amarrada d'embarcacions de forma ocasional.
5. En la zona de policia de 100 metres queden sotmeses a l'autorització prèvia de l'administració
competent en la matèria qualsevol obra o treball, i en especial sotmeses al Reglament del Dominio
Público Hidráulico les següents activitats:
a. Les alteracions substancials del relleu natural del terreny.
b. Les extraccions d'àrids.
c. Les construccions de tot tipus que tinguin caràcter definitiu o provisional.
d. Qualsevol altre ús o activitat que suposi un obstacle pel corrent en règim d'avingudes o que
causi degradació del domini públic (article 9 Reglament del Dominio Público Hidráulico).
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6. De forma expressa es prohibeixen els moviments de terres i les desforestacions de marges.
7. L'abocament o conduccions de residus industrials o pecuaris es realitzarà de forma controlada
amb la corresponent depuradora i conduccions subterrànies assegurant la netedat i continuïtat de
les condicions naturals i la no contaminació de les capes freàtiques.
8. Per a prevenir la contaminació de les aigües contra els abocaments d'origen difús s'estableix un
perímetre de protecció de 100 m. al voltant de les fonts i de 25 m. al llarg dels cursos d'aigua on
no es podran abocar purins com adob.
9. Els aprofitaments d'aigües superficials i subterrànies contaran amb l'oportuna concessió de
l'Agència Catalana de l'Aigua, Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Informe del Departament de
Medi ambient, d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 19/1991, de
7 de novembre, de reforma de la Junta de Sanejament.
10. A la memòria, s'aporta estudi hidrològic del riu Flamicell al seu pas per Espui.
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SECCIÓ QUARTA. SISTEMA GENERAL D'ESPAIS LLIURES
article 95

Disposicions generals

El sistema general d’espais lliures que formen part de l'estructura general i orgànica del territori
ordenat per aquestes Normes, inclou els espais de lleure i esbarjo dels diferents nuclis
consolidats, així com els conjunts d'arbredes vora camins, marges d'aigua arbrats, itineraris
paisatgístics i recorreguts de caràcter peatonal en general.
article 96

Sistema d'espais lliures, clau V

1. Formen el sistema d'espais lliures, tots els parcs, jardins i places i tot l’espai lliure destinat a
l'esbarjo, situats en Sòl Urbà, Apte per Urbanitzar i No Urbanitzable.
2. L'ús fonamental dels espais lliures és el descans i el lleure de la població, i per tant, sols s'hi
admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. En qualsevol cas,
aquestes no podran ocupar més del 5% de la superfície total de l'àmbit. Temporalment s'hi admet
la instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin els espais enjardinats.
3. En cap cas s'admetran aprofitaments privats del subsòl, del sòl i/o volada d'aquests espais. No
obstant això, al subsòl d'aquests sistemes s'admet que s'hi situïn serveis públics, mantenint la
titularitat pública i sempre que es garanteixi l'enjardinament de la superfície.
4. Per a les zones verdes de nova creació s'estableixen les dimensions mínimes següents:
Cercle igual o més gran de 30 m. de diàmetre.
Lineal igual o més gran de 12,00 m. d'amplària.
El pendent màxim del terreny per a situar les noves zones verdes serà del 20%.
5. Les zones verdes assenyalades en els sectors de sòl apte per urbanitzar son indicatives i no
computaran si no compleixen les condicions establertes en el punt 4 d'aquest article.
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SECCIÓ QUINTA. SISTEMA GRAL. D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS TÈCNICS
article 97

Disposicions generals

Per la seva finalitat i titularitat pública o privada, es regulen en aquest capítol els equipaments
comunitaris i centres públics, clau E, i els espais reservats a dotacions de serveis tècnics, clau T.
article 98

Sistema d'equipaments, clau E

1. Formen el sistema d'equipaments els terrenys assenyalats per les Normes amb aquesta
qualificació i que es destinen a l’ús públic o col·lectiu, d'acord amb les categories següents:
- Sòcio-Cultural: cases de cultura, museus, arxius, biblioteques, centres cívics, llars d’avis,
centres d'esplai, etc.
- Docent: Centres de formació, escoles taller, maternal, etc.
- Sanitari-assistencial: centres d'assistència primària, hospitals, centres extra-hospitalaris i
residències.
- Religiós: esglésies, centres religiosos i ermites.
- Administratiu: Administració pública, serveis de seguretat pública i manteniment, congressos.
- Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment.
- Cementiri.
- Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes.
2. L'edificació s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, a l'organització
general del teixit on s’ubiquen i a les condicions característiques de l’entorn.
3. L'edificabilitat neta per als nous equipaments es regularà per la major que resulta de considerar
les possibilitats edificatòries de les zones confrontants.
article 99

Sistema de serveis tècnics, clau T

1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la dotació d'infrastructures i la
prestació de serveis urbanístics, d'abastament d'aigües potables, industrials i de reg; serveis
d'evacuació i depuració d'aigües residuals; centres de producció i transformació i xarxes
distribuïdores d'energia elèctrica; centrals receptores i xarxes distribuïdores de gas; centrals de
comunicació i de telèfon; parcs mòbils de maquinària; plantes incineradores o de tractament de
residus sòlids i abocadors; i altres serveis similars, sempre que no siguin d'aprofitament privat.
2. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d'algun dels serveis abans
assenyalats i no existeixi una reserva específica de sòl en aquestes Normes, aquests serveis es
podran situar en Sòl No Urbanitzable, d'acord amb el tràmit de l'article 44 del R.G.U.
3. Només s'admetran les construccions i edificacions directament vinculades al servei.
Excepcionalment, per a instal·lacions d’extensió superior a 5.000 m2, s'admet la construcció d'un
habitatge destinat al guarda de les instal·lacions. La resta de l'espai no ocupat per les
instal·lacions rebrà un tractament de vegetació adequada a l'entorn.
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CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ (SU)
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS
article 100 Determinació de l'àmbit
1. Aquestes Normes Subsidiàries classifiquen com a Sòl Urbà els terrenys que per la seva
situació, en àrees consolidades per l'edificació i pel seu grau d'urbanització, mereixen aquesta
qualificació.
2. Els límits del Sòl Urbà estan determinats als corresponents plànols d'ordenació a escala
1/1.000.
article 101 Ordenació del Sòl Urbà
1. Els límits de les zones i sistemes, així com els àmbits de planejament derivat, polígons i unitats
d'actuació per al posterior desenvolupament i gestió de les Normes es delimiten en els plànols
d'ordenació. Tot junt constitueix l'ordenació detallada d'aquest sòl.
2. Cada unitat de zona porta l'indicador alfanumèric, anomenat clau de la zona, que d'acord amb
les categories que s'estableixen, determina les condicions de parcel·lació, edificació i ús.
3. Els terrenys reservats per a sistemes també s'indiquen amb el corresponent codi alfanumèric.
4. Pel desenvolupament de l'ordenació de les Normes Subsidiàries, en Sòl Urbà s'assenyalen i
delimiten Plans Especials, per als que es defineixen objectius, edificabilitat, densitat, i condicions
de parcel·lació, edificació, ús i gestió.
5. Pel desenvolupament de la gestió de les Normes Subsidiàries en Sòl Urbà, s'assenyalen i
delimiten Unitats d'Actuació, per a les que s'estableix l'ordenació detallada mitjançant la
qualificació urbanística dels terrenys i es determina les condicions de gestió i el règim de cessions.
6. El desenvolupament dels àmbits del sòl urbà de la central de Capdella encerclats en el plànol
normatiu 7J i el desenvolupament de la UA-CC2 s'adaptaran al contingut del dictamen del Servei
Geològic del Institut Cartogràfic de Catalunya.
7. Prèviament a qualsevol actuació de desenvolupament o millora urbanística en el nucli antic de
Capdella, caldrà efectuar un estudi geològic i geotècnic sobre la inestabilitat del dipòsit de till,
d'acord amb el dictamen del Servei Geològic del Institut Cartogràfic de Catalunya que assenyala la
zona com "Zona amb un grau de perillositat alta".
article 102 Deures dels propietaris en el Sòl Urbà
1. Realitzar les cessions obligatòries i gratuïtes dels terrenys destinats a sistemes de la forma que
determina l'article 120 del Decret Legislatiu 1/1990.
2. Costejar la urbanització.
3. Edificar els solars.
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SECCIÓ SEGONA. ZONES EN SÒL URBÀ
article 103 Classes de zones
1. Aquestes Normes Subsidiàries estableixen les zones següents per al Sòl Urbà:
- Zona de nuclis històrics, clau 1
- Zona d'edificacions de volumetria singular, clau 2
2. Si bé les característiques tipològiques generals són comunes a tots els nuclis de la vall, cal
diferenciar tres unitats geogràfiques diferents dins el terme municipal que determinen condicions
d’ordenació i edificació més específiques per a cada nucli. Així s’estableixen tres grups de pobles
que presenten característiques generals i específiques similars i que a l’hora de regular-ne la
reforma i/o desenvolupament es basaran en els mateixos criteris:
Grup A: La Pobleta de Bellveí, Envall, Estavill, Antist, Castell-Estaó, Beranui, La Plana de Montros.
Grup B: Molinos, Astell, Oveix, Aguiró, Paüls, Mont-ros, Pobellà.
Grup C: La Torre de Capdella, Aiguabella, Espui, La Central de Capdella, Capdella.
article 104 Zona de nuclis històrics. Clau 1
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena les edificacions que en conjunt constitueixen els diferents nuclis consolidats
del municipi de la Torre de Capdella. La regulació de l'edificació s'estableix en funció de les
diferents condicions tipològiques que diferencien les construccions i els buits existents a l’interior
d’aquests nuclis consolidats. L'objectiu d'aquesta regulació és mantenir substancialment les
característiques tradicionals dels nuclis i regular els possibles processos de reforma, millora i
transformació de les construccions existents.
2. CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES DE LA ZONA DE NUCLIS HISTÒRICS
La zona de nuclis històrics d'aquestes Normes Subsidiàries conté diferents elements que
defineixen les tipologies constructives existents als nuclis consolidats del municipi de La Torre de
Capdella.
Independentment de l’àrea geogràfica on s’ubica cada nucli, les tipologies que formen la zona de
nuclis històrics es classifiquen en tres grans grups, que es recullen als corresponents plànols
sobre tipologies edificatòries:
a). CASES
Normalment de planta rectangular, amb la façana principal sobre el carrer i coberta a una o dues
vessants, i d'una alçada corresponent a planta baixa, una o dues plantes pis (excepcionalment en
alguns nuclis hi han cases amb tres plantes pis) i l’espai sotacoberta o cap de casa.
b). CASES GRANS (amb pati, era i/o hort) i ERES
Les cases grans són construccions singulars pel que fa a dimensió i per l’aspecte extern de
l'edificació donat que en moltes ocasions tenen més de dues façanes o formen part d’un conjunt
edificat més ampli que inclou quadres i corrals, coberts o magatzems vinculats a l’explotació
familiar i relacionats amb la vivenda a través de l’era. Majoritàriament tenen una alçada de planta
baixa, una o dues plantes pis i cap de casa. En ocasions aquestes cases, donada la seva
particular situació al voltant del nucli, tenen una superfície destinada a hort dins la mateixa
parcel·la. En general aquestes construccions són les dominants a la majoria dels nuclis del
municipi.
Les eres originàriament constituïen un espai per a l'explotació agroramadera. Són edificacions
generalment de gran dimensió amb gran coberta a una o dues aigües i amb l’espai dividit en dos
nivells amb accessos independents i intercomunicats. En el nivell inferior, la quadra o corral, i en el
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nivell superior, sotacoberta, el paller, d'una alçada molt superior a la quadra i amb els
característics cavalls de fusta o estisores donant façana al pati pavimentat o era pròpiament dita
que forma també part de la mateixa parcel·la. Les obertures són poques i de gran dimensió, els
gaials, generalment tancats amb taules de fusta. L'objectiu genèric de la regulació de les eres és
mantenir l'estructura tipològica general, els volums i les alçades actuals però a la vegada
possibilitar el canvi d'ús als permesos dintre de la zona de nuclis històrics, clau 1.
Els espais lliures privats a l’interior de la parcel·la són, com hem dit, els elements que acaben de
determinar i definir l’estructura tipològica dels nuclis. Són moltes les parcel·les que tenen espais
lliures vinculats directament a les edificacions i genèricament pertanyen als grup b. anteriorment
descrit. Donada la peculiaritat d’aquests espais i en molts casos la dimensió considerable dels
mateixos respecte la dimensió total de la parcel·la, és necessari regular-ne les condicions
d’ordenació i ús per tal de garantir-ne una correcta transformació o reutilització sempre compatible
amb el manteniment de les característiques essencialment tradicionals del lloc.
Aquests espais lliures poden ser de tres tipus:
- L’era: superfície enllosada vinculada directament a l’edificació o edificacions que li donen façana,
que tradicionalment s’utilitzava com a espai per batre i/o per desenvolupar altres activitats
agroramaderes, que inclou en ocasions espais semi-oberts sota el paller des d’on s’accedeix als
corrals i que estableix en molts casos la relació entre l’habitatge i la superfície construïda
destinada a usos agropecuaris.
- L’hort: superfície de terra destinada al cultiu familiar d’hortalisses i fruites de superfície molt
variable en funció de la seva localització dins o al voltant del nucli consolidat. En general aquests
horts formen part del conjunt de la parcel·la edificada i s’entenen com un element més de la unitat
familiar, a excepció feta d’alguns horts situats als voltants dels nuclis que ja estan més relacionats
amb els prats i trossos adjacents, i dels horts dins el nucli de Capdella que en molts cassos
s’entenen com a parcel·les independents donada la dimensió i l’estructura característica dels
mateixos.
- El pati: superfície semi-pavimentada d’usos diversos vinculada a edificacions que normalment
han transformat la seva tipologia original i que s’ha convertit en un espai en ocasions comunitari i
en altres encara d’ús familiar amb característiques d’ordenació pròpies de jardí.
Les condicions per a la reforma, nova edificació o substitució de l'edificació actual s'estableixen als
apartats següents en funció de les esmentades tipologies constructives i en base a les unitats
geogràfiques descrites a l'article 102 anterior. Així mateix al punt 7 i 8 següents s’estableixen
condicions especials d’ordenació per a la remodelació de les cases grans i les eres i corrals , i
també s’especifiquen els criteris per a la regulació de l’ocupació dels espais lliures privats
d’aquestes parcel·les de gran superfície.
c). CASES AÏLLADES
Són construccions residencials tradicionals situades en la perifèria dels nuclis formant entorns
d'edificacions disseminades. Tradicionalment es situen alineades al camí però separades de les
partions veïnes
- En els plànols normatius a escala 1/1000 es grafien les diferents tipologies de la Zona de nuclis
històrics. Clau 1 amb diferents trames, amb la llegenda corresponent.

3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ
Tenir la superfície establerta en aquestes Normes com a parcel·la mínima és condició necessària
per a poder-hi edificar. S’exceptuen d’aquesta condició les parcel·les de mides inferiors resultants
de documents públics, que compleixin l’article 1227 del codi Civil, efectuats abans de l’aprovació
inicial d’aquestes Normes. Les parcel·les són edificables quan compleixen les condicions legals de
solar, segons l’article 119 del Decret Legislatiu 1/1990.
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Paràmetres de
parcel·la
Superfície mínima
Front mínim
Fondària mínima

1a / 1a*
Cases
50m2
5mts
6mts

1b / 1b* Cases
grans i eres
150m2
6mts
8mts

1c*
Cases aïllades
400m2
15mts
20mts

1d*
Cases aïllades
500m2
15mts
20mts

4. CONDICIONS DE L'ORDENACIÓ
Totes les subzones poden estar regulades per les condicions d’edificació grafiades als plànols
d’ordenació de sòl urbà o pels paràmetres definits en aquest article. En el cas de trobar-se
grafiades, les condicions que caldrà aplicar seran les grafiades, sempre respectant les condicions
particulars definides en aquest mateix article. Per major claredat, en els casos en què són
d’aplicació les condicions d’edificació grafiades al plànol, s’ha afegit al codi de zona el símbol “*”
(1a*, 1b*, 1c* i 1d*).
1a / 1a* cases
Densitat màxima

1b / 1b* Cases
grans i eres

1 habitatge/80m2
construïts

Edificabilitat
màxima

1c*
Cases aïllades
1hab/200m2 de
solar

1d*
Cases aïllades
1 hab/90m2
construïts
residencials
1,5 m2st/m2sòl

neta L’existent o la
L’existent o
0’6 m2st/m2sòl
resultant d’ocupar 2,5 m2st/m2sòl
el 100% de la
parcel·la amb una
alçada màxima de
PB+2p+SC
En el cas que, per aplicació de les condicions d’edificació explicitades als
plànols d’ordenació (clau *), l’edificabilitat sigui inferior a la màxima,
l’edificabilitat serà la resultant de l’aplicació dels paràmetres d’ocupació i
alçada màxima grafiats.
Els àmbits on apareix l’anotació “ne” no edificable, la superfície així designada
no serà computable a efectes del càlcul de l’edificabilitat màxima.
Regulació
Segons article 46
Segons article 46
d'alineacions
i plànol
i plànol
d'ordenació del
d'ordenació del
Sòl Urbà
Sòl Urbà
Si està grafiada als plànols d’ordenació de sòl urbà (clau *), l’edificació s’haurà
de situar a l’interior de l’àrea grafiada.
Posició i ocupació Alineació a vial
L’existent i 100% 40% màxim
50% màxim
de l'edifici (art. 47)
en soterrani
Si està grafiada als plànols d’ordenació de sòl urbà (clau *), l’edificació s’haurà
de situar a l’interior de l’àrea grafiada.
Espai lliure privat Segons article 48 mínim de 30% del Segons article 48. Restarà al servei
(article 48)
total de la
de l’edificació i destinat a cobrir les
superfície de la
necessitats d’aparcament i jardí de la
parcel·la
mateixa
Els àmbits amb condició d'edificació “ne” no edificable,
Nombre màxim de PB+2+sotacob.
PB+2+sotacob.
PB+1+sc
Pb+2+sc
plantes (article 49) Si està grafiada als plànols d’ordenació de sòl urbà (clau *), el nombre màxim
de plantes serà l’explicitat en aquests.
Altura reguladora
En parcel·les amb un fort pendent, caldrà disposar l'edificació de tal manera
màxima (article 49 i que la diferència entre la cota d'arrencada de la coberta i qualsevol cota del
50)
terreny en el perímetre de l’ocupació en planta de l'edificació, no superi l'altura
reguladora màxima incrementada en 2,80 metres.
9,60 mts
L’existent
6,60 mts
9,60 mts
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Si està grafiada als plànols d’ordenació de sòl urbà (clau *), l’alçada màxima
serà l’explicitada en aquests seguint, les correspondències següents:
PB: 3m
PB+1: 6m
PB+1+sc: 6,60m
PB+2: 9m
PB+2+sc: 9,60m
Coberta (article 51) A pendent entre 25% i 35%. Teula ceràmica
B pendent entre 30% i 50%. Pissarra o llosa
C pendent entre 40% i 60%. Pissarra o llosa
Cossos sortints
Segons articles 52 i 54
Elements sortints
Segons articles 53 i 54
Tanques
Segons article 55
Pujadors
Segons article 56
Servituds, porxats i Segons article 57
passos
Coberta (Art. 51) En les Eres la pendent de la coberta serà
l'existent, en tots els grups (A, B i C)
5. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ
1A / 1A*, 1B / 1B*, 1C*, 1D*
Plantes baixes
Segons article 60
Plantes soterrani
Segons article 61
Plantes pis
Segons article 62
El cap de casa
Segons article 64
Vol de coberta i ràfecs
Segons article 65
Llucanes sobre coberta
A No s’admeten
B No s’admeten en general. (Si excepcionalment amb ED)
C Segons article 66
Finestres sobre coberta
Admeses segons criteris generals establerts a l’article 66
Les façanes (article 67)
A Acabades amb pedra del país i/o arrebossats amb colors rosats,
marrons, color terra dels barrancs propers
B Acabades amb pedra del país i/o arrebossats amb colors rosats,
marrons, grisos, terra
C Acabades amb pedra del país i/o arrebossats amb colors grisos,
verdosos, colors del granit de la capçalera de la vall
Tractament de parets mitgeres Segons article 68
En les Eres dels nuclis del grup C es mantindran les llucanes existents
En totes les eres es mantindran les obertures existents tancant amb vidre o fusta
6. CONDICIONS BÀSIQUES DE COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
1. Les tipologies definides en el present article comporten una idea clara del concepte tipològic de
les edificacions: les cases i les cases grans i les eres. La composició arquitectònica de les obres
de nova planta, obres de substitució, o de reforma i rehabilitació hauran d'interpretar i resoldre
amb correcció les solucions tradicionals i la coherència tipològica en el sentit d'ordenar els volums
permesos i resoldre constructivament i estètica les façanes, les cobertes i els elements auxiliars i
complementaris de l'obra: obertures, volades, tancaments, i altres elements de l'edificació definits
en aquestes normes. Per això, caldrà justificar expressament les solucions adoptades mitjançant
el projecte corresponent o l'Estudi de Detall, si és preceptivament sol·licitat pels serveis tècnics
municipals.
2. Tindran la consideració de condicions bàsiques de composició i seran d'obligat compliment els
següents criteris arquitectònics de referència a fi i efecte que les edificacions s'integrin el màxim
possible a l'entorn on s'ubiquen:
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- Els tipus de materials de façana propis del lloc i en especial els regulats en aquestes Normes,
amb predominança de la pedra del país i els arrebossats amb colors integrats al lloc (seguint les
tonalitats de la pedra i la terra de cada indret), quedant expressament prohibit el color blanc/ocre i
els acabats amb materials ceràmics o amb blocs de formigó vistos sense arrebossar.
- Les cobertes, que estaran acabades prioritàriament amb pissarra o teula ceràmica segons la
localització geogràfica del nucli dins la vall i que es regularà segons el que s'estableix a l'article 51
d'aquestes Normes i amb les determinacions que s’especifiquen per a cada subzona.
- Els volums edificats tendiran a ésser simples i paral·lelepipèdics, amb façanes planes i cobertes
de plans continus evitant el trencament dels ràfecs, i seguint sempre les directrius essencials de
les construccions tradicionals.
3. Es recomana fer una observació atenta de com els edificis preexistents de cada nucli es
conjuguen entre sí, i de com aquests s’assenten sobre el terreny, per tal que les noves
construccions ho facin de la mateixa manera, seguint els mateixos criteris.
7. ORDENACIÓ ESPECIAL DE LES CASES GRANS I DE LES ERES
1. Les cases grans (amb pati, era i/o hort) i les construccions agroramaderes existents dins els
nuclis consolidats anomenades eres (era+corrals+paller), han de mantenir la seva configuració
tipològica actual en la mesura del possible, tot i que es permeti el seu canvi d’ús a habitatge o
altres usos compatibles dins la zona on s’ubiquen. És prioritari en qualsevol reforma o remodelació
mantenir tots aquells elements que defineixen essencialment la tipologia de l’edificació existent.
2. Es podrà intervenir en aquests conjunts edificats mitjançant la seva transformació arquitectònica
en els supòsits següents:
- Quan es tracti d’edificacions que tenen una alçada en algun dels seus fronts de planta baixa i en
els altres no superi les dues plantes, a través del projecte corresponent es podrà augmentar
l’alçada fins a planta baixa, dues plantes i sotacoberta a tot el conjunt de l’edificació, sempre que
d’edificabilitat màxima resultant no superi l’existent o els 2,50m2 de sostre/m2 de sòl.
- Quan es tracti d’edificacions amb una gran superfície construïda es podrà reformar el conjunt,
establint una reordenació de l’edificabilitat existent, alliberant una superfície de sòl equivalent a
l’existent o com a mínim del 30% de la superfície total del solar com a sòl lliure privat. Les tanques
del conjunt se situaran a l’alineació fixada als plànols corresponents i mantindran les alçades
tipològiques actuals i els materials constructius propis de cada zona.
- Quan es tracti d’edificacions adjacents amb altres de diferent alçada i tipologia arquitectònica, es
podrà augmentar la seva alçada a la promig de la de les edificacions de l’entorn.
La resta de condicions normatives seran les que s’especifiquen per a la zona 1 de nuclis històrics.
8. CONDICIONS PER A L’OCUPACIÓ DELS ESPAIS LLIURES PRIVATS: HORTS, ERES I
PATIS DINS EL SÒL URBÀ. RECONSTRUCCIÓ DE LES EDIFICACIONS EN RUÏNA.
1. Les eres i superfícies enllosades ja existents així com els patis enjardinats s'han de mantenir
lliures d'edificació. Malgrat això, es poden ocupar amb edificació fins a un 10% per a ús
d'habitatge i fins a un 20% per a usos complementaris, sempre i quant la superfície lliure restant
sigui com a mínim del 30% de la superfície total del solar.
2. En els horts, ferratges, i altres espais lliures privats de superfície superior a 50m2 vinculats a
una finca d’edificació rural conjunta (casa gran i/o era) és admesa l'edificació per ampliació o
millora d'aquesta en les mateixes condicions anteriors. Els espais lliures la superfície dels quals
sigui igual o inferior a 50m2, seran totalment edificables sempre que s’acompleixin les condicions
especificades al punt 7 anterior.
3. Per tal de poder segregar els horts de la finca original a la que pertanyen per a formar una finca
independent, caldrà que aquests tinguin una superfície mínima de 150 m2 i es podran consolidar
fins arribar a una edificabilitat màxima de 1,50m2 de sostre/m2 de sòl i complint la resta de
condicions d’ordenació, edificació i ús que s’especifiquen als apartats anteriors.
4. Per a la reconstrucció d’edificacions en ruïna caldrà tramitar el corresponent estudi de detall per
tal de justificar l’adaptació de la nova edificació a l’entorn i la correcta disposició dels volums,
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recuperant en la mesura del possible l’ocupació preexistent i sense sobrepassar una edificabilitat
màxima de 2,50m2 de sostre/m2 de sòl. El tipus d’edificació serà el dominant a la zona on s’ubica
i les condicions d’ordenació, edificació i ús les establertes als apartats anteriors.
9. CONDICIONS D'ÚS
Ús global dominant
Usos admesos

Habitatge
Hoteler, comerç, oficines i serveis privats, magatzem, garatge i
aparcament, industrial i agroramader amb compatibilitat amb
l'habitatge

article 105 Zona d'edificacions de volumetria singular. Clau 2
1. DEFINICIÓ.
La zona clau 2 regula els petits creixements en Sòl Urbà que, qualificats directament, han de
desenvolupar-se amb tipologies edificatòries similars a les tradicionals del nucli consolidat donada
la proximitat al mateix.
La llicència haurà de justificar l’adaptació de la nova edificació a l’entorn i la correcta disposició
dels volums, seguint les alineacions de carrer indicades i sense sobrepassar una edificabilitat
màxima de 2,50m2 de sostre/m2 de sòl. El tipus d’edificació serà el dominant a la zona on s’ubica
i les condicions d’ordenació, edificació i ús les establertes als apartats corresponents de la zona
clau 1 anterior.
2. SUBZONES
Les subzones de la zona 2 ordenen les edificacions aïllades unifamiliars i bifamiliars, les
edificacions aïllades plurifamiliars tipus bloc o de volumetria compacta i també les construccions
destinades a usos hotelers i serveis turístics, amb predomini de formes volumètriques singulars i
en general de major alçada i dimensió en planta que les diferents construccions dominants dins
els nuclis tradicionals. Així mateix, també regulen els creixements potencials en Sòl Urbà que,
qualificats directament o gestionats a través d'Unitats d'Actuació, poden desenvolupar-se amb
diferents tipologies edificatòries (xalets, habitatges bifamiliars o en filera, edificacions plurifamiliars,
etc.), sempre protegint les condicions naturals de l’entorn on s’ubiquen.
Es diferencien sis subzones: la zona 2a, la zona 2b, la zona 2c, la zona 2d, la zona 2e i la zona 2f.
Aquestes sis subzones es regulen segons les condicions de parcel·lació, ordenació, edificació i ús
que es determinen a continuació i en base al que s’especifica als corresponents plànols
d’ordenació del Sòl Urbà a escala 1/1000. Caldrà desenvolupar el corresponent Estudi de Detall
per a modificar les condicions establertes als plànols d’ordenació i també per ajustar aquelles
propostes que es desenvolupin en base a l’aplicació dels paràmetres corresponents i que afectin a
més d’una parcel·la. Serà també a través de la tramitació del corresponent Estudi de Detall que es
podran modificar les condicions d’ordenació de la zona 2a per les de la zona 2b i viceversa, i
també les de la 2c per les de la 2a o 2b, sempre que l’Estudi de Detall inclogui tot l’àmbit continuo
qualificat per aquestes normes i es defineixi la nova parcel·lació del conjunt de manera global.
La zona 2a es destina prioritàriament a la ubicació d’edificacions residencials unifamiliars o
bifamiliars tipus xalet.
La zona 2b es destina prioritàriament a la ubicació d’habitatges bifamiliars, cases amb pati o en
filera (veure les condicions particulars d’ordenació especificades al punt 7 següent) i l’ordenació en
bloc sempre acomplint les condicions d’ordenació i edificació establertes i les especificacions del
punt 7 pel que fa a ocupació, fondària i màxim front construït. En aquest últim cas l’espai lliure
resultant serà col·lectiu i en cap cas es podrà subparcel.lar.
La zona 2c es destina prioritàriament a la ubicació d’edificacions residencials plurifamiliars tipus
bloc o edificació compacta, i les construccions destinades a usos hotelers i serveis turístics de
volumetria singular.
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La zona 2d ordena les edificacions aïllades plurifamiliars tipus bloc per habitatges de protecció
oficial.
Les zones 2e i 2f són variants en baixa densitat per a integrar preexistències en els nuclis de
Molinos (2e) i la Pobleta de Bellveí (2f).
El planejament derivat que desenvolupi aquestes Normes en Sòl Urbà podrà establir altres
subzones d’aquestes que són generals, i determinar condicions d’ordenació més específiques per
a cada àmbit de planejament.
3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ
Tenir la superfície establerta en aquestes Normes com a parcel·la mínima és condició necessària
per a poder-hi edificar. S’exceptuen d’aquesta condició les parcel·les de mides inferiors resultants
de documents públics, que compleixin l’article 1227 del codi Civil, efectuats abans de l’aprovació
inicial d’aquestes Normes. Les parcel·les són edificables quan compleixen les condicions legals de
solar, segons l’article 119 del Decret Legislatiu 1/1990.

Superfície de parcel·la mínima
Front mínim de parcel·la
Fondària mínima de parcel·la

2a / 2a*
400m2
15mts
20mts

2b / 2b*
100m2
5mts
15mts

2c / 2c*
500m2
15mts
20mts

2d
90m2
5 mts
6 mts

2e
800m2
20mts
20mts

2f
800m2
20mts
20mts

4. CONDICIONS DE L'ORDENACIÓ
Totes les subzones poden estar regulades per les condicions d’edificació grafiades als plànols
d’ordenació de sòl urbà o pels paràmetres definits en aquest article. En el cas de trobar-se
grafiades, les condicions que caldrà aplicar seran les grafiades, sempre respectant les condicions
particulars definides en aquest mateix article. Per major claredat, en els casos en què són
d’aplicació les condicions d’edificació grafiades al plànol, s’ha afegit al codi de zona el símbol “*”
(2a*, 2b*, 2c*).
2a / 2a*
2b / 2b*
2c /2c*
2d
2e
2f
Densitat màxima
1hab/200
1hab/100
1hab/90
1hab/100
1hab/400
1hab/800
m2 de solar
m2 de
m2 de
m2
m2
m2 de
solar
solar
construïts
construïts
solar
residencial
s
Agrupació màxima 2a: 2 hab
2
2
2a*: 4 hab
habitatges habitatges
Edificabilitat
0,6
1,8
1,5
3,0
0,45
L'existent
màxima neta per m2st/m2sòl m2st/m2sòl m2st/m2sòl m2st/m2sol m2st/m2sòl amb una
parcel·la
ampliació
màxima del
10%
sempre
que no es
superin
0,25
m2st/m2sòl
En el cas que, per aplicació de les condicions d’edificació explicitades als
plànols d’ordenació (clau *), l’edificabilitat sigui inferior a la màxima,
l’edificabilitat serà la resultant de l’aplicació dels paràmetres d’ocupació i
alçada màxima grafiats.
Els àmbits on apareix l’anotació “ne” no edificable, la superfície així designada
no serà computable a efectes del càlcul de l’edificabilitat màxima.
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Regulació
d'alineacions

Posició i ocupació
de l'edifici (article
47)

Espai lliure privat
Nombre màxim de
plantes (article 49)

Altura reguladora
màxima (article 49 i
50)

Segons article 46 i plànol d’ordenació del sòl urbà
Si està grafiada als plànols d’ordenació de sòl urbà (clau *), l’edificació s’haurà
de situar a l’interior de l’àrea grafiada.
Si no està definida, les edificacions aïllades es separen un mínim de 3m al
front de parcel·la i de 3m o com a mínim la meitat de l’altura de l’edificació a
construir a la resta de llindars.
40%
70%
50%
100%
40%
30%
màxim
màxim
màxim
màxim
màxim
Si està grafiada als plànols d’ordenació de sòl urbà (clau *), l’edificació s’haurà
de situar a l’interior de l’àrea grafiada, respectant l’ocupació màxima, en cas de
ser inferior.
Segons article 48. Restarà al servei de l’edificació i destinat a cobrir les
necessitats d’aparcament i jardí de la mateixa
2a:
PB+1+sc
PB+2+sc.
PB+2+sc.
PB+1+sc
PB+1+sc
PB+1+sc
2a*: PB+2
Si està grafiada als plànols d’ordenació de sòl urbà (clau *), el nombre màxim
de plantes serà l’explicitat en aquests.
En parcel·les de nova construcció amb un fort pendent, l’altura reguladora
màxima es mesurarà en la façana de muntanya i l’aplicació d’aquesta altura
no haurà de produir mai altures superiors a planta baixa més dues plantes
(PB+2P) en la façana de la vall. En el cas de que el desnivell fos tal que
provoqués en la façana de la vall un nombre de plantes superior a PB+2P, es
reduirà en la façana de muntanya el nombre de plantes necessari per a que
això no succeeixi. No obstant, però, es permetrà que la façana de muntanya
tingui sempre com a mínim planta baixa.

6,00 mts
6,00 mts
9,60 mts
9,60 mts
6,00 mts
6,00 mts
Si està grafiada als plànols d’ordenació de sòl urbà (clau *), l’alçada màxima
serà l’explicitada en aquests, seguint les correspondències següents:
PB: 3m
PB+1: 6 m
PB+1+sc: 6,60m
PB+2: 9m
PB+2+sc: 9,60m
Coberta (article 51) A
pendent entre 25% i 35%
teula ceràmica
B
pendent entre 30% i 50%
pissarra o llosa
C
pendent entre 40% i 60%
pissarra o llosa
Cossos sortints
Segons articles 52 i 54
Elements sortints
Segons articles 53 i 54
Tanques
Segons article 55

5. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ

Plantes baixes
Plantes soterrani
Plantes pis
El cap de casa
Vol de coberta i ràfecs
Llucanes sobre
A
coberta
B

2a / 2a*
2b / 2b*
ºSegons article 60
Segons article 61
Segons article 62
Segons article 64
Segons article 65
No s’admeten

2c /2c*

2e/2e*

2f

No s’admeten en general. Només excepcionalment amb ED
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C
Finestres sobre coberta
Les façanes (article
A
67)
B
C

Segons article 66
Admeses segons criteris generals establerts a l’article 66
Acabades amb pedra del país i/o arrebossats amb colors rosats,
marrons, colors terra dels barrancs de l’entorn
Acabades amb pedra del país i/o arrebossats amb colors rosats,
marrons, grisos, terra
Acabades amb pedra del país i/o arrebossats amb colors grisos,
verdosos, colors del granit de la capçalera de la vall

6. CONDICIONS BÀSIQUES DE COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
Les noves edificacions o les ampliacions de les edificacions existents respectaran i cuidaran de
forma especial la seva integració a l’entorn en el que es localitzen. Els criteris de composició de
les façanes s'ajustaran genèricament als criteris definits a la zona anterior de nuclis històrics i en
especial a les determinacions generals de la regulació de façanes.
7. CONDICIONS PARTICULARS DE L’EDIFICACIÓ EN FILERA I DE LES CASES BIFAMILIARS
1. En el cas de les subdivisions parcel·làries provinents de la unitat mínima de parcel·la
especificada a l’apartat 3 anterior, per tal de poder adequar l’ús de la propietat privada a cada
vivenda resultant del conjunt de l’edificació en filera, les parcel·les hauran de tenir una superfície
mínima de 100m2 i un front de parcel·la mínim de 5m. En el cas d’habitatges bifamiliars, la
parcel·la mínima serà de 250m2 i el front mínim de 10m.
2. L’edificabilitat màxima neta per parcel·la serà de 1,8m2de sostre/m2 de sòl.
3. L’ocupació màxima de la parcel·la serà del 70% i la fondària edificable no superarà els 15m.
4. S’estableix un front construït màxim de 40metres amb la finalitat de garantir una volumetria
oberta que possibiliti la relació visual amb l’entorn.
5. La concessió de la llicència vindrà condicionada a l’execució de tota la filera i les vivendes que
formen els laterals del conjunt s’hauran de tractar com a façanes en tots els seus costats.
Excepcionalment es permetrà la construcció de la filera per vivendes separades sempre seguint
però l’ordenació especificada i procurant que el conjunt mantingui una lògica constructiva unitària.
8. CONDICIONS D'ÚS
Ús global dominant
Usos admesos

Habitatge unifamiliar o plurifamiliar, hoteler i serveis turístics
Comerç, oficines i serveis privats, garatge i aparcament

9. TERMINIS PER EDIFICAR
Per la clau 2d destinada a habitatges de protecció oficial, s'estableix un termini de 2 anys per l'inici
de les obres i 3 anys per llur finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència
d'obres.
article 105bis

Zona d'edificacions de volumetria especifica. Clau VE1

1. USOS
Es mantenen les condicions d'ús previstes en l'article 105 apartat 8, per a la zona d'edificacions de
volumetria singular clau 2c.
2. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ
Es mantenen les determinacions previstes en l'article 105 apartat 5, per a la zona d'edificacions de
volumetria singular clau 2c.
3. CONDICIONS DE L'ORDENACIÓ
Es mantenen les determinacions previstes en l'article 105 apartat 4, per a la zona d'edificacions de
volumetria singular clau 2c, modificades en els següents termes:
a) Índex d'edificabilitat neta zona VE1: Serà de 1,6m2st/m2s

NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA TORRE DE CAPDELLA, TEXT REFÒS
NOVEMBRE 2015

63

NORMATIVA - TITOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES

b) Regulació d'alineacions zona VE1: Segons el gàlib màxim definit en el plànol d'ordenació
en planta 2.3 de la present modificació NNSS
c) Posició i ocupació de les edificacions: Ocupació màxima 50%, amb el gàlib màxim en
planta definit en el plànol 7.19 d'ordenació en planta del present text refós.
d) Nombre màxim de plantes: PB+2+Sotacoberta, amb gàlib màxim en secció definit en
l'annex 2 del present text refós.
e) Altura reguladora màxima: 9,6m amb el gàlib màxim en secció definit en l'annex 2 del
present text refós.
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SECCIÓ TERCERA. ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ ESPECÍFICS DEL SÒL
URBÀ
article 106 Polígon d'Actuació La Pobleta 1. PA-LP1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector de forma que es garanteixi la cessió del vial indicat que permet un nou
accés peatonal al nucli consolidat, així com de l’espai lliure al llarg de la carretera i del vial
peatonal que connecta amb el camí de la font, alhora que es desenvolupa una edificació coherent
amb la posició de transició entre el Sòl Urbà i No Urbanitzable que ocupa el sector delimitat.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.19 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2a
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2b
Total sòl privat
Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

69,79%

30,21%

3139
1864
5003

m2
m2
m2

729
1437
2166
7169

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2a i 2b d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 107 Polígon d'Actuació La Pobleta 2. PA-LP2
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a l’entrada sud del nucli de la Pobleta de Bellveí, amb front a la
carretera L-503, de forma que es garanteixi la cessió i urbanització dels vials peatonals delimitats
així com de la franja verda que s’indica a tot el llarg de la carretera.
Consolidar la façana d’accés principal al nucli amb tipologies residencials tradicionals.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.19. a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
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Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c
Total sòl privat

72,8%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Póligon d'Actuació

27,2%

1985 m2
1895 m2
502
206
708
2603

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2 i 2c d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 108 Polígon d'Actuació La Pobleta 3. PA-LP3
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a l’entrada sud del nucli de la Pobleta de Bellveí, amb front a la
carretera L-503, de forma que es garanteixi la cessió i urbanització dels vials peatonals delimitats
així com de la franja verda que s’indica a tot el llarg de la carretera, permetent la connexió
peatonal amb el camí de Ruixou i amb els sectors residencials futurs.
Consolidar la façana d’accés principal al nucli amb tipologies residencials tradicionals.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.19 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona de nuclis històrics, clau 1
Zona d'edificacions de volumetria especifica. Clau VE1
Total sòl privat

70.00%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Unitat d'Actuació

30,00%

677
4012 m2
4689 m2
1274
736
2010
6699

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona de nuclis històrics, clau 1 i la zona d'edificacions de volumetria especifica. Clau VE1,
d'aquestes Normes Subsidiàries.
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5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
Sense perjudici de la modalitat es podrà proposar un Projecte de Reparcel·lació voluntària si hi ha
unanimitat dels propietaris
article 109 Polígon d'Actuació La Pobleta 4. PA-LP4
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector del nucli de la Pobleta de Bellveí, amb front a la carretera L-503, de forma
que es garanteixi la cessió i urbanització de la zona verda delimitada així com de la franja verda
que s’indica a tot el llarg de la carretera, permetent la circumval·lació peatonal del nucli i la
connexió puntual amb la placeta de dalt i la zona del voltant de l’església.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.19 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c
Total sòl privat

77,8%

Sistema d'espais lliures
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Póligon d'Actuació
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS

22,2%

3.087 m2
3.087 m2
377,8
503,2
881
3.968

m2
m2
m2
m2

L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 110 Polígon d'Actuació La Pobleta 5. PA-LP5
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part nord del nucli de La Pobleta de Bellveí, amb front a la
carretera L-503 de forma que es garanteixi la cessió i urbanització dels vials delimitats així com de
la franja verda que permet el passeig peatonal al voltant del nucli, afavorint una major
permeabilitat del sector i millorant la relació amb el sector de l’entorn de l’església.
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2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.19 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c
Total sòl privat

1.621,4 m2
64,5% 1.621,4 m2

Sistema d'espais lliures
Sistema viari

562,8
331,1
35,5%
893,9
2.515,3

Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 111 Polígon d'Actuació La Pobleta 6. PA-LP6
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part nord del nucli de La Pobleta de Bellveí, amb front al carrer
d’accés principal al nucli des del nord, de forma que es garanteixi la cessió i urbanització dels vials
delimitats afavorint una major permeabilitat del sector, permetent l’accés directe a la plaça de
l’església i consolidant l’accés nord del poble.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.19 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c
Total sòl privat

1.858,6 m2
67,8% 1.858,6 m2

Sistema d'espais lliures
Sistema viari

461,2
419,8
32,2%
881
2.739,6

Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS

m2
m2
m2
m2

L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2 d'aquestes Normes Subsidiàries.
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5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 111bis Polígon d'Actuació La Pobleta 8. PA-LP8
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part sud del nucli de La Pobleta de Bellveí, amb front a la
carretera que connecta la vall, de forma que es garanteixi la cessió i urbanització dels vials
delimitats així com de la franja verda que permet el passeig peatonal al voltant del nucli, afavorint
una major permeabilitat del sector i millorant la relació del nucli amb la carretera de Moncortés.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.19 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c
Total sòl privat

52,99%

Sistema d'espais lliures
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

47,01%

1.302 m2
1.302 m2
774
381
1155
2457

m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema de gestió del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 112 Polígon d'Actuació La Pobleta 7. PA-LP7
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part nord del nucli de La Pobleta de Bellveí, amb front a la
carretera L-503 i al carrer d’accés principal al nucli des del nord, de forma que es garanteixi la
cessió i urbanització del vial delimitat així com de la zona d’aparcament i de la franja verda que
permet el passeig peatonal al voltant del nucli, consolidant la façana nord del poble.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.19 a escala 1/1.000.
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3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c
Total sòl privat

60,69%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS

39,31%

2814 m2
2814 m2
1296
527
1823
4637

m2
m2
m2
m2
m2

L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c d'aquestes Normes Subsidiàries.
El gàlib de l'edificació se situarà mantenint l'afectació de 18,00m des de la línia blanca de la
carretera de Capdella i a 3,00m del límit de la UALP7 al front de carrer Major.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 113 Polígon d'Actuació La Plana 1. PA-LPl 1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat en el límit sud del Sòl Urbà del nucli de La Plana de Mont-ros i amb
front a la carretera d’accés des del sud, amb l'objectiu de regular les condicions d’edificació sobre
aquest terreny escarpat i garantir la cessió del sistema d'espais lliures delimitats i la correcta
accessibilitat al sector.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.14 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2a
Total sòl privat

1169 m2
50,87%

Sistema d'espais lliures
Sistema hidrogràfic
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

49,12%

1169 m2
623
506
1129
2298

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2a d'aquestes Normes Subsidiàries.
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5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
7. DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament d'aquesta unitat d'actuació s'adaptarà al contingut del dictamen del Servei
Geològic del Institut Cartogràfic de Catalunya.
article 114 Polígon d'Actuació La Plana 2. PA-LPl 2
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector d'aprofitament privat, tot garantint la cessió i urbanització del sistema
d'espais lliures i viari delimitat dintre de l'àmbit del Polígon d'Actuació i millorant les condicions de
relació de la plaça de l’església amb la zona d’equipaments i espais lliures del voltant de l’escola.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.14 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2c
Total sòl privat

1326 m2
55,41%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

44,59%

1326 m2
500
567
1067
2393

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
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article 115 Polígon d'Actuació La Plana 3. PA-LPL 3
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector amb front al riu Flamicell i en contacte amb la zona d’equipaments
esportius de La Plana de Mont-ros, tot garantint la cessió i urbanització del sistema d'espais lliures
i viari delimitat dintre de l'àmbit del Polígon d'Actuació i permetent l’accés al riu i a la zona
d’equipaments existent.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.14 a escala 1/1.000,
adaptat a la realitat de l'estructura de la propietat.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2b
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2d
Total sòl privat

1450 m2
1247
39,73%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

60,27%

2697 m2
2475
1616
4091
6788

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2b i 2d d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
Aquests terrenys són actualment de propietat municipal però, sempre seguint el procediment
establert al reglament corresponent, l’Ajuntament en preveu la venda i el possible aprofitament
privat en el futur. El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació i el
propietari del sector delimitat es farà càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització
dels sistemes indicats.
article 116 Polígon d'Actuació Beranui 1. PA-B1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector orientat a sud i situat entre el nucli consolidat i el Sòl No Urbanitzable de
forma que es garanteixi la cessió dels sistemes públics delimitats i s'ordeni la nova edificació
mantenint la permeabilitat entre el sòl urbà i no urbanitzable alhora que es defineix una nova
façana pel poble sempre en coherència amb les tipologies existents.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.15 a escala 1/1.000.
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3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona de nuclis històrics, clau 1
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2b
Total sòl privat

504
2671 m2
51,93%

Sistema d'espais lliures
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

48,07%

3175 m2
895
2044
2939
6114

m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona de nuclis històrics, clau 1 i en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2b
d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 117 Article suprimit
article 118 Polígon d'Actuació Molinos 2. PA-M2
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la marge dreta del riu Flamicell urbanitzant un nou vial que
garanteixi l’accés a les edificacions existents i a les edificacions potencials dins de l’àmbit.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.6 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2a
Total sòl privat

3532 m2
67,96%

Sistema d'espais lliures
Sistema hidrogràfic
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

32,04%
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m2
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m2
m2
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4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2a d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
7. DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament del Polígon d'actuació estarà condicionat a l'ampliació i millora del pont
existent. També estarà condicionat a un estudi d'inundabilitat dels terrenys que inclogui les
mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat de persones i bens. En aquest sentit
caldrà sotmetre la proposta del projecte d'urbanització a l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.
article 119 Polígon d'Actuació Molinos 3. PA-M3
1. OBJECTIUS
Ordenar el sector anomenat de Les Colònies situat a la part sud del nucli de Molinos i amb front a
la carretera L-503, tot garantint la cessió d’equipaments i zona verda indicada al plànol
d’ordenació corresponent i permetent el pas públic a través del sector per tal de poder accedir al
riu i al camí que condueix al camp de futbol situat a la marge esquerra del Flamicell que passarà a
ésser d’ús col·lectiu. Amb l’execució de la unitat d’actuació es reconeix el sostre construït existent
que serà tot ell sostre potencial a reformar o remodelar sempre seguint però les determinacions
que estableixi l’informe de carreteres sobre aquest àmbit.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.6 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2c
Total sòl privat

3899 m2
69,85%

Sistema d'espais lliures
Sistema hidrogràfic
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

30,15%

3899 m2
895
152
117
519
1683
5582

m2
m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
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6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
7. DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament del Polígon d'actuació estarà condicionat a un estudi d'inundabilitat dels
terrenys que inclogui les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat de persones i
bens. En aquest sentit caldrà sotmetre la proposta del projecte d'urbanització a l'informe de
l'Agència Catalana de l'Aigua.
article 120 Polígon d'Actuació Mont-ros 1. PA-MT1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector del nucli de Mont-ros definint l'edificació en coherència amb l'entorn en el
que està ubicada, entenent que cal configurar un nou accés al nucli de Mont-ros pel darrera de
l’antiga escola i consolidar els darreres de les edificacions existents adjacents amb el límit del
Polígon d’Actuació.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.7 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2b
Total sòl privat

2701 m2
52,33%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

47,66%

2495 m2
356
386
1530
2272
4767

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2 i 2b d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
article 120bis Polígon d'Actuació Mont-ros 2. PA-MT2
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la sortida del nucli de Mont-ros amb front a la carretera, urbanitzant
els marges de la carretera generant les places d’aparcament que el nucli necessita.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació O-6.2 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
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Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c*
Total sòl privat

58%

Sistema viari
Sistema d’espais lliures
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

42%

564,45 m2
564,45 m2
217,82
190,25
408,07
972,52

m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c* d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 121 Polígon d'Actuació Paüls 1. PA-P1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part sud del nucli de Paüls sobre el camí que baixa cap el
barranc de la Plantadeta de forma que es garanteixi la cessió d'un vial paral·lel als darreres de les
edificacions existents que permeti l’accés a totes elles alhora que organitza l’accés de les
potencials noves edificacions.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.8 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2
Total sòl privat

682 m2
40,07%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

59,93%

682 m2
249
771
1020
1702

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2 d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
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6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 122 Polígon d'Actuació Paüls 2. PA-P2
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part sud-est del nucli de Paüls paral·lel al barranc de la
Plantadeta, de manera que es garanteixi la cessió dels vials indicats i de la zona verda de
connexió amb el recinte de la font existent a l’altre costat del camí. L’execució del Polígon
d’Actuació tindrà en compte la canalització d’aquest petit barranc que l’atravessa i que canalitza
l’aigua d’escorrentia dels carrers superiors.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.8 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2b
Total sòl privat

60,%

Sistema d'espais lliures
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

40%

1.471 m2
1.471 m2
437
543
981
2.452

m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2 d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 123 Polígon d'Actuació Paüls 3. UA-P3
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part nord del nucli de Paüls de forma que es garanteixi la cessió
d'un vial paral·lel als darreres de les edificacions existents que permeti l’accés a totes elles alhora
que organitza l’accés rodat per la zona nord unint els dos extrems del nucli i també a les
potencials noves edificacions,.de manera que es garanteixi la cessió dels vials indicats i de la zona
verda.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.8 a escala 1/1.000.
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3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2
Total sòl privat

1483 m2
42,42%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

57,58%

1483 m2
620
1393
2013
3496

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2 d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 124 Polígon d'Actuació Astell 1. PA-AS1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part oest del nucli d'Astell de forma que es garanteixi la cessió
dels nous vials i zones verdes al temps que es connecta amb la part sud de les edificacions
existents permetent un nou i millor accés.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.10 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2a
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2b
Total sòl privat

3727 m2
750 m2
54,33%

Sistema d'espais lliures
Afectació viària
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

45,67%

NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA TORRE DE CAPDELLA, TEXT REFÒS
NOVEMBRE 2015

4477 m2
1829
397
1536
3762
8239
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4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2a i clau 2b d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 125 Article suprimit
article 126 Polígon d'Actuació Oveix 1. PA-O1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector del nucli d’Oveix per tal de garantir la cessió dels espais lliures delimitats i
la urbanització dels vials que s’indiquen i que representen un nou accés a la part sud del nucli.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.12 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2b
Total sòl privat

2896 m2
51,27%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

48,73%

2896 m2
877
1876
2753
5649

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2b d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. El propietari del sector
delimitat es farà càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels sistemes
indicats.
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article 127 Polígon d'Actuació La Torre 1. PA-LT1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat al sud del nucli de La Torre de Capdella de forma que es garanteixi la
possibilitat de consolidació dels vials d’accés a les edificacions i la urbanització de la zona verda
indicada al llarg del riu Flamicell.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.5 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2a
Total sòl privat

3221 m2
45,97%

Sistema d'espais lliures
Sistema hidrogràfic
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

54,03%

3221 m2
878
659
2248
3785
7006

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2a d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
7. DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament del Polígon d'actuació s'adaptarà al contingut del dictamen del Servei
Geològic del Institut Cartogràfic de Catalunya.
article 128 Polígon d'Actuació La Torre 2. PA-LT2
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector del nucli de La Torre de Capdella amb la finalitat de regular l'aprofitament
privat segons les determinacions establertes en aquestes Normes i garantir la cessió i urbanització
de la zona verda definida als plànols d'ordenació i també dels marges de la carretera existent.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.5 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
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Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2c
Total sòl privat

1749 m2
63,09%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

36,90%

1749 m2
536
487
1023
2772

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 129 Polígon d'Actuació Aiguabella 1. PA-A1
1. OBJECTIUS
Ordenar el sector situat a l’entrada del nucli d’Aiguabella urbanitzant aquest punt d’accés al poble i
també un nou vial que alhora que estructura la nova àrea de creixement possibilita un altre accés
per la part alta del nucli.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.4 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2b
Total sòl privat

2241 m2
60,21%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

39,79%

2241 m2
603
878
1481
3722

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2b d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
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6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 130 Polígon d'Actuació Espui 1. PA-E1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part baixa del nucli d’Espui consolidant la façana sud del poble
mitjançant l’obertura d’un nou vial que, conjuntament amb les cessions de la unitat d'actuació
adjacent, configuraran una nova imatge pel conjunt de la zona.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.3 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2c
Total sòl privat

58,26%

Sistema d'espais lliures
Sistema viari
Sistema d’equipaments
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

41,74%

1.061 m2
1.061 m2
147
558
55
760
1.821

m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2 d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats. L’Ajuntament podrà intervenir en l’execució d’aquesta unitat i optar pel sistema
de cooperació o expropiació en cas de que en el termini d’un any després de l’aprovació definitiva
de les Normes Subsidiàries la unitat no s’hagi executat, per tal de poder dur a terme l’obertura del
tros de vial de circumval·lació.
article 131 Polígon d'Actuació Espui 2. PA-E2
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part baixa del nucli d’Espui consolidant la façana sud del poble,
mitjançant l’obertura d’un nou vial de frontera amb el SAU-E.1, que conjuntament amb les
cessions del Polígon d’actuació i del Sòl Apte per Urbanitzar confrontants, configuraran una nova
imatge pel conjunt de la zona.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d’ordenació 7.3 a escala 1/1.000.
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3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2c
Total sòl privat

7607 m2
59,59%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

40,41%

7607 m2
1978
3164
5142
1274
9

m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L’aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d’ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2 d’aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l’execució del Polígon d’Actuació, consisteixen en els terrenys
destinats a vialitat grafiats al plànol de zonificació. Aquest vial es deurà urbanitzar amb càrrec als
propietaris de l’àmbit.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d’actuació del Polígon d’Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats. L’Ajuntament podrà intervenir en l’execució d’aquest polígon i optar pel sistema
de cooperació o expropiació en cas de que en el termini de dos anys després de l’aprovació
definitiva de les Normes Subsidiàries el polígon no s’hagi executat, per tal de poder dur a terme
l’obertura del vial de circumval·lació.
article 132 Polígon d'Actuació Central de Capdella1. PA-CC1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part nord-oest del nucli al costat del riu Flamisell de manera que
la part més pendent de la vessant del riu i la part més estreta darrera de l'edifici situat en sòl urbà
estigui tractada amb zona verda. D'aquesta manera es garanteix la cessió dels vials indicats i de
la zona verda.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.2. a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau
2a
Total sòl privat

1431 m2
53,08%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

46,92%
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4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona d’edificacions Clau 2c d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic i definides en el quadre de superfícies
d'aquest Polígon d'Actuació (veure l’apartat 3 d'aquest article).
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació de la Unitat d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
7. DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament d'aquesta unitat d'actuació s'adaptarà al contingut del dictamen del Servei
Geològic del Institut Cartogràfic de Catalunya.
article 133 Polígon d'Actuació Central de Capdella 2. PA-CC2
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat a la part nord-oest del nucli de la Central de Capdella de forma que
s'integrin les edificacions existents al mateix temps que es dona sortida al vial interior pel costat
oest, on es situa la zona verda que dona límit al sòl urbà. D'aquesta manera es garanteix la cessió
dels vials indicats i de la zona verda.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.2 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Zona de nuclis històrics, clau 1
Total sòl privat

63,93%

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació

36,07%

2630 m2
2630 m2
756
728
1484
4114

m2
m2
m2
m2
m2

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona de edificació Clau 2a d'aquestes Normes Subsidiàries.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució de la Unitat d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic i definides en el quadre de superfícies
d'aquesta Unitat d'Actuació (veure l’apartat 3 d'aquest article).
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació de la Unitat d'Actuació serà el de cooperació. L’Ajuntament intervindrà en
l’execució d’aquesta unitat per tal de poder dur a terme l’obertura del vial d’accés al centre del
poble. Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de
la cessió i la part corresponent de la urbanització dels vials indicats.
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7. DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament d'aquesta unitat d'actuació s'adaptarà al contingut del dictamen del Servei
Geològic del Institut Cartogràfic de Catalunya.
article 134 Polígon d'Actuació Capdella 1. PA-C1
1. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector situat en el límit oest del Sòl Urbà del nucli de Capdella de forma que es
garanteixi la permeabilitat del nucli consolidat amb el Sòl No Urbanitzable.
2. ÀMBIT
És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació 7.1 a escala 1/1.000.
3. SUPERFÍCIES
Els valors que s’incorporen a continuació són orientatius, ja que sempre prevaldrà la definició
gràfica de les qualificacions i les condicions d’edificació incloses al polígon.
Casa gran, clau 1a (altura màxima B+1-sc)
Zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2b
Total sòl privat
Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema viari
Total sòl públic
Sup. total Polígon d'Actuació
4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS

53,86%

308 m2
1.045 m2
1.353 m2

570,23
588,55
46,14% 1.158,78
2.512

m2
m2
m2
m2
m2

L'aprofitament privat es desenvoluparà segons les condicions d'ordenació, edificació i ús definides
en la zona de nuclis històrics, clau 1, i la zona d’edificacions de volumetria singular, clau 2b
d'aquestes Normes Subsidiàries.
L’alçada màxima de les edificacions serà la PB+1 en tot el polígon.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Polígon d'Actuació són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació del Polígon d'Actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el
sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels
sistemes indicats.
article 135 Pla Especial La Central de Capdella i Campament de FECSA. PE-CC1
1. ÀMBIT
L'àmbit inclòs dintre del sector és el nucli constituït pel centre de producció hidroelèctrica Central
de Capdella amb totes les edificacions annexes, una petita central de producció, la residència
(edifici actualment en desús), els habitatges unifamiliars i plurifamiliars existents a la zona, una
instal·lació hotelera, els terrenys de l’antiga piscifactoria amb dues edificacions actualment en
desús i l’església de la Mare de Déu de Montserrat.
El sector es localitza al plànol d'ordenació 7.2 a escala 1/1.000 i s’identifica amb la clau PE-CC1.
2. OBJECTIUS
Ordenar aquest sector actualment semi-consolidat amb edificacions de diferents usos i tipologies
tot urbanitzant els vials i zones verdes indicades i establint la normativa corresponent per al
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desenvolupament de les edificacions potencials a construir sobre els sòls actualment lliures
d’edificació dins el sector.
Desenvolupar la dotació infrastructural necessària pel futur conjunt edificat donades les
mancances de l’actual dotació.
3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Serveis tècnics (CHC)(Clau TP)
Total sòl privat màxim
Sistema d'espais lliures
Sistema hidrològic
Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
29916 m2
12005 m2
41921 m2
7931
11585
1647
15226

m2
m2
m2
m2

36389 m2
78310 m2

Determinacions
obligatòries a
desenvolupar
38,2 %
15,3 %
53,5 %
10,1
14,8
2,1
19,5

55 %

%
%
%
%

46,5 %
100 %

45 %
100 %

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
L’edificabilitat màxima del sector serà la que resulti del desenvolupament parcial de les diferents
zones indicades als plànols d’ordenació, aplicant els coeficients assignats a cadascuna d’elles
segons l’article corresponent d’aquesta normativa.
L’ordenació es farà segons edificacions en volumetria específica, claus 2a, 2b i 2c, amb
edificacions aïllades per a usos residencials i lúdico-turístics amb tipologies adequades a l’entorn i
mantenint en la mesura del possible les construccions existents dins el sector provinents de la
primera ocupació d’aquesta àrea.
L'aprofitament privat es desenvoluparà doncs, d'acord amb les edificacions existents a les
diferents àrees d’aquest sector de planejament i les noves construccions s'ajustaran i integraran
en el conjunt edificat, de forma que els nous volums no podran ser superiors a la mitjana dels
volums existents en les zones delimitades.
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del Pla Especial són les determinades al plànol
d’ordenació corresponent com a sistemes de sòl públic i definides en el quadre de superfícies
d'aquest Pla Especial (veure l’apartat 3 d'aquest article).
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d'actuació serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el sector delimitat es
faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels sistemes indicats.
7. DESENVOLUPAMENT
La proposta de desenvolupament del Pla Especial, en les zones properes al riu, s'adaptarà al
contingut del dictamen del Servei Geològic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
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CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DEL SÒL APTE PER URBANITZAR (SAU)
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS
article 136 Definició i tipus
1. El sòls aptes per urbanitzar són els que les Normes Subsidiàries contempla que poden ser
transformats d'una situació rústica, a unes condicions urbanes. La determinació d'aquests sòls es
fa als plànols d'ordenació mitjançant la delimitació de sectors.
2. A més de concretar els àmbits de Sòl Apte per Urbanitzar, les Normes descriuen els objectius
del seu desenvolupament i en determinen les condicions d'ordenació, edificació, ús i gestió.
3. Les Normes estableixen i delimiten els diferents sectors en que es divideix el Sòl Apte per
Urbanitzar a l'objecte del seu desenvolupament parcial.
4. Les Normes determinen les prioritats en el desenvolupament dels diferents sectors, tal com
estableix l'article 105.3 del Decret Legislatiu 1/1990.
article 137 Sistemes generals i locals en Sòl Apte per Urbanitzar
1. Aquestes Normes assenyalen, si és el cas, la reserva de sistemes generals que formen part de
l'estructura general i orgànica del territori i que estan inclosos dins dels sectors. La seva
destinació, posició i mida és vinculant. La superfície d'aquests terrenys és computable als efectes
de l'article 25 del Decret Legislatiu 1/1990, si estan adscrits al mateix ús, tal com preveu l'article 90
del Reglament de la Llei de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.
2. Si es predetermina la ubicació dels sistemes locals d’espais lliures, equipaments i xarxa viària,
aquesta ubicació s'ha d'entendre com a indicativa i podrà ser alterada en els corresponents plans
parcials si es justifica per la millora de l'estructura general o del sector.
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SECCIÓ SEGONA. DESENVOLUPAMENT DEL SÒL APTE PER URBANITZAR
article 138 Deures del propietaris del Sòl Apte per Urbanitzar
1. Cedir obligatòriament i gratuïta els terrenys destinats a vials, accessos i estacionaments
adjacents a la via pública, parcs i jardins públics, zones esportives públiques i d'esbarjo, centres
culturals i docents i altres serveis públics necessaris.
2. Cedir el sòl on es pugui edificar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament mitjà del sector.
3. Costejar la urbanització.
4. Edificar els solars.
article 139 Gestió del Sòl Apte per Urbanitzar
1. Es obligatòria la prèvia aprovació del corresponent Pla Parcial d'ordenació del sector.
2. Els sectors de Sòl Apte per Urbanitzar es desenvoluparan mitjançant la gestió de cada un dels
polígons en que s'hagi dividit el sector, i aplicant en cada un d'ells el sistema d'actuació més idoni
dels previstos per la legislació vigent, compensació, cooperació o expropiació.
3. Quan els sectors es desenvolupin per iniciativa privada el sistema preferent serà el de
compensació.
4. Els sectors també es poden desenvolupar parcialment en subsectors amb les condicions
previstes a l'article 63 del Decret Legislatiu 1/1990.
5. Al Sòl Apte per Urbanitzar no podran realitzar-se obres aïllades d'urbanització, llevat que es
tracti d'executar els sistemes generals o algun dels seus elements. Per a la urbanització d'aquest
sòl és indispensables el Pla Parcial amb la delimitació dels polígons d'actuació i el Projecte
d'Urbanització.
6. No s'atorgaran llicències d'edificació fins que s'executi la urbanització, encara que la parcel·la
sobre la qual es pretengui edificar compti amb els elements parcials d'urbanització indispensables.
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SECCIÓ TERCERA. ZONES EN EL SÒL APTE PER URBANITZAR
article 140 Classes de zones
Per als sectors de Sòl Apte per Urbanitzar, aquestes Normes Subsidiàries, estableixen una
mateixa zonificació: Zona de nova edificació residencial.
article 141 Zona de nova edificació residencial
1. DEFINICIÓ
Comprèn els sòls destinats a acollir els futurs creixements d'ús principalment residencial segons
les tipologies d'edificació definides en el Sòl Urbà d'aquestes Normes o altres tipologies
compatibles amb aquestes.
2. EDIFICABILITAT ZONAL MÀXIMA
L'edificabilitat zonal màxima s'estableix en funció de la diferent edificabilitat bruta dels sectors de
planejament delimitats dins el Sòl Apte per Urbanitzar.
3. DENSITAT ZONAL MÀXIMA D'HABITATGES
La densitat zonal màxima no ultrapassarà la densitat fixada en cada un dels sectors de
planejament delimitats.
4. CONDICIONS BÀSIQUES DE PARCEL·LACIÓ, ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ
La zonificació resultant del desenvolupament del Pla Parcial corresponent, respectarà les
següents condicions bàsiques de parcel·lació, ordenació i edificació.
- Condicions bàsiques de parcel·lació: Les establertes en els Plans Parcials corresponents.
- Condicions bàsiques d'ordenació: Les establertes en els Plans Parcials corresponents, ajustantse als coeficients d'edificabilitat bruta de cada sector, al seu sostre màxim permès i a la seva
densitat màxima d'habitatges.
-Condicions bàsiques d'edificació: Les establertes en els propis Plans Parcials, tot respectant en la
mesura de lo possible la tipologia edificatòria tradicional de la zona.
CONDICIONS BÀSIQUES DE COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
La composició arquitectònica de les noves zones que sorgeixin de la redacció dels plans parcials
estarà ordenada pels propis Plans Parcials i tractarà d'ajustar-se al tipus tradicional de composició
arquitectònica de la zona.
6. ÚS PRINCIPAL I USOS ADMESOS
L'ús principal dominant serà el d'habitatge en les modalitats de plurifamiliar i unifamiliar. Es
consideren usos admesos els següents: hoteler, comerç, oficines i serveis privats, magatzems,
industrial en compatibilitat amb l'habitatge, garatge i aparcament. També es consideren
compatibles tots els altres usos que no puguin ocasionar molèsties i/o distorsions amb l’ús
principal definit, com són l’ús esportiu, el docent, el cultural, etc.
7. CONDICIONS PARTICULARS
Per als SAU-E1 i SAU-E2 regiran les condicions particulars d'ordenació i edificació establertes en
els capítols 150 i 151 d'aquestes Normes
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SECCIÓ QUARTA. SECTORS DEL SÒL APTE PER URBANITZAR
article 142 Sector Apte per Urbanitzar de La Pobleta 1, SAU-LP1
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys delimitats per la carretera L-503, el barranc d’Envall i la falda dels vedats i
que els travessa la carretera de Montcortés. El sector es localitza al plànol d'ordenació 7.19 a
escala 1/1.000 i s’identifica amb la clau SAU-LP1.
2. OBJECTIUS
Dotar d'un àmbit de creixement el nucli de La Pobleta de Bellveí estructurant un nou sector
d’edificació situat a la part de llevant del nucli.
Aconseguir integrar en un sòl àmbit els petits creixements que de manera arbitrària s’han localitzat
a la marge esquerra de la carretera L-503 a partir de la reordenació adequada d’aquest nou
sector.
Diversificar l'oferta tipològica amb edificacions de nova edificació residencial i amb usos
compatibles diferents tot estructurant un sector d’edificació de baixa densitat sobre la carretera de
Montcortés que estableixi la sutura dels creixements de baixa densitat que ja s’han localitzat a
l’altre costat de la carretera.
3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim
Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
---

Determinacions
obligatòries mín.
en sòl públic

---

60 %
60 %

480.50 m2
---

----

12.5 %
7.5 %
15 %

-17240,6 m2

-100 %

40 %
100 %

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a. Condicions d’ordenació
Coeficient d'edificabilitat bruta del sector
0,3
m2 sostre/m2 sòl
Sostre màxim del sector
5.172
m2
Densitat màxima d'habitatges
25
hab/Ha
El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones del Sòl Apte per Urbanitzar.
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta, dels sistemes de viari, equipament i espais lliures,
caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
Caldrà urbanitzar adequadament un passeig lateral al llarg de la carretera L-503 i de la carretera
de Montcortés que permeti el passeig i la connexió peatonal amb la zona de ruixou i amb el camí
d’Envall.
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b. Determinacions fonamentals de l’edificació
Edificació segons zona de nova edificació residencial.
Es tindrà especial cura en l’ordenació de les alçades de l’edificació segons aquestes es situïn
configurant una nova façana a la carretera L-503 o a la part del darrera del sector de planejament.
c. Usos
Seran compatibles tots els usos descrits en l'apartat 6 de l’article referent a les característiques
generals de les zones del Sòl Apte per Urbanitzar (Zona de nova edificació residencial).
5. CONDICIONS DE GESTIÓ
Es determina un únic Polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació. Tots els propietaris, sense excepció, inclosos en el sector delimitat es faran càrrec
de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la
cessió del 10% de l’aprofitament mitjà establert per la legislació urbanística.
6. DESENVOLUPAMENT
Caldrà sotmetre el Pla Parcial i el Projecte d'Urbanització de desenvolupament del sector a
l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua en relació al barranc d'Envall.
article 142bis Sòl apte per urbanitzar de La Pobleta 2. SAU-LP2
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys delimitats per la carretera L-503, el barranc d’Envall, la falda dels vedats i
la carretera de Montcortés. És el comprès dintre del perímetre delimitat en el plànol d'ordenació
7.19 a escala 1/1.000 i s’identifica amb la clau SAU-LP2.
2. OBJECTIUS
Dotar d'un àmbit de creixement el nucli de La Pobleta de Bellveí estructurant un nou sector
d’edificació situat a la part de llevant del nucli.
Aconseguir integrar en un sòl àmbit els petits creixements que de manera arbitrària s’han localitzat
a la marge esquerra de la carretera L-503 a partir de la reordenació adequada d’aquest nou
sector.
Diversificar l'oferta tipològica amb edificacions de nova edificació residencial i amb usos
compatibles diferents tot estructurant un sector d’edificació de baixa densitat sobre la carretera de
Montcortés que estableixi la sutura dels creixements de baixa densitat que ja s’han localitzat a
l’altre costat de la carretera.
3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim
Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
---

---

60 %
60 %

876.55 m2
---

----

20 %
0%
15 %

-8.486 m2

-100 %

40 %
100 %
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4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a. Condicions d’ordenació
Coeficient d'edificabilitat bruta del sector
0,3
Sostre màxim del sector
2545,8
Densitat màxima d'habitatges
25

m2 sostre/m2 sòl
m2
hab/Ha

El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones del Sòl Apte per Urbanitzar.
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta, dels sistemes de viari, equipament i espais lliures,
caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
Caldrà urbanitzar adequadament un passeig lateral al llarg de la carretera L-503 i de la carretera
de Montcortés que permeti el passeig i la connexió peatonal amb la zona de Ruixou i amb el camí
d’Envall.
b. Determinacions fonamentals de l’edificació
Edificació segons zona de nova edificació residencial.
Es tindrà especial cura en l’ordenació de les alçades de l’edificació segons aquestes se situïn
configurant una nova façana a la carretera L-503 o a la part del darrera del sector de planejament.
c. Usos
Seran compatibles tots els usos descrits en l'apartat 6 de l’article referent a les característiques
generals de les zones del Sòl Apte per Urbanitzar (Zona de nova edificació residencial).
5. CESSIONS
Les cessions a realitzar per a l'execució del sector són les determinades al plànol d’ordenació
corresponent com a sistemes de sòl públic i definides en el quadre de superfícies d'aquest sector
(veure l’apartat 3 d'aquest article).
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema de gestió del Sector serà el de compensació. Els propietaris inclosos en el sector
delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la cessió i urbanització dels sistemes
indicats.
7. DESENVOLUPAMENT:
Caldrà sotmetre el pla parcial i el projecte d’urbanització a l’informe de l’Agència catalana de
l'aigua en relació al barranc d’Envall.
article 143 Sector Apte per Urbanitzar de La Plana, SAU-LPL1
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys delimitats per la carretera de Beranui i el carrer principal d’accés a La
Plana (antiga carretera a Capdella abans de fer-se la variant). El sector es localitza al plànol
d'ordenació 7.14 a escala 1/1.000 i s’identifica amb la clau SAU-LPI1.
2. OBJECTIUS
Dotar d'un àmbit de creixement el nucli de La Plana sota la carretera de Beranui, estructurant un
nou sector d’edificació que es situa sobre els prats més plans de la part baixa d’aquest àmbit,
deixant lliures les àrees de forta pendent.
Diversificar l'oferta tipològica amb edificacions de nova edificació residencial i amb usos
compatibles diferents.
Establir la connexió amb el sector que s'ha de desenvolupar mitjançant la UA-LPI1.
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3. SUPERFÍCIES
Determinacions
indicatives segons
plànol d'ordenació

Determinacions
obligatòries mín.
en sòl públic

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim

---

---

60 %
60 %

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

2578 m2
-739 m2

19 %
-5.4 %

17 %
5%
15 %

-13499,54 m2

-100 %

40 %
100 %

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a. Condicions d’ordenació
Coeficient d'edificabilitat bruta del sector
Sostre màxim del sector
Densitat màxima d'habitatges

0,2037 m2
/m2sòl
2750 m2
17,5 hab/Ha

sostre

El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones del Sòl Apte per Urbanitzar.
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta, dels sistemes de viari, equipament i espais lliures,
En l'ordenació del conjunt s'integraran les masses arbòries existents.
b. Determinacions fonamentals de l’edificació
Edificació segons zona de nova edificació residencial.
Es tindrà especial cura en l’ordenació de les alçades de l’edificació segons aquestes es situïn a la
part alta o baixa del sector de planejament.
c. Usos
Seran compatibles tots els usos descrits en l'apartat 6 de l’article referent a les característiques
generals de les zones del Sòl Apte per Urbanitzar (Zona de nova edificació residencial).
5. CONDICIONS DE GESTIÓ
Es determina un únic Polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació. Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses
derivades de la cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la cessió del 10%
de l’aprofitament mitjà establert per la legislació urbanística.
article 144 Sector Apte per Urbanitzar de Molinos 1, SAU-M1
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys situats a la marge dreta del riu Flamicell destinats originàriament a usos
residencials vinculats a l’explotació hidroelèctrica de la central de Molinos. El sector es localitza al
plànol d'ordenació 7.6 a escala 1/1.000 i s’identifica amb la clau SAU-M1.
2. OBJECTIUS
Reordenar una àrea de creixement que consolidi un sector ara ja semi-ocupat per edificacions
parcialment recuperables com a elements singulars i únics restants de les tipologies residencials
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que es van desenvolupar per encabir els treballadors de les centrals hidroelèctriques de la Vall
Fosca.
Articular un passeig lineal a la vora del riu que actuï com a complement o alternativa al passeig
vora la carretera a tot el llarg del nucli de Molinos.
Concentrar les cessions de zona verda a la vora del riu per tal d’ordenar una àrea de bany i repòs
alhora que es protegeix la singular massa arbòria existent dins el sector.
3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim

Determinacions indicatives
segons plànol d'ordenació
-----

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim

2250 m2
---

Sup. total del sector de
planejament

11263,7 m2

--

20 %
---

Determinacions obligatòries
mín. en sòl públic
60 %
60 %
20 %
5 %
15 %

--

40 %

100 %

100 %

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a. Condicions d’ordenació
Coef. d'edif. bruta del sector
Sostre màxim del sector
Densitat màxima d'habitatges

0,3 m2 sostre /m2
sòl
3353 m2
25 hab/Ha

El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones del Sòl Apte per Urbanitzar.
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta, dels sistemes de viari, equipament i espais lliures,
caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
En l'ordenació del conjunt s'integraran les masses arbòries existents a la falda de la muntanya i es
protegiran de manera específica els arbres de l’entrada del sector, vora el riu, per la seva peculiar
configuració i dimensions.
b. Determinacions fonamentals de l’edificació
Edificació segons zona de nova edificació residencial, sempre mantenint el concepte d’integració
en el lloc i la compatibilitat amb les tipologies preexistents.
Mantenir en la mesura del possible les construccions existents dins el sector provinents de la
primera ocupació d’aquesta àrea.
c. Usos
Seran compatibles tots els usos descrits en l'apartat 6 de l’article referent a les característiques
generals de les zones del Sòl Apte per Urbanitzar (Zona de nova edificació residencial).
5. CONDICIONS DE GESTIÓ
Es determina un únic Polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació. Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses
derivades de la cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la cessió del 10%
de l’aprofitament mitjà establert per la legislació urbanística.
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No es podrà efectuar cap actuació, prèviament no s'executi la millora de la urbanització de la via
d'accés que comparteix amb el sector adjacent a executar a través de la UA-M2.
6. DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament d'aquest sòl apte per urbanitzar estarà condicionat a l'ampliació i millora del
pont existent. També estarà condicionat a un estudi d'inundabilitat dels terrenys que inclogui les
mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat de persones i bens. En aquest sentit
caldrà sotmetre la proposta del Pla Parcial i del corresponent projecte d'urbanització a l'informe de
l'Agència Catalana de l'Aigua.
article 145 Sector Apte per Urbanitzar de Molinos 2, SAU-M2
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys situats sobre el camí de Molinos a Astell, i limitats per la marge esquerra
del barranc del Solà. El sector es localitza al plànol d'ordenació 7.6 a escala 1/1.000 i s’identifica
amb la clau SAU-M2.
2. OBJECTIUS
Ordenar una àrea en la que l'edificabilitat es materialitzi en un sol edifici destinat a ús hoteler. És
un sector amb preexistències de traçat viari semi-executat.
Concentrar les cessions de zona verda a la vora del barranc i del camí per tal de potenciar el
passeig i el lleure en aquest sector i alhora protegir l’arbrat existent.
3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
---

---

60 %
60 %

----

----

15 %
5 %
15 %

-15575 m2

-100 %

40 %
100 %

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

Determinacions
obligatòries mín.
en sòl públic

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a. Condicions d’ordenació
Coef. d'edif. bruta del sector
Sostre màxim del sector (hoteler + 1
habit.)
Densitat màxima d'habitatges

0,25 m2 sostre /m2
sòl
3893 m2
1 habit. total

El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones del Sòl Apte per Urbanitzar.
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta, dels sistemes de viari, equipament i espais lliures,
caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
En l'ordenació del conjunt s'integraran les masses arbòries existents a la vora del camí i al llarg del
barranc.
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b. Determinacions fonamentals de l’edificació
Ordenar el sector amb un sol edifici destinat a ús hoteler que es situarà en el punt topogràficament
menys accidentat, a la cantonada nord-est del sector, vora el camí d'accés.
Es permetrà l'edificació d'un habitatge destinat al guarda de les instal·lacions hoteleres, que estarà
vinculat a les pròpies instal·lacions
c. Usos
Seran compatibles tots els usos complementaris a l'activitat hotelera.
5. CONDICIONS DE GESTIÓ
Es determina un únic Polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació. Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses
derivades de la cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la cessió del 10%
de l’aprofitament mitjà establert per la legislació urbanística.
No es podrà efectuar cap actuació, prèviament no s'executi la completa urbanització del tros del
camí d’Astell que està dins el sector que es convertirà en la via d'accés a la resta de l’àmbit.
6. DESENVOLUPAMENT
Caldrà sotmetre la proposta del Pla Parcial a l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Caldrà realitzar l’enllaç del pla parcial amb la carretera per tal de garantir l’accés a l’actuació.
article 146 Sector Apte per Urbanitzar de Mont-ros, SAU-MT1
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys situats per sobre la carretera d’arribada al nucli i envoltats pel camí d’accés
a la zona de Pous i que arriba a la part alta del nucli consolidat. El sector es localitza al plànol
d'ordenació 7.7 a escala 1/1.000 i s’identifica amb la clau SAU-MT1.
2. OBJECTIUS
Dotar d'un àmbit de creixement el nucli de Mont-ros sobre la carretera d’arribada, estructurant un
nou sector d’edificació que es situa sobre els prats més plans d’aquest àmbit, deixant lliures les
àrees de forta pendent urbanitzant a l’hora l’ accés a la part alta del nucli consolidat.
Diversificar l'oferta tipològica amb edificacions de volumetria específica i amb usos compatibles
diferents.
3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
---

Sistema d'espais lliures

2226 m2

Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

-1529 m2
-9844 m2
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Determinacions
obligatòries mín.
en sòl públic

---

55 %
55 %

22, %
6
-15. %
5
-100 %

20 %
5 %
15 %
45 %
100 %
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4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a. Condicions d’ordenació
Coeficient d'edificabilitat bruta del sector
Sostre màxim del sector
Densitat màxima d'habitatges

0,3 m2 sostre /m2
sòl
2912 m2
25 hab/Ha

El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones del Sòl Apte per Urbanitzar.
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta, dels sistemes de viari, equipament i espais lliures,
caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
En l'ordenació del conjunt s'integraran les masses arbòries existents.
b. Determinacions fonamentals de l’edificació
Edificació segons zona de nova edificació residencial.
Es tindrà especial cura en l’ordenació de les alçades de l’edificació segons aquestes es situïn a la
part alta o baixa del sector de planejament.
c. Usos
Seran compatibles tots els usos descrits en l'apartat 6 de l’article referent a les característiques
generals de les zones del Sòl Apte per Urbanitzar (Zona de nova edificació residencial).
5. CONDICIONS DE GESTIÓ I URBANITZACIÓ
Es determina un únic Polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació. Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses
derivades de la cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la cessió del 10%
de l’aprofitament mitjà establert per la legislació urbanística.
L’ordenació del Pla parcial haurà de garantir la vialitat del sector, ja sigui a partir de la millora del
vial perimetral existent, o amb la creació de nous vials a l’interior del pla parcial que hauran de
garantir l’accessibilitat sense utilitzar la xarxa interior del nucli.
article 147 Sector Apte per Urbanitzar de La Torre 1, SAU-LT1
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys delimitats a l’entrada sud del poble, entre la variant prevista que discorre
paral·lela al riu Flamicell i la carretera actual. El sector es localitza al plànol d'ordenació 7.5 a
escala 1/1.000 i s’identifica amb la clau SAU-LT1.
2. OBJECTIUS
Dotar d'un àmbit de creixement al nucli de La Torre de Capdella, en la part topogràficament més
idònia.
Cuidar la integració del creixement a l'entorn del lloc, donat que es un creixement que se situa
sobre els prats de la vall molt propers al riu Flamicell.
Urbanitzar l'accés al sector a partir de la carretera actual consolidant un passeig lineal entre les
dues àrees edificades ja existents i actualment separades (l’àrea de l’antiga caserna i el sector del
voltant de l’Ajuntament que connecta amb la plaça de l’església i la resta del nucli).
Acumular els espais lliures de cessió al llarg de la variant de la carretera i de la carretera actual.
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3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
---

---

60 %
60 %

----

----

15 %
5 %
15 %

-15799 m2

-100 %

40 %
100 %

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

Determinacions
obligatòries mín.
en sòl públic

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a. Condicions d’ordenació
Coeficient d'edificabilitat bruta del sector
0,4 m2 sostre /m2
sòl
Sostre màxim del sector
6749 m2
Densitat màxima d'habitatges
40 hab/Ha
El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones del Sòl Apte per Urbanitzar
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta, dels sistemes de viari, equipament i espais lliures,
caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
b. Determinacions fonamentals de l’edificació
Edificació segons zona de nova edificació residencial, procurant mantenint el concepte d’integració
en el lloc i la compatibilitat amb les tipologies del nucli de La Torre i l’entorn on es desenvolupa
aquest sector.
c. Usos
Seran compatibles tots els usos descrits en l'apartat 6 de l’article referent a les característiques
generals de les zones del Sòl Apte per Urbanitzar (Zona de nova edificació residencial).
5. CONDICIONS DE GESTIÓ
Es determina un únic Polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació. Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses
derivades de la cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la cessió del 10%
de l’aprofitament mitjà establert per la legislació urbanística.
6. DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament del Pla Parcial i el corresponent projecte d'urbanització que desenvolupin els
terrenys inclosos en aquest sector apte per urbanitzar estaran sotmesos a l'informe de l'Agència
Catalana de l'Aigua, atès el dictamen del Servei Geològic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
article 148 Sector Apte per Urbanitzar de La Torre 2, SAU-LT2
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys delimitats a l’entrada nord del poble, per sobre de la carretera L-503 cap a
Capdella. El sector es localitza al plànol d'ordenació 7.5 a escala 1/1.000 i s’identifica amb la clau
SAU-LT2.
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2. OBJECTIUS
Ordenar un àmbit de creixement en continuïtat amb l’actual nucli de La Torre de Capdella.
Cuidar la integració del creixement a l'entorn del lloc, estructurant el sector a partir de la carretera i
del possible accés a cota 1095 que es pot traçar a continuació del carrer actualment existent dins
el nucli consolidat.
Acumular els espais lliures de cessió al llarg de la carretera per tal de permetre el passeig
peatonal fins al pont que travessa el riu i la zona de la roca de Sant Antoni.
3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
---

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

Determinacions
obligatòries mín.
en sòl públic

---

60 %
60 %

1094 m2
---

10 %
---

15 %
5 %
15 %

-10910 m2

-100 %

40 %
100 %

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a. Condicions d’ordenació
Coeficient d'edificabilitat bruta del sector
Sostre màxim del sector
Densitat màxima d'habitatges

0,24 m2 sostre /m2
sòl
2588 m2
20 hab/Ha

El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones del Sòl Apte per Urbanitzar
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta, dels sistemes de viari, equipament i espais lliures,
caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
b. Determinacions fonamentals de l’edificació
Edificació segons zona de nova edificació residencial, sempre mantenint el concepte d’integració
en el lloc i la compatibilitat amb les tipologies del nucli de La Torre i l’entorn on es desenvolupa
aquest sector.
c. Usos
Seran compatibles tots els usos descrits en l'apartat 6 de l’article referent a les característiques
generals de les zones del Sòl Apte per Urbanitzar (Zona de nova edificació residencial).
5. CONDICIONS DE GESTIÓ
Es determina un únic Polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació. Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses
derivades de la cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la cessió del 10%
de l’aprofitament mitjà establert per la legislació urbanística.
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6. DESENVOLUPAMENT
La part situada més al nord tindrà la qualificació d'espai lliure públic no computable com a zona
verda del sector, que caldrà situar-la en el front a la carretera. L'aprofitament del sector es
limitarà, en la mateixa proporció, a les parts aptes topogràficament per a ser edificades.
article 149 Sector Apte per Urbanitzar de Capdella 1, SAU-C1
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys denominats dels Estasos a la marge esquerra del riu Flamicell i dividits per
la carretera que puja de Capdella a Sallente. El sector es localitza al plànol d'ordenació 7.1 a
escala 1/1.000 i s’identifica amb la clau SAU-C1.
2. OBJECTIUS
Dotar d'un àmbit de creixement de baixa densitat al nucli de Capdella que consolidi un sector de
desenvolupament global assentat sobre la traça de la carretera de Sallente i que ordena tot el
marge del riu Flamicell en aquesta àrea.
3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
---

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema
d'espai
viari
i
aparcament
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

Determinacions
obligatòries mín.
en sòl públic

---

60 %
60 %

2874 m2
---

8,7 %
---

15 %
5 %
15 %

-33204 m2

-100 %

40 %
100 %

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a. Condicions de l’ordenació
Coeficient d'edificabilitat bruta del sector
Sostre màxim del sector
Densitat màxima d'habitatges

0,15 m2 sostre /m2
sòl
4983 m2
15 hab/Ha

El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones del Sòl Apte per Urbanitzar.
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta, dels sistemes de viari, equipament i espais lliures,
caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
En l'ordenació del conjunt s'integraran les masses arbòries existents a la vora del riu i es
protegiran les formacions rocoses singulars que hi han en aquest sector (la roca del Colomer i la
de les Torrelles).
Ordenació de la zona de passeig al llarg del traçat de la carretera de Sallente i també de l’àrea de
domini públic al llarg del riu per tal d’ordenar els accessos a l’aigua i les àrees de bany temporal.
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b. Determinacions fonamentals de l’edificació
Edificació segons zona de nova edificació residencial.
Integració de l’edificació en el lloc i compatibilitat amb les tipologies del nucli de Capdella i l’entorn
on es desenvolupa aquest Pla Parcial.
L'edificació s'agruparà a les cotes inferiors de manera compacta.
c. Usos
Seran compatibles tots els usos descrits en l'apartat 6 de l’article referent a les característiques
generals de les zones del Sòl Apte per Urbanitzar (Zona de nova edificació residencial).
5. CONDICIONS DE GESTIÓ
Es determina un únic Polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació. Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses
derivades de la cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la cessió del 10%
de l’aprofitament mitjà establert per la legislació urbanística.
6. DESENVOLUPAMENT
El Pla Parcial i el Projecte d'Urbanització que desenvolupin els terrenys d'aquest sector estaran
sotmesos a l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb el dictamen del Servei
Geològic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya que assenyala la zona com "Zona amb un grau de
perillositat mig" i per la seva proximitat al riu Flamisell.
article 150 Sector Apte per Urbanitzar d’Espui, SAU-E1
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys delimitats per la carretera L-503, el riu Flamicell i els nuclis d’Espui i La
Central de Capdella, i que es desenvolupa sobre els prats plans de la vall i els que conformen la
falda del nucli d’Espui. El sector es localitza als plànols d’ordenació 7.3 a escala 1/1.000 i
s’identifiquen amb la clau SAU-E1.
2. OBJECTIUS
Possibilitar el desenvolupament d’una àrea residencial i hotelera que actuï de suport d'una part de
la implantació total de la futura estació d’esquí de muntanya a desenvolupar segons el Pla
Especial indicat en l’article 160 d’aquestes Normes.
Concentrar les cessions de zona verda al llarg de la carretera i del riu Flamicell per tal de formar
una barrera natural de protecció amb l'eix de la carretera al mateix temps que permetre la
urbanització d’unes àrees de passejada i d’accés al riu.
Determinar amb exactitud la situació dels sistemes generals per ajustar-los a límits adients amb
l'estructura i punts característics del terreny, sense que això suposi una variació sensible de
l'emplaçament indicat en els plànol d'ordenació 7.3 a escala 1/1.000.
Establir uns paràmetres específics de regulació de l'ordenació, edificació i ús per a la zona
hotelera i per a la zona d'edificació residencial que permetin l'adaptació funcional de les
edificacions al usos a que es destinaran.
Els paràmetres no específicament regulats per aquestes zones a desenvolupar en el SAU-E1 ho
estaran pels paràmetres comuns d'ordenació, edificació i ús del Títol II d'aquestes Normes.
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3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
---

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema d'espai viari, i protecció
hidrològica
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

Determinacions
obligatòries mín.
en sòl públic

--m2

---208.743 m2

60 %
60 %
%

---100 %

15 %
5 %
15 %
40 %
100 %

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a) Condicions d’ordenació:
Coeficient d'edificabilitat bruta del sector
Sostre màxim del sector
Sostre hoteler mínim (60%)
Densitat màxima d’habitatges

0,55 m2 sostre/m2 sòl
111.800 m2.
67.080 m2. sostre.
25 Hab/Ha (508 habitatges)

Computarà el sostre que es situï sota la rasant del terreny i que es destini a locals i activitats
obertes al públic, excepte els aparcaments de vehicles.
El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones de Sòl Apte per Urbanitzar i per les específiques aquí
establertes.
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta dels sistemes de viari, equipament i espais lliures, caldrà
afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
b) Determinacions fonamentals de l’edificació.
Edificació segons zona de nova edificació residencial.
S'estableixen les següents condicions específiques de regulació exclusives per a la zona hotelera:
1. Regulació de l'altura reguladora màxima: Igual que l'art. 49 d'aquestes Normes amb la
excepció de que degut als condicionaments tècnics de les instal·lacions de climatització que
disminueixen l'alçada útil interior de les plantes, l'altura reguladora màxima d'aquesta zona
serà de 14,00 m. (PB + 3PP).
-

Es permetrà que les façanes ultrapassin la línia d'arrencada de la coberta en una
llargada màxima del 50% en cadascun dels seus trams independents mesurada damunt
d'aquesta línia d'arrencada, sempre que s'acompleixin les condicions següents:

-

La forma del tram de façana que ultrapassi la línia d'arrencada de la coberta serà la d'un
triangle isòsceles llur base estarà situada en el propi pla de façana coincidint amb la línia
d'arrencada de la coberta.

-

El pla d'aquest tram de façana coincidirà amb el pla de la façana que el genera

-

Els costats del triangle que delimiten aquesta façana situada pel damunt de la línia
d'arrencada de la coberta estaran limitats pels plans de coberta que li corresponen i que
es situaran perpendicularment a dita façana.

-

Els pendents d'aquests plans de coberta seran els mateixos que els de la coberta
general del tram de façana de l'edifici que li correspongui.
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-

Els ràfecs d'aquestes cobertes coincidiran amb el ràfec de la coberta general de cada
tram independent de façana de l'edifici on es situïn.

-

L'alçada del carener que resulti de la intersecció d'aquestes cobertes no ultrapassarà
en cap cas l'alçada del carener de la coberta general de cada tram independent de
façana on es situïn.

2. Regulació de la coberta: Igual que l'art. 51 d'aquestes Normes amb la excepció de que la
coberta podrà arrencar per sobre de la cara superior de l'últim forjat resistent de l'edifici un
màxim de 0,80 m.
3. Regulació dels elements sortints: Igual que l'art. 53 d'aquestes Normes amb la excepció de
que les condicions de vol pels elements sortints de planta baixa incorporen a més la següent
regulació:
Els elements sortints en planta baixa poden ocupar tota la longitud de la façana amb un
vol màxim de 0,60 m. si estan per damunt dels 2,50 m de la rasant de l'alineació del vial.
4. Regulació dels cossos sortints: Igual que l'art. 52 d'aquestes Normes amb la excepció de que
també s'admetran els cossos tancats sempre que estiguin construïts integralment en fusta.
5. Regulació de les plantes baixes: Igual que l'art. 60 d'aquestes Normes amb la excepció de
que l'altura màxima de la planta lliure podrà arribar als 4,00 m.
6. Regulació de les plantes soterrani: Degut a les específiques característiques de les plantes
soterrani que han de permetre guardar les cabines del telecabina a més de permetre la
circulació de vehicles d'alçada com camions de recollida de deixalles, ambulàncies etc. a la
primera planta soterrani es permet una altura lliure màxima de 4,30 m.
En plantes soterrani es permet l'ocupació total de la parcel·la.
Es permet un màxim de tres plantes soterrani.
7. Regulació del vol de coberta: Igual que l'art. 65 d'aquestes Normes amb la excepció de que
es permet que la coberta voli en les façanes laterals sobrepassant el pla de façana, un màxim
de 1,20 m.
S'estableixen les següents condicions específiques de regulació exclusives per a la zona de nova
edificació residencial:
1. Regulació dels elements sortints: Igual que l'art. 53 d'aquestes Normes amb la excepció de
que les condicions de vol pels elements sortints de planta baixa incorporen la següent
regulació:
Els elements sortints en planta baixa poden ocupar tota la longitud de la façana amb un
vol màxim de 0,60 m. si estan per damunt dels 2,50 m de la rasant de l'alineació del vial.
2. Regulació dels cossos sortints: Igual que l'art. 52 d'aquestes Normes amb la excepció de que
també s'admetran els cossos tancats sempre que estiguin construïts integralment en fusta.
3. Regulació de les plantes soterrani: Igual que l'art. 61 d'aquestes Normes amb la excepció de
que en casos justificats s'admet una segona planta soterrani amb una superfície d'ocupació
del 50% de la superfície de la primera.
L'ocupació de la primera planta soterrani podrà arribar fins el 70% de la superfície de la
parcel·la
Aquesta regulació específica no més es permet en parcel·les amb habitatges col·lectius i
aquestes plantes soterrani no més podran estar destinades a aparcament de cotxes i a
instal·lacions tècniques
4. Regulació del vol de coberta: Igual que l'art. 65 d'aquestes Normes amb la excepció de que
es permet que la coberta voli en les façanes laterals sobrepassant el pla de façana, un màxim
de 1,20 m.
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c.) Usos.
En la zona hotelera està expressament prohibit l'ús d'habitatge en qualsevol de les seves
modalitats.
En la zona hotelera es permeten els usos hoteler en totes les seves modalitats, restauració,
esportiu, recreatiu, comercial, aparcament, emmagatzematge, instal·lacions tècniques i, en
general qualsevol ús relacionat directament amb l'activitat hotelera i amb l'esport de l'esquí.
En la primera planta de soterrani es permet l'ús d'activitats obertes al públic. La fondària màxima
aprofitable per aquest ús serà de 40 m. a partir de la que es considera façana i podrà ocupar tota
aquesta façana.
En la zona d' edificació residencial s'estableixen els usos d'habitatges unifamiliars aïllats i en filera,
bifamiliars, plurifamiliars, restauració, esportiu, recreatiu, comercial, emmagatzematge,
aparcament, instal·lacions tècniques i en general qualsevol ús relacionat directament amb
l'activitat hotelera i amb l'esport de l'esquí.
En general seran compatibles tots el usos descrits en l'art. 140 d'aquestes Normes referent a les
característiques generals de les zones de Sòl Apte per Urbanitzar.
Els usos del sector restaran limitats, en àmbits específics, a les determinacions de l'informe de
l'Agència Catalana de l'Aigua.
5. CONDICIONS DE GESTIÓ
Es determina un únic polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació.
Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la
cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la cessió del 10% de l'aprofitament
mitjà establert per la legislació urbanística.
6. DESENVOLUPAMENT
Caldrà sotmetre el Pla Parcial i el Projecte d'Urbanització a l'informe de l'Agència Catalana de
l'Aigua en relació a les avingudes del riu Flamisell, i del Servei Geològic de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya en relació a les esllavissades del barranc de la Llaurant.
La publicació i vigència del Pla Parcial de desenvolupament del sector SAU-E1 estarà condicionat
a l'aprovació i vigència del Pla Especial de desenvolupament de l'estació d'esquí.
7. PLA D'ETAPES
Una vegada aprovats i vigents el Pla Parcial de desenvolupament del sector SAU-E1 i el Pla
Especial de desenvolupament de l'estació d'esquí i aprovats també els projectes d'urbanització
corresponents, la concessió de les llicències d'edificació en l'àmbit del Pla Parcial estaran
supeditades a la realització material simultània de les obres de l'àrea esquiable, incloent-hi els
serveis complementaris corresponents.
Tanmateix la concessió de les llicències estarà
supeditada a la construcció simultània i posta en funcionament de l'estació depuradora.
article 151 Sector Apte per Urbanitzar d’Espui, SAU E-2
1. ÀMBIT
Correspon als terrenys delimitats per la carretera L-503, el riu Flamicell i que es desenvolupa
sobre els prats plans de la vall i els que conformen la falda del nucli d’Espui. Els sectors es
localitzen als plànols d’ordenació 7.3 a escala 1/1.000 i s’identifiquen amb la clau SAU-E2.
2. OBJECTIUS
Possibilitar el desenvolupament d’una àrea residencial que actuï de suport d'una part més de la
implantació total de la futura estació d’esquí de muntanya a desenvolupar segons el Pla Especial
indicat en l’article 160 d’aquestes Normes.
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Concentrar les cessions de zona verda al llarg de la carretera i del riu Flamicell per tal de formar
una barrera natural de protecció amb l'eix de la carretera al mateix temps que permetre la
urbanització d’unes àrees de passejada i d’accés al riu.
Determinar amb exactitud la situació dels sistemes generals per ajustar-los a límits adients amb
l'estructura i punts característics del terreny, sense que això suposi una variació sensible de
l'emplaçament indicat en els plànol d'ordenació 7.I.1, 7.I.2 i 7.I.3 a escala 1/1.000.
Agrupar les àrees edificables junt a la carretera de manera que la zona més pròxima al riu es
pugui integrar amb el desenvolupament de la zona no urbanitzable Clau SA-2 de tolerància d'ús
esportiu.
Establir uns paràmetres específics de regulació de l'ordenació, edificació i ús per a les noves
zones a desenvolupar en el SAU-E2 que permetin l'adaptació funcional de les edificacions al usos
a que es destinaran.
Els paràmetres no específicament regulats per aquestes zones a desenvolupar en el SAU-E2 ho
estaran pels paràmetres comuns d'ordenació, edificació i ús del Títol II d'aquestes Normes.
3. SUPERFÍCIES

Zona d'aprofitament privat màxim
Total sòl privat màxim
Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
Sistema d'espai viari, i protecció
hidrològica
Total sòl públic mínim
Sup. total del sector de
planejament

Determinacions
indicatives
segons plànol
d'ordenació
---

Determinacions
obligatòries mín.
en sòl públic

--m2

---92.985 m2

60 %
60 %
%

---100 %

15 %
5 %
15 %
40 %
100 %

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
a) Condicions d’ordenació:
Coeficient d'edificabilitat bruta del sector
0,37 m2 sostre/m2 sòl
Sostre total màxim del sector
33.200 m2.
Densitat màxima d’habitatges
40 Hab/Ha (358 habitatges)
Computarà el sostre que es situï sota la rasant del terreny i que es destini a locals i activitats
obertes al públic, excepte els aparcaments de vehicles.
El sòl d'aprofitament privat es desenvoluparà segons les determinacions establertes en aquestes
Normes Subsidiàries per a les zones de Sòl Apte per Urbanitzar.
Als espais de cessió obligatòria i gratuïta dels sistemes de viari, equipament i espais lliures, caldrà
afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació urbanística.
b) Determinacions fonamentals de l’edificació.
Edificació segons zona de nova edificació residencial.
S'estableixen els següents paràmetres específics de regulació per a les zones de nova edificació
residencial:
1. Regulació dels elements sortints: Igual que l'art. 53 d'aquestes Normes amb la excepció de
que les condicions de vol pels elements sortints de planta baixa incorporen a més la següent
regulació:
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Els elements sortints en planta baixa poden ocupar tota la longitud de la façana amb un
vol màxim de 0,60 m. si estan per damunt dels 2,50 m de la rasant de l'alineació del vial.
2. Regulació dels cossos sortints: Igual que l'art. 52 d'aquestes Normes amb la excepció de que
també s'admetran els cossos tancats sempre que estiguin construïts integralment en fusta.
3. Regulació de les plantes soterrani: Igual que l'art. 61 d'aquestes Normes amb la excepció de
que en casos justificats s'admet una segona planta soterrani amb una superfície d'ocupació
del 50% de la superfície de la primera.
Aquesta regulació específica no més es permet en parcel·les amb habitatges col·lectius i
aquestes plantes soterrani no més podran estar destinades a aparcament de cotxes i a
instal·lacions tècniques
L'ocupació de la primera planta soterrani podrà arribar fins el 70% de la superfície de la
parcel·la
4. Regulació del vol de coberta: Igual que l'art. 65 d'aquestes Normes amb la excepció de que
es permet que la coberta voli en les façanes laterals sobrepassant el pla de façana, un màxim
de 1,20 m.
c.) Usos.
S'estableixen els usos d'habitatges unifamiliars aïllats i en filera, bifamiliars i plurifamiliars, l'hoteler
en totes les seves modalitats, restauració, esportiu, recreatiu, comercial, aparcament,
emmagatzematge, instal·lacions tècniques i en general qualsevol ús relacionat directament amb
l'activitat hotelera i amb l'esport de l'esquí.
En general seran compatibles tots el usos descrits en l'article referent a les característiques
generals de les zones de Sòl Apte per Urbanitzar.
Els usos del sector restaran limitats, en àmbits específics, a les determinacions de l'informe de
l'Agència Catalana de l'Aigua.
5. CONDICIONS DE GESTIÓ
Es determina un únic polígon d'execució en el Pla Parcial que s'executarà pel sistema de
compensació. En el desenvolupament del Pla Parcial es podran proposar fins un màxim de dos
polígons d'actuació.
Els propietaris inclosos en el sector delimitat es faran càrrec de les despeses derivades de la
cessió i urbanització dels sistemes corresponents així com de la cessió del 10% de l'aprofitament
mitjà establert per la legislació urbanística.
6. DESENVOLUPAMENT
Caldrà sotmetre el Pla Parcial i el Projecte d'Urbanització a l'informe de l'Agència Catalana de
l'Aigua en relació a les avingudes del riu Flamisell, i del Servei Geològic de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya en relació a les esllavissades del barranc de la Llaurant.
La publicació i vigència del Pla Parcial de desenvolupament del sector SAU-E2 estarà condicionat
a l'efectiu desenvolupament de l'estació d'esquí i a l'execució i consolidació del sector SAU-E1.
7. PLA D'ETAPES
Una vegada estiguin esgotats el 60% dels llits residencials del Pla Parcial desenvolupat en el
SAU-E1 es podran concedir les llicències d'edificació simultàniament amb les obres corresponents
a la segona etapa de l'àrea esquiable i la seva obertura.
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CAPÍTOL CINQUÈ. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU)
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS
article 152 Definició i tipus
1. El Sòl No Urbanitzable comprèn els terrenys que es caracteritzen pels seus valors ecològics,
paisatgístics, forestals i/o agraris i per la voluntat de mantenir-ne les condicions naturals i el
caràcter pròpiament rural. En aquest sòl no hi són permesos els processos d'urbanització ni els
usos contradictoris amb l'aprofitament natural del territori, i resten exclosos del desenvolupament
urbà, essent objecte de mesures que tendeixin a evitar-ne la seva degradació i a potenciar i
regenerar les condicions dels aprofitaments propis del mateix.
2. En especial al municipi de la Torre de Capdella caldrà vetllar pel territori inclòs en la delimitació
del Pla d'Espais d'Interès Natural segons els seus objectius i determinacions, i per tot el territori
que conforma la capçalera de la vall.
article 153 Desenvolupament de les Normes Subsidiàries en el Sòl No Urbanitzable
1. Les determinacions que contenen aquestes Normes Subsidiàries, sense perjudici de la seva
immediata aplicació, podran ésser desenvolupades mitjançant Plans Especials.
2. Els Plans Especials no podran alterar les determinacions de les Normes Subsidiàries, excepte
per regular més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús i per augmentar la superfície
establerta com a mínima per a les finques.
article 154 Finques mínimes
1. Es prohibeixen les divisions o les segregacions de terrenys en les condicions següents:
a. Quan de la segregació en resultin superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu (4,5 Ha en
secà i 1 Ha en regadiu) o a la unitat mínima de producció forestal (25 Ha) establertes en les
legislacions corresponents.
b. Quan la finca estigui vinculada a una construcció i es consideri indivisible per aplicació de les
normes sobre superfícies mínimes de terreny lligades a les construccions en el Sòl No
Urbanitzable.
c. Quan no tinguin accés directe a carreteres, pistes forestals o altres vies de domini públic.
2. Les divisions i les segregacions no estan subjectes a llicència municipal. No obstant això, es
considerarà infracció urbanística el fraccionament del sòl que vulneri les previsions del
planejament urbanístic vigent.
article 155 Tanques
1. No s'admet en general la construcció de tanques que delimiten les finques del Sòl No
Urbanitzable. Només en els supòsits següents i seguint les determinacions especificades es
podran realitzar tancats de finques:
a. Per a delimitar els àmbits per a usos ramaders extensius. En aquest cas, les tanques es
realitzaran de materials calats, filferro o similar, i es situaran a una distància de 4m. de l’eix dels
camins quan la finca està al mateix pla o per sota del nivell del camí, i al límit de la finca quan el
nivell d’aquesta és superior a la cota del camí.
b. Per a la protecció de construccions o instal·lacions específiques degudament autoritzades dins
el Sòl No Urbanitzable. En aquest cas, les tanques es realitzaran de materials calats, filferro o
similar, amb una altura màxima de 1,80 metres.
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2. Els paredats i murets de contenció de terres no sobresortiran del nivell del terreny que
contenen. Aquests murets s'executaran en la mesura del possible amb pedra a junta seca seguint
el mètode tradicional i excepcionalment amb panells de formigó prefabricats o encofrats in situ.
3. S'admet la fitació dels terrenys en els vèrtex dels polígons que delimiten les finques.
article 156 Nucli de població
Als efectes previstos a l'article127 del D.L. 1/90 sobre la formació de nucli de població es
considera que s'origina nucli de població quan s'agrupen més de quatre habitatges dins un cercle
de radi 200 metres, traçat sobre el centre geomètric de qualsevol habitatge existent. En el cas de
zona forestal aquesta distància s'amplia a 300 metres complint en qualsevol cas les
determinacions de la legislació forestal.
article 157 Les masses arbrades
1. Les masses arbrades del terme municipal de la Torre de Capdella s’entenen com àmbits a
protegir pel seu valor forestal i paisatgístic.
2. Les construccions a realitzar en aquests àmbits hauran d’adaptar-se a la topografia del terreny i
a les condicions naturals de l’entorn.
3. Es tindrà especial cura en mantenir les condicions que defineixen el paisatge arbrat del municipi
evitant tales indiscriminades i sempre d’acord amb la legislació forestal corresponent.
4. Independentment de les condicions generals descrites als punts anteriors, es consideren
d’especial interès les masses arbòries de caducifolis (freixos, bedolls, trèmuls, roures, avellaners)
situades al llarg d’alguns dels barrancs de la Vall Fosca i que es localitzen al plànol 1/10.000
d’aquest document normatiu. Cal preservar especialment aquestes masses arbòries donada la
seva singularitat i el seu paper d’elements estructurants del territori.
article 158 Les ermites
1. Per la seva singularitat en la localització dins el territori, cal entendre protegides les ermites que
a continuació es mencionen: Sant Quiri, Santa Llúcia, Sant Cristau, Santa Bàrbara, Mare de Déu
de Fa, Ermita del Coll, Mare de Déu de les Neus.
De la mateixa manera, queden protegides les creus de terme i pilars de sants: Sant Roc, Sant
Antoni, etc.
2. La protecció s'entén ha d’encaminar-se al manteniment d’aquestes edificacions o elements i a
garantir l’accés a les mateixes a través de camins públics.
article 159 Usos permesos i usos prohibits
1. L'establiment de qualsevol ús autoritzat comportarà l'obligació d'adoptar les mesures
necessàries per evitar la degradació de la natura i per aconseguir una integració total en el medi.
Per això caldrà estudiar d'una manera detallada la captació d'aigua potable, la depuració de les
aigües residuals, l'eliminació dels residus, la idoneïtat dels accessos i la conservació i restauració
de les masses arbòries. El titular es comprometrà a la conservació de les construccions i del seu
entorn per tal que reuneixi unes condicions adequades de seguretat, de salubritat i d'ornat públic.
2. Els usos principals en Sòl No Urbanitzable són aquells que constitueixen la seva base
productiva, és dir, l'agrícola, el ramader i el forestal. Aquests usos s'hauran de fomentar amb les
limitacions derivades de la coexistència i de la protecció dels valors ecològics, culturals,
paisatgístics i productius.
3. Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de Sòl No Urbanitzable.
4. Són usos compatibles amb els anteriors aquells que s'han de localitzar en el medi rural, sigui
perquè per la seva naturalesa és necessari que estiguin associats al mateix, o per la seva no
conveniència d'ubicar-los en el medi urbà, o per aconseguir noves activitats econòmiques lligades
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al turisme rural o a la implantació d'activitats esportives d'esquí o de muntanya. En qualsevol cas
s'hauran d'imposar les limitacions necessàries per garantir la seva compatibilitat amb els usos
propis i la protecció dels seus valors.
5. Amb caràcter general queden prohibits els usos següents:
a. ús d'habitatge plurifamiliar.
b. ús comercial, excepte el vinculat al servei de les carreteres.
c. ús d'oficines.
d. ús industrial, amb l'excepció de granges, estabulacions i usos industrials directament vinculats a
la transformació de matèries primeres del lloc.
e. magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l'ús agrícola i ramader o forestal de la
finca.
f. garatges, excepte els d'ús particular al servei de les explotacions agràries.
g. abocadors de residus industrials.
article 160 Regulació de les àrees esquiables
1. Les àrees esquiables són àmbits del territori municipal incloses en el Sòl No Urbanitzable, que
presenten condicions i poden ser infrastructurades i ordenades per la pràctica d'esports d'hivern i
esports de natura. La delimitació específica de les àrees esquiables es determinarà amb el
document de planejament especial que li correspongui.
2. La titularitat del sòl de les àrees esquiables podrà ser pública o privada.
3. El desenvolupament de les àrees esquiables es farà mitjançant la redacció dels corresponents
Plans Especials, redactats amb les condicions particulars que es determinin en cada cas. El Pla
Especial contindrà com a mínim les següents determinacions:
- Ajust i integració de les instal·lacions bàsiques al medi natural i paisatgístic, definint les
mesures de protecció i de restabliment mediambiental.
- El disseny de les àrees de servei, traçats de pistes i remuntadors i instal·lacions annexes.
4. Les condicions específiques per al desenvolupament del Pla Especial per ordenar les àrees
esquiables estan determinades al projecte de concessió administrativa de la Muntanya amb les
prescripcions donades pels departaments implicats, Departament d'Agricultura Ramaderia i
Pesca, i Medi Ambient.
5. En l'ordenació de les àrees esquiables es permetrà la previsió d'usos estacionals fora de
temporada, com ara els esports de muntanya i acampada, sense perjudici del compliment de la
legislació sectorial vigent, mitjançant el procediment anteriorment citat.
6. Es preveurà en qualsevol cas, sigui d'iniciativa pública, privada o mixta, la determinació d'una
fiança mitjançant els procediments previstos per llei, o l’ assignació de recursos per al tractament
de la protecció i/o restauració del paisatge.
7. Independentment de l’obligat compliment de les determinacions mencionades anteriorment,
s’especifica a continuació la relació de documents i plànols que haurà de contenir l’expedient
tècnic del Pla Especial per al desenvolupament de qualsevol estació de muntanya dins el terme
municipal de La Torre de Capdella, prenent com a referència el que es determina a l’article 57 i
següents del Reglament de Planejament:
8. El desenvolupament esquiable de la Vall Fosca està inclòs en l'espai del PEIN i s'ha de
sotmetre a declaració d'impacte ambiental. A més s'ha de tramitar l'autorització als diferents
departaments amb competències en el desenvolupament del projecte tan la part que correspon a
la declaració d'impacte ambiental com la part del projecte no avaluada.
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Documentació escrita
Memòria de la informació que inclourà la descripció detallada de les característiques del territori i
les incidències d’altres planejaments sobre el sector (PEIN i altres normes especials vigents en
l’àmbit del Pla).
Memòria de l’ordenació on es determinin els objectius i criteris de l’ordenació del territori en relació
a les determinacions del planejament de rang superior, a la informació urbanística i als estudis
complementaris efectuats, justificant l’ordenació adoptada en relació al territori i als objectius i
criteris esmentats anteriorment. Així mateix, caldrà detallar les característiques tècniques dels
remuntadors (tipus, nombre de places, cota de sortida i arribada, longitud en planta, capacitat,
velocitat en servei, etc.) i de les pistes (categoria, cota de sortida i arribada, longitud en planta,
amplària mitjana, etc.) i detallar els usos, la superfície i la cota on s’ubiquen els nuclis de serveis i
dotacions de l’estació. La memòria de l’ordenació haurà d’incloure el càlcul de la capacitat màxima
del domini esquiable i els criteris d’integració de les instal·lacions bàsiques al medi natural i
paisatgístic, definint les mesures de protecció i de restabliment mediambiental necessàries.
Ordenances reguladores que reglamentaran l’ús dels terrenys i de les edificacions, expressant el
que és permès, prohibit i obligat, sempre considerant la necessitat d’adaptar-se a les
característiques ambientals de l’entorn i especificant les mesures de restauració mediambiental
que s’hauran de contemplar en el desenvolupament dels projectes constructius.
Sistema d’actuació i pla d’etapes que determinarà les fases de desenvolupament, l’ordre de
prioritats i la temporalitat per a la seva execució, sempre tenint cura de que les previsions de
creació de sòl preparat per esquiar vagin acompanyades de les corresponents dotacions
d’infrastructures i serveis.
Estudi econòmic i financer on es justificaran els costos globals de les obres d’implantació dels
serveis segons les determinacions de l’article 55 del Reglament de Planejament.
Plànols d’informació
Situació i emmarcament territorial; Planejament vigent; Topogràfic; Cadastral; Pendents del
terreny; Allaus.
Plànols d’ordenació
Zonificació; Pistes, instal·lacions mecàniques i seguretat; Serveis tècnics; Vialitat; Ordenació de
l’edificació i sistematització dels espais lliures; Pla d’etapes.
Desenvolupament del Pla d’Etapes
El desenvolupament de les etapes el definirà el corresponent Pla Especial.
Caldrà sotmetre aquest Pla Especial a l'Informe de l'Agència Catalana de L'Aigua.
.
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SECCIÓ SEGONA. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
article 161 Disposicions generals
1. Les intervencions en Sòl No Urbanitzable hauran d'assegurar el respecte a les condicions
naturals i paisatgístiques de l'entorn on es situen, amb les condicions específiques que
s'assenyalen en aquestes normes per a cada tipus de sòl i d'ús.
2. En el Sòl No Urbanitzable no es podran realitzar altres construccions que les destinades a
explotacions agropecuàries que estiguin en relació amb la naturalesa i el destí de la finca, així com
les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el servei de les
obres públiques. Això no obstant, podran autoritzar-se seguint el procediment previst per l'article
68 del Decret Legislatiu 1/1990, edificacions i instal·lacions d'utilitat pública o interès social que no
siguin incompatibles amb els usos previstos en els diferents tipus de Sòl No Urbanitzable i
compleixin les condicions específiques determinades pel tipus de sòl en que s'emplacen.
3. També podrà autoritzar-se, seguint el mateix tràmit, la construcció d'habitatges familiars quan
estiguin vinculats a una finca agrícola que compleixi les condicions de superfície mínima indicades
en aquestes normes, quan sigui necessària per l'explotació agropecuària, quedant vinculades a
aquesta instal·lació i a la finca on s'adscriu.
4. En general s'admetran les instal·lacions següents:
- Infrastructures i sistemes generals (dipòsits d'aigua, cementiris, abocadors, línies d'alta tensió,
etc.)
- Instal·lacions associades al medi rural (piscifactories, granges-escola, centres d'estudis del medi
rural, instal·lacions esportives i recreatives, centres assistencials i sanitaris)
- Instal·lacions incompatibles amb el medi urbà (les instal·lacions esportives de gran consum de
sòl, etc.), que quan la seva superfície sigui superior a 10Ha. requeriran l'aprovació d'un Pla
Especial.
- Minicentrals productores d'energia elèctrica, sempre que es justifiqui la seva compatibilitat amb
l'entorn on es localitzen i el compliment de les condicions legalment establertes, especialment allò
que es refereix a les construccions en el Sòl No Urbanitzable.
article 162 Magatzems agrícoles
Els magatzems en Sòl No Urbanitzable, sense perjudici del que aquestes Normes Subsidiàries
determinin per a cada tipus de sòl, han de complir les següents condicions:
a. Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d'eines del camp i de maquinària,
quan estiguin vinculats a una explotació agrícola o ramadera.
b. Cal acreditar una propietat mínima de 1Ha. de terreny de conreu o prat, o 4,5Ha. de terres de
secà o vedats, formant una finca única, o amb finques independents situades dins del terme
municipal. En aquest últim cas, l’edificació es situarà en la finca que es justifiqui més adient.
c. L’índex màxim d’edificabilitat neta per parcel·la serà de 0,2m2 de sostre/m2 de sòl.
d. Les construccions seran de planta baixa amb una altura reguladora màxima de 6,00m., excepte
les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major altura. En planta
cap dimensió serà superior a 50m. La distància als adjacents serà igual a l’altura de l’edificació o
com a mínim de 5m.
e. En els llocs on sigui freqüent l'arbrat, es plantaran a la vora de les edificacions masses d'arbres,
d’espècies autòctones, amb l'objectiu de reduir l'impacte visual de la construcció i millorar-ne la
seva relació amb l’entorn.
f. Els materials d’acabat seguiran el criteri d’integració a l’entorn on s’ubiquen aquestes
edificacions i no és permès de deixar l’obra vista ceràmica o de bloc de formigó.
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article 163 Construccions agroramaderes. Granges
Les construccions agroramaderes en Sòl No Urbanitzable, sense perjudici del que aquestes
Normes Subsidiàries determinin per a cada tipus de sòl, han de complir les següents condicions:
1. Condicions d’ordenació (Emplaçament)
a. Cal acreditar una propietat mínima de 1Ha en una única finca o amb finques independents
situades dins del terme municipal. En aquest últim cas, l’edificació es situarà en la finca que es
justifiqui més adient.
b. Les distàncies a les quals s’han d’ubicar aquestes edificacions respecte el Sòl Urbà o Sòl Apte
per Urbanitzar són les següents:
• En el cas de trasllat d’activitats ramaderes existents actualment dins els nuclis (que s’hauran de
justificar mitjançant la Guia Ramadera i/o Cartilla de Registre Sanitari, expedides pel DARP), es
podran edificar noves instal·lacions ramaderes fins a un màxim de 500m2 de superfície a les
afores de cada nucli sense cap requeriment de distància, excepte pel cas de les destinades a
l’engreix de porquí que s’hauran de situar a una distància mínima de 500m. Aquest 500 m2
s'entén que afecten no més a la part d’estabulació dels animals, descomptant els magatzems i
instal·lacions auxiliars.
• En el cas de que es tracti d'instal·lar una nova activitat i/o en el cas de que la nova instal·lació
prevista sigui superior a 500m2, caldrà estar al que es disposa a continuació:
- Per als nuclis de la Vall (La Pobleta de Bellveí, La Plana de Mont-ros, Molinos, La Torre de
Capdella, La Central de Capdella) i Espui: Les edificacions agroramaderes i granges de qualsevol
tipus (porquí, oví, vacú, etc.) s’han de situar a una distància mínima de 500m. de qualsevol límit
del Sòl Urbà o Sòl Apte per Urbanitzar.
- Per a la resta de nuclis: Les edificacions agroramaderes i granges en general (oví, vacú, etc.)
s’han de situar a una distància mínima de 100m. de qualsevol límit del Sòl Urbà o Sòl Apte per
Urbanitzar, excepte les destinades a l’engreix de porquí que s’hauran de situar a una distància
mínima de 500m.
c. Aquest tipus de construccions no es poden situar a menys de 100m. dels habitatges existents
en Sòl No Urbanitzable pertanyents a altres propietaris. Entre construccions de diferents
explotacions ramaderes hi ha d'haver, com a mínim, 50m. de separació i 500m. en el cas
d'explotacions porquines, excepte si pertanyen a la mateixa Agrupació Ramadera.
d. L’índex màxim d’edificabilitat neta per parcel·la serà de 0,2m2 de sostre/m2 de sòl.
e. Les construccions seran de planta baixa amb una altura reguladora màxima de 7,00m., excepte
les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major altura. En planta
cap dimensió serà superior a 100m. La distància als adjacents serà igual a l’altura de l’edificació o
com a mínim de 5m. El lloc de sortida i acampada dels animals dins la parcel·la, es localitzarà el
més allunyat possible del nucli de població.
f. Els materials d’acabat seguiran el criteri d’integració a l’entorn on s’ubiquen aquestes
edificacions i no és permès de deixar l’obra vista ceràmica o de bloc de formigó.
g. En els llocs on sigui freqüent l'arbrat, es plantaran a la vora de les edificacions masses d'arbres,
d’espècies autòctones, amb l'objectiu de reduir l'impacte visual de la construcció i millorar-ne la
seva relació amb l’entorn.
2. Mesures correctores
a. Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d'instal·lacions i condicions de maneig
suficients per a la correcta gestió ambiental.
b. El titular de l’explotació ramadera haurà de disposar de terra de conreu, pròpia o contractada,
suficient per a una correcta utilització agrícola dels fems i/o purins, o bé haurà de justificar que
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participa o disposa d’un altre sistema de gestió de residus ramaders oficialment aprovat i
autoritzat pels òrgans competents.
c. Donat que el tipus de conreus que hi ha al municipi són prats i trossos i que la pràctica
necessària i tradicional és utilitzar els fems com adobs, es recomana fer un ús racional d’aquesta
pràctica i abstenir-se’n durant els caps de setmana de juliol i agost.
d. Es prohibeix la ubicació de femers en punts propers a captacions o dipòsits d’aigua potable o
propers a barrancs i cursos d’aigua. en una distància mínima de 100 m.
3. Independentment de tot l’especificat anteriorment, les construccions agroramederes i granges
hauran de complir la normativa específica del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i
específicament el Decret 61/1994 de 22 de febrer sobre regulació de les explotacions ramaderes i
l’Ordre de 7 d’abril de 1994 per la qual es fixen normes d’ordenació d’aquest tipus d’explotacions.
article 164 Les Bordes
1. Les bordes són construccions agroramaderes en el Sòl No Urbanitzable destinades en el seu
origen a l'explotació agroramadera del territori. Aquestes Normes Subsidiàries preveuen la seva
consolidació com edificacions al servei dels usos agroramaders o agroindustrials essent
d'aplicació la legislació específica.
2. La llicència serà condicionada a l’informe preceptiu de la Comissió d'Urbanisme de Lleida
seguint el procés de tramitació legalment establert. En el cas de preveure’s ampliacions superiors,
caldrà redactar un Pla Especial per tal d'identificar els temes d'ordenació i infrastructures a
resoldre i plantejar les opcions pertinents que puguin ser considerades en la tramitació del
corresponent expedient administratiu.
3. Per a destinar aquestes bordes a qualsevol ús que no sigui l'agrícola o ramader caldrà també la
tramitació d'un Pla Especial que concreti el tractament de la construcció i determini el grau
d'urbanització necessari. El Pla Especial podrà determinar justificadament la necessitat de
possibles ampliacions.
article 165 Habitatges rurals
Els habitatges en Sòl No Urbanitzable, sense perjudici del que aquestes Normes Subsidiàries
determinin per a cada tipus de sòl, han de complir les condicions següents:
a. Acreditar una propietat mínima de 1Ha. de terreny de conreu o prat, 4,5Ha. de terres de secà o
vedats o 25Ha. de sòl forestal, per a cada habitatge, en una finca única.
b. Si el promotor de l'habitatge acredita que la seva activitat econòmica principal és l'agrícola o
ramadera, podrà aportar terrenys situats en finques separades físicament, que estiguin
emplaçades dins del terme municipal. A l'objecte de considerar la superfície mínima exigida, cada
una computarà proporcionalment en funció de la seva destinació com a conreu de regadiu, conreu
de secà o forestal.
c. Aportar el compromís d'inscriure la finca o finques aportades al Registre de la propietat, com a
indivisible.
d. Justificar gràficament la no formació de nucli de població.
e. El sostre màxim serà de 250m2. destinat a l'habitatge, més 50m2. per a construccions
complementàries.
f. Les edificacions es separaran un mínim de 5,00m. dels límits de propietat.
g. L'altura reguladora màxima serà de 6,50m. corresponent a planta baixa i una planta pis.
h. Caldrà preveure i determinar en el projecte de l'edificació el corresponent sistema de captació
d'aigua potable i de depuració d'aigües residuals.
i. La composició arquitectònica es correspondrà amb el tipus tradicional del lloc (la referència
seran les bordes existents a la zona). El nivell de construcció i els materials d’acabat seran els
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descrits en general per a la zona de nuclis històrics del Sòl Urbà i sempre les construccions
hauran d’adaptar-se a les condicions de l'entorn.
article 166 Construccions d'utilitat pública i d'interès social
1. La relació d'usos admesos per la seva utilitat pública ve determinada per la declaració, com a
tal utilitat pública, pel Consell Executiu.
2. La consideració de l'interès social, així com la idoneïtat de l'emplaçament i de les
característiques formals de l'edificació, serà ponderada per la Comissió d'Urbanisme, d'acord amb
els articles 127 i 128 del Decret Legislatiu 1/1990, i 442 del Reglament de Gestió Urbanística.
3. Caldrà justificar per part del promotor la necessitat d'emplaçar aquestes construccions en Sòl
No Urbanitzable, en relació a l'existència de Sòl Urbà qualificat, on sigui admès l'ús sol·licitat, en la
seva proximitat geogràfica.
4. Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que garanteixin una
adequada integració a les condicions naturals de l'entorn.
5. En qualsevol cas les construccions seran adequades a la seva condició d'aïllada i, per tant,
caldrà explicitar la previsió dels accessos i dels serveis necessaris en funció de l'ús i de
l'emplaçament.
article 167 Construccions i instal·lacions d'obres públiques
1. Es podran autoritzar en el Sòl No Urbanitzable les construccions i les instal·lacions vinculades a
l'execució, al manteniment i al servei de les obres públiques.
2. La sol·licitud de llicència haurà de justificar la necessitat del traçat o de l'emplaçament de les
instal·lacions o construccions que es projectin, amb indicació de les zones afectades i de les
correccions previstes en ordre a preservar les condicions naturals, l'equilibri ecològic i els valors
paisatgístics.
3. Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que garanteixin una
adequada integració a les condicions naturals de l'entorn.
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SECCIÓ TERCERA. TIPUS DE SÒL NO URBANITZABLE
article 168 Definició dels diferents tipus de sòl
Dins del Sòl No Urbanitzable les Normes Subsidiàries estableixen les següents categories:
- Sòl No Urbanitzable agrícola, horts, prats i trossos, clau SA
- Sòl No Urbanitzable amb tolerància d'us esportiu (camp de golf), clau SA-2
- Sòl No Urbanitzable forestal, clau SF
- Sòl No Urbanitzable d'especial protecció natural i paisatgística, clau SP
article 169 Sòl No Urbanitzable agrícola, horts, prats i trossos, clau SA
1. Definició
Sòls que per les seves condicions tenen un especial valor agrícola, estiguin o no conreats en el
moment de la seva classificació. Inclou els horts dels diferents nuclis i els prats de dall i trossos
que apareixen normalment al llarg del riu, al voltant dels nuclis o a les faldes dels mateixos
orientant-se al sud.
Aquests terrenys són qualificats d'acord amb els criteris de l'apartat b, de l'article 117 del Decret
Legislatiu 1/1990.
2. Segregacions
Es prohibeix expressament la divisió o segregació dels terrenys per a la formació d'horts familiars
de titularitat privada.
3. Condicions d'ús
L'ús global és l'agrícola.
S'admet com a compatible l'ús ramader.
S'admet condicionat l’ús d’habitatge vinculat a una finca o finques de les dimensions mínimes
establertes amb caràcter general en aquestes Normes sempre que el propietari o arrendatari dels
terrenys a edificar acrediti que la seva activitat econòmica principal és l’agrícola i/o ramadera.
També s’admet l’ús sanitari, sòcio-cultural, docent, esportiu, d'allotjament rural i hoteler i de
càmping i caravàning, sempre seguint les determinacions generals d’aquestes Normes i sempre i
quan la seva implantació es realitzi amb el necessari respecte per les condicions naturals del lloc.
4. S'admeten les construccions de magatzems agrícoles i les construccions agroramaderes,
sotmeses a les disposicions generals.
5. Per a les edificacions destinades a la resta d'usos condicionats, caldrà que en aplicació d'allò
establert a l'article 128 del Decret Legislatiu 1/1990, s'hagin declarat d'utilitat pública o es
considerin d'interès social. Per a desenvolupar aquests usos s'haurà de redactar un Estudi que
contempli:
a. L'impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva implantació.
b. La servitud de sòl no edificable, a efectes d'evitar la formació del nucli de població.
c. Les condicions formals i tècniques de la nova edificació.
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article 170 Sòl No Urbanitzable amb tolerància d'us esportiu (camp de golf), clau SA-2
1. Definició
Sòls que per les seves condicions tenen un especial valor agrícola, estiguin o no conreats en el
moment de la seva classificació. Inclou els horts dels diferents nuclis i els prats de dall i trossos
que apareixen normalment al llarg del riu, al voltant dels nuclis o a les faldes dels mateixos
orientant-se al sud.
Aquests terrenys són qualificats d'acord amb els criteris de l'apartat b, de l'article 117 del Decret
Legislatiu 1/1990.
2. Segregacions
Es prohibeix expressament la divisió o segregació dels terrenys per a la formació d'horts familiars
de titularitat privada.
3. Condicions d'ús
L'ús global és l'agrícola.
S'admet l'ús esportiu en la modalitat de camp de golf.
S'admet com a compatible l'ús ramader.
S'admet condicionat l’ús d’habitatge vinculat a una finca o finques de les dimensions mínimes
establertes amb caràcter general en aquestes Normes sempre que el propietari o arrendatari dels
terrenys a edificar acrediti que la seva activitat econòmica principal és l’agrícola i/o ramadera.
També s’admet l’ús sanitari, sòcio-cultural, docent, esportiu, d'allotjament rural i hoteler i de
càmping i caravàning, sempre seguint les determinacions generals d’aquestes Normes i sempre i
quan la seva implantació es realitzi amb el necessari respecte per les condicions naturals del lloc.
4. S'admeten les construccions de magatzems agrícoles i les construccions agroramaderes,
sotmeses a les disposicions generals.
5. Per a les edificacions destinades a la resta d'usos condicionats, caldrà que en aplicació d'allò
establert a l'article 128 del Decret Legislatiu 1/1990, s'hagin declarat d'utilitat pública o es
considerin d'interès social. Per a desenvolupar aquests usos s'haurà de redactar un Estudi que
contempli:
a. L'impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva implantació.
b. La servitud de sòl no edificable, a efectes d'evitar la formació del nucli de població.
c. Les condicions formals i tècniques de la nova edificació.
article 171 Sòl No Urbanitzable forestal, clau SF
1. Definició
D'acord amb l'article 2 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, aquestes Normes classifiquen com
a Sòl No Urbanitzable forestal els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i
d'herbes; els terrenys erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la
protecció d'aquests, i els erms que per llurs característiques siguin adequats per a la forestació o
la reforestació.
2. Segregacions
No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima forestal que
determina el Decret 35/1990 de 23 de gener sobre Unitats mínimes forestals.
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3. Condicions d'ús
L'ús global és el forestal.
S'admet condicionat, l'ús d’habitatge vinculat a una finca unitària, de les dimensions mínimes
establertes amb caràcter general, que caldrà inscriure com a indivisible en el registre de la
propietat. També s'admetrà l'ús ramader, segons les determinacions generals d'aquestes Normes,
sempre i quan la seva implantació es realitzi amb el necessari respecte per les condicions naturals
del lloc on s'implanti; i l’ús d’allotjament rural i hoteler sempre i quant estigui vinculat a la
preexistència d’una borda o construcció rural de caràcter similar.
4. Només s'admetran noves edificacions vinculades a l'utilització forestal del terrenys, d'acord amb
l'article 22 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, i les limitacions que imposen aquestes Normes.
5. Per a les edificacions que en aplicació d'allò establert en l'article 128 del Decret Legislatiu
1/1990, es declarin d'utilitat pública i d'interès social, s'haurà de redactar un Estudi que contempli:
a. L'impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva implantació.
b. La servitud de sòl no edificable, a efectes d'evitar la formació del nucli de població.
c. Les condicions formals i tècniques de la nova edificació.
6. En el Sòl No Urbanitzable forestal, l'aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels
límits que permeten els interessos de la seva conservació i millora, d'acord amb la Llei 6/88,
forestal de Catalunya. La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies d'aquest
indret. Es prohibeix la plantació intensiva d'espècies que puguin alterar l'equilibri ecològic i l'entitat
de les vegetacions autòctones.
article 172 Sòl No Urbanitzable d'especial protecció natural i paisatgística, clau SP
1. Definició
Comprèn el Sòl No Urbanitzable que per les seves característiques naturals, geològiques o
ambientals, ha de ser objecte d'una especial protecció, de forma que s'impedeixin les actuacions
que puguin perjudicar-ne les seves condicions actuals. En el cas del municipi de la Torre de
Capdella són els sòls inclosos com a zona perifèrica de protecció del Pla rector d’ús i gestió del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que en regularà normativament la seva
protecció i operativitat; la zona de Filià inclosa al Pla d’Espais d’interès Natural; els enclaus
d’especial interès natural que s’indiquen al plànol d’ordenació a escala 1/10.000 de la capçalera
de la vall, barrancs, carenes, etc.; les àrees de pastura de l’alta muntanya o prats alpins (territori
de l’entitat municipal descentralitzada d’Espui, la muntanya de Aguiró, la muntanya de Mont-ros i
Gramenet/Serraespina); i alguns sectors també indicats al plànol a escala 1/10.000 que configuren
conjunts singulars per la seva naturalesa i ús (les bordes de La Pobleta, les bordes d’Estavill,
Envall i Antist, etc.).
2. Regulació
Aquestes Normes Subsidiàries remeten al Decret 82/1993 de 9 de febrer pel qual s’aprovà el Pla
rector d’ús i gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici tot el que fa
referència a la regulació de les condicions d'ordenació, edificació i ús de les àrees incloses a la
zona perifèrica de protecció d’aquest Pla.
Aquestes Normes remeten al Decret 328/1992 de 14 de desembre pel qual s’aprovà el Pla
d’espais d’interès natural tot el que fa referència a la regulació de les condicions d'ordenació,
edificació i ús de les àrees incloses al sector anomenat Filià que forma part de la llista d’espais
d’interès natural del PEIN.
Pel que fa a la resta d’àmbits d’especial protecció només s’hi admetran els usos compatibles amb
les condicions naturals i amb els objectius de la protecció especial. En aquests àmbits es prohibeix
qualsevol construcció, llevat dels refugis de muntanya (vinculats a l’excursionisme, la pesca, el
pasturatge de temporada, l’ús forestal o la indústria hidroelèctrica) i de les bordes.
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Mitjançant la redacció dels Plans Especials corresponents es podran ajustar i redefinir les
condicions d’ordenació, edificació i ús de tots els àmbits que aquestes normes consideren
d'especial protecció natural i paisatgística no inclosos dins la zona perifèrica de protecció del Pla
rector d’ús i gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o inclosos al PEIN.
3. Delimitació
La delimitació de l'espai "Filià" correspon a l'aprovat en el Decret 328/1992 de 14 de desembre, el
que queda inclòs en el Pirineu central meridional sector occidental segons la informació de síntesi
del PEIN.
La delimitació actual, d'acord amb l'art. 16 de la Llei 12/85, te caràcter provisional i la delimitació
definitiva queda supeditada a l'establiment definitiu del PEIN i al seu desplegament.
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TÍTOL IV. NORMES DE PROTECCIÓ
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
article 173 Abast i contingut de les normes de protecció
1. Aquestes normes de protecció, regulen de forma general, i per a la totalitat del terme municipal,
les condicions de protecció del medi ambient i el patrimoni social, cultural i econòmic de la
comunitat.
2. La responsabilitat de l'aparença i conservació tant del medi natural com del medi urbà
correspon en primer lloc a l'Ajuntament, i per tant qualsevol classe d'actuació que els afecti haurà
de sotmetre's al seu criteri.
3. Conseqüentment l’Ajuntament podrà denegar o condicionar la concessió de llicències d'obres,
d'instal·lacions o activitats, o qualsevol altre tipus de permís que pugui comportar un atemptat
mediambiental, estètic o inconvenient per al seu desplaçament, d'acord amb allò que estableixen
aquestes Normes.
4. La responsabilitat abasta els particulars que hauran de col·laborar amb l'Ajuntament i entre sí
per a la consecució dels objectius que es pretenen. Així mateix i en funció d'això, tots els
ciutadans tenen el dret i l'obligació de denunciar a les autoritats municipals aquells actes
d'edificació o activitats que suposin un perill per a la salubritat i per a la natura, les construccions
que pateixin de falta d'higiene i adornament, les que amenacin ruïna o aquelles que podrien
ocasionar, pel mal estat dels seus components (acabats, xemeneies, cornises, etc.) algun dany o
actuació que lesioni els valors mediambientals, naturals o urbans, que caracteritzen el terme
municipal.
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CAPÍTOL SEGON. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, DEL PAISATGE I DEL PATRIMONI
NATURAL
article 174 Protecció mediambiental
1. Aquestes normes regulen de forma general i per a la totalitat del terme municipal les condicions
de protecció ecològica del medi natural i dels nivells de confort i seguretat per a les persones i la
naturalesa.
2. Es refereixen als següents temes:
- Abocaments sòlids (deixalles)
Els residus sòlids, a efectes d'orientar el seu punt d'abocament segons les Normes Subsidiàries,
es classifiquen en:
a. Residus de terres i runes: són aquells residus procedents de qualsevol de les activitats del
sector de la construcció, de la urbanització i l'edificació, del rebuig de les obres, del buidat i rebaix
de terrenys, etc., podent contenir, a part d'àrids, altres components i elements de materials de
construcció. El seu transport i abocament es farà d'acord amb allò que es disposa a l'Ordenança
corresponent o bé per les determinacions que els serveis tècnics municipals estableixin a l'efecte
a la llicència.
b. Residus orgànics: són aquells residus procedents d'activitats domèstiques i orgàniques, que no
contenen terres ni runes, i en general no són radioactius, ni procedents de la mineria o de la
neteja de fosses sèptiques. Es consideren exclosos d'aquest apartat els procedents d'activitats
industrials i hospitalàries que no siguin estrictament assimilables als procedents d'activitats
domèstiques. A tal efecte cal preveure el compliment de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora
dels residus i especialment pel que fa als següents extrems:
1) Fer la previsió en els edificis d'habitatges i oficines, en els comerços, tallers i altres
establiments emplaçats en medis urbans, d'espais i d'instal·lacions, que facilitin la recollida
selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió descrites en la Llei.
2) Preveure en la xarxa viària 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 dels residus.
3) La gestió dels residus generats com a conseqüència del processos d'execució material
dels treballs de construcció, excavacions, desmantellament i enderroc d'edificis i
instal·lacions es durà a terme segons el Decret 201/1994, de 26 de juliol. Aquests es
lliuraran a l'abocador controlat comarcal.
Les àrees susceptibles de ser destinades als abocaments de les classes citades les establirà
l'Ajuntament, d'acord amb els criteris dels serveis tècnics municipals i amb la Normativa, directrius
i Programes d'Actuació en aquestes matèries.
Per últim, prèviament a qualsevol delimitació d'un àmbit per utilitzar-lo com a abocador de residus
tòxics i perillosos, haurà d'estudiar-se un Pla de Gestió per a aquests tipus de residus.
- Abocaments líquids (aigües residuals)
Les aigües residuals no podran abocar-se a llera lliure o canalització sense depuració prèvia
realitzada per procediments adequats a les característiques de l'afluent i dels valors ambientals
dels punts d'abocament, considerant-se com mínim els nivells i valors establerts al Decret
2414/1961 que constitueix el Reglament d'activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses,
Ordre del Ministeri de la Governació de 15 de març de 1963, Decret de la Presidència del Govern i
Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 14 d'abril de 1980.
Tot procés industrial i terciari comercial haurà de garantir, durant tot el període de l'activitat, un
abocament controlat i dintre dels límits permesos a la xarxa general de sanejament.
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Sistema de depuració actual, millores i actuacions previstes en els nuclis corresponents a
l'àmbit del municipi:
La Pobleta de Bellvei.
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en una clamor que desemboca en el
riu.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
Envall.
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
b) Per tractar-se d'un nucli deshabitat no està previst cap tipus de tractament.
Antist.
a) Actualment existeixen dues depuradores de decantació primària amb filtre biològic de
recent construcció, que recullen els dos ramals de clavegueram existents.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
Estavill.
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
Castell-Estaó
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
La Plana de Mont-ros.
a) En l'actualitat existeix un ramal que es troba recollit en una fossa sèptica. L'altre ramal
realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
b) Està prevista la formació d'una altra fossa sèptica per a la recollida de l'altre ramal i la
instal·lació de dos filtres biològics en cadascuna de les fosses sèptiques i la unió
d'ambdós sortides a la rasa d'infiltració.
Beranui.
a) En l'actualitat existeix una fossa sèptica de decantació primària al final de la xarxa de
clavegueram.
b) Està prevista la col·locació d'un filtre biològic a la sortida de la fossa i una rasa
d'infiltració.
Molinos.
a) Tractant-se d'un nucli disseminat amb molta dispersió d'edificacions i la discontinuïtat
del territori a banda i banda del riu el sistema actual és a base de fosses sèptiques
individuals.
b) Està prevista la unió mitjans una xarxa única i la construcció de 3 fosses sèptiques de
decantació primària amb filtre biològic i rasa d'infiltració per a cadascuna d'elles.
Mont-ros.
a) En l'actualitat existeix una fossa sèptica de decantació primària al final de la xarxa de
clavegueram.
b) Està prevista la col·locació d'un filtre biològic a la sortida de la fossa i una rasa
d'infiltració.
Paüls.
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
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b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
Pobellà.
a) En l'actualitat un ramal es troba recollit en una fosa sèptica i l'altre amb abocament
directe en un indret allunyat del nucli.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram que manca per depurar i la col·locació
d'un filtre biològic amb rasa d'infiltració a la sortida de la fossa actual..
Oveix.
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
AAguiró.
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
Astell.
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
La Torre de Capdella.
a) En l'actualitat existeix una fossa sèptica de decantació primària amb filtre biològic i
rasa d'infiltració al final del clavegueram
b) Està prevista la col·locació d'un filtre biològic a la sortida de la fossa existent i la
regeneració de la rasa d'infiltració actual.
Capdella.
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
Aiguabella.
a) En l'actualitat es realitza un abocament directe en un indret del riu allunyat del nucli.
b) Està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
Espui.
a) En l'actualitat existeix un ramal que es troba recollit en una fossa sèptica i un altre
ramal amb abocament directe al riu en una zona allunyada del nucli.
b) està prevista la col·locació d'una fossa sèptica de decantació primària amb filtre
biològic i rasa d'infiltració al final del clavegueram.
La Central de Capdella.
a) En l'actualitat existeix un sistema de depuració a base de fosses sèptiques particulars
o comunitàries segons es tracti d'edificació aïllada o plurifamiliar.
b) Actualment al no existir abocaments no està prevista cap actuació. En el
desenvolupament del SAU d'Espui es preveu la recollida de totes les aigües de la
Central de Capdella a la seva xarxa de sanejament.
- Abocaments gasosos
Queden prohibides les emissions a l'atmosfera d'elements radioactius, pols i gasos en valors
superiors als establerts al Decret 833/1975, del Ministeri de Planificació del Desenvolupament i en
el seu desenvolupament posterior, al Decret 2.414/1961 pel qual s'aprova el Reglament
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d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses així com en el seu desenvolupament
posterior, i a l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 d'octubre de 1976.
- Contaminació acústica i vibratòria
La qualitat acústica dels ambients exteriors i interiors haurà d'adequar-se a allò establert a la
Norma Bàsica de l'Edificació NBE-CA-88, en el Reglament d'Activitats classificades esmentat
anteriorment, l'Ordre de la Presidència del Govern de 10 de juny de 1965 I les Normes Tècniques i
Reglament que regulen la seguretat i higiene al treball, prenent com a referència la Resolució de
30 d'octubre de 1995, per la qual s'aprova una ordenança municipal tipus reguladora del soroll i
les vibracions. Els límits màxims establerts pel Nivell Sonor Màxim (NSM) estan regulats per l'Art.
82 d'aquestes Normes.
- Protecció contra incendis
Les construccions i instal·lacions en el seu conjunt, i els seus materials, hauran d'adequar-se com
a mínim a les exigències de protecció contra el foc establertes per la normativa sectorial vigent.
article 175 Protecció del paisatge i del patrimoni natural
1. Les presents Normes Subsidiàries estableixen la protecció del paisatge natural, en els diferents
àmbits en relació amb els seus valors intrínsecs, a través de la Normativa Específica del Sòl No
Urbanitzable en la qual s'estableixen les condicions en que podran executar-se les edificacions i
desenvolupar-se els usos i activitats permesos d'acord als valors a protegir de l'entorn rústic i
natural.
2. Com a conseqüència d'això i amb el fi d'aconseguir la conservació de l'estructura del paisatge
tradicional, s'han de tenir en compte de forma general les determinacions relatives a:
a. Protecció de la topografia, impedint actuacions que alterin les característiques morfològiques
del terreny.
b. Protecció dels llacs i de les lleres naturals i del seu arbrat de ribera, així com de les sèquies i
canals.
c. Protecció de plantacions i masses forestals.
d. Protecció de camins d'accés als nuclis, cabaneres, etc.
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CAPÍTOL TERCER. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
article 176 Definició
1. L'instrument general de protecció de patrimoni cultural és el Pla Especial que inclou el Catàleg
de construccions d'interès, que cal concretar d'acord amb el que preveuen els article 38 del Decret
Legislatiu 1/1990, i l'article 86 del Reglament de Planejament Urbanístic.
2. A l’espera de la redacció de l'esmentat Pla Especial de protecció de patrimoni, les Normes
Subsidiàries defineixen un Pre-catàleg d'elements que pel seu interès arqueològic, històric,
artístic, paisatgístic o arquitectònic, han de disposar d'una especial protecció.
article 177 Pre-catàleg
El Pre-catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques particulars de
cada un dels elements a protegir, per tal de concretar les condicions especials de protecció de
cada un d'ells:
- Nivell 1. Béns Culturals d'Interès Nacional.
Son els bens culturals declarats com a monuments històrics d'interès nacional. Tindran el nivell
de protecció que els assigna la legislació del Patrimoni Cultural Català regulat en la llei de 9/93 de
la Generalitat de Catalunya.
Aquests son: Església de Sant Martí de la Torre. Monument històric incoat R. 13-06-80
Església de Sant Vicenç de Capdella. Monument històric incoat R. 16-05-80
Castellestaó. Monument històric declarat D. 22-04-49 BOE 05-05-49
- Nivell 2. Edificis i elements d'interès local.
Elements catalogats sotmesos a les condicions generals de protecció que aquesta Normativa
determina per al Pre-catàleg.
- Nivell 3. Àmbits arqueològics:
1. Jaciments arqueològics: Quedaran protegits per un radi de 50 m. Les llicències d'obres dins
d'aquest radi hauran de ser objecte d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General
del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de
delimitar el jaciment i decidir posteriorment l'actuació més adient.
2. Les zones d'expectativa arqueològica: Són així considerades les zones on s'han produït
troballes aïllades i superficials, que no proporcionen la suficient informació per a situar el jaciment
possible. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d'obres, s'haurien de realitzar
sondeigs i prospeccions arqueològiques d'acord amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció
General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l'existència del jaciment.
article 178 Elements del Pre-catàleg
Queden inclosos en el Pre-catàleg de patrimoni a protegir els elements que es relacionen a
continuació. Tots ells estan grafiats i referenciats en els corresponents plànols d'ordenació.
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Protecció d'edificis i del seu entorn.
Num
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Element

Nivell

Situació

Església de Sant Martí
Església de Sant Vicenç
Monument històric declarat
Església parroquial de Sant Julià
Santa Maria (La Purificació)
Ermita de Sant Cristau (S. Cristòfol)
Sant Joan Baptista
Ermita de Santa Llúcia
Església de Sant Iscle
Església de Sant Esteve
Torre de guaita
Capella de Sant Pere Màrtir
Església de Sant Feliu i porxo
annex
Església de Beranui
Església de Sant Pere
Església de Sant Andreu
Església de la Mare de Deu del Boix
Ermita de Sant Pere
Església de Sant Miquel
Edifici central Hidroelèctrica de
Molinos
La Mola i el seu camí d'accés
Puiforniu
Restes Ermita de Sant Esteve i
entorn
Restes Ermita de Sant Lleïr i entorn
Restes Ermita de Sant Salvador
Restes Ermita de Sant Salvador
Convent de la Borda d'en Jaume
Tomba del Mas
Convent de Dant Miquel
Necròpolis de l'Hortalet de Masover
Castell de Beranui
Despoblat de Toberies
Ermita de Sant Perer Vell
Castell de Mont-ros
Castell de Serrat Roi
Cova del Moro

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

La Torre de Capdella
Capdella
Castellestaò
Espui
Oveix
Oveix
Aguiró
Paüls
Paüls
Antist
Antist
La Torre de Capdella
Pobleta de Bellveí

2
2
2
2
2
2
2

Beranui
Castellestaó
Astell
Mont-ros
Aiguabella
Pobellà
Molinos

2
3
3

La Pobleta de Bellveí
Gramanet
Mont-ros

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pobellà
Estavill
Molinos
La Torre de Capdella
Antist
Astell
Astell
Beranui
Capdella
Castell- Estaó
Mont-ros
Paüls
La Plana
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Referent al Monument Històric de Castell-Estaó cal indicar que actualment es troba en tràmit un
procediment per la seva exclusió de la categoria de Bens Culturals d'Interés Nacional per la qual
cosa, el nivell de protecció d'aquest queda supeditat a la resolució definitiva de l'esmentat
procediment.
article 179 Contingut del Pla Especial
1. El Pla Especial ha de concretar el Catàleg segons els elements precatalogats i altres elements
o conjunts que responguin a un nivell suficient d'interès.
2. En la redacció del catàleg ressenyat, el Pla Especial podrà també excloure algun dels elements
inclosos en el pre-catàleg, justificant degudament els motius d'exclusió.
3. El Pla Especial també podrà reduir al mínim les condicions de protecció a algun dels elements
inclosos en el pre-catàleg.
4. També ha de definir exhaustivament els paràmetres corresponents a cadascun dels elements
catalogats, amb el contingut de la protecció específica per cada un d'ells. En tant no estigui
aprovat el Pla Especial, caldrà observar els perímetres dels entorns de protecció delimitats en els
expedients incoats o aprovats del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5. El Pla Especial ha de determinar un règim particular econòmico-fiscal, tendent a estimular i
fomentar la conservació, millora i reposició dels elements catalogats.
article 180 Condicions del Pla Especial
1. Condicions d'edificabilitat
- En els solars intersticials d'un tram de carrer catalogat, podran aixecar-se noves edificacions que
se subjectin, no solament a la normativa general de la zona que l'envolti, sinó també a les
prescripcions que el Pla de protecció determini.
- Els edificis i àmbits catalogats tindran la possibilitat d'edificar en els espais lliures dels solars, o
d'augmentar el volum edificat, si en el seu cas així ho determina el Pla Especial, per a cada un
dels elements en forma individualitzada i concreta.
2. Condicions de l'edificació, usos i llicències
- El Pla Especial contemplarà el règim concret de les obres de conservació i restauració, millora,
ampliació, substitució i nova edificació, també el règim d'usos aplicables en els elements
catalogats.
- El Pla preveurà que, en qualsevol cas, aquestes llicències necessitaran un informe previ de
l'equip tècnic municipal, i d'un informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
3. Condicions de l'immoble protegit
Els àmbits i edificis protegits de propietat privada corresponents a una unitat compositiva i
registral, constituiran un immoble únic, als efectes de la regulació de les mesures de protecció del
Pla Especial.
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article 181 Condicions de les obres de consolidació i conservació
1. En tant no sigui vigent el Pla Especial corresponent, es podran autoritzar únicament obres de
consolidació i conservació de caràcter urgent, amb informe previ del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Els usos seran concordants amb les característiques i posada en valor
dels edificis a protegir. Es prohibeixen expressament l'enderrocament o la transformació i canvi de
les característiques físiques dels edificis i, si s’escau, de llurs entorns ambientals.
2. Així mateix, en tant no sigui vigent el Pla Especial, els àmbits catalogats no poden ser
modificats, ni en la seva estructura ni en els seus elements constitutius, sense llicència municipal,
la qual serà sol·licitada amb un projecte signat per un titulat superior facultat. Aquest projecte
haurà de justificar la conveniència o necessitat de les obres de modificació, que es descriuran en
una memòria i es grafiaran en plànols de planta, secció i alçats.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA. PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
En tant no sigui vigent el Pla Especial, es podran redactar plans especials de protecció de
Patrimoni de caràcter individualitzat, referits a alguns dels elements o àmbits del Pre-catàleg, o
expedients de declaració segons la llei 9/1993.
SEGONA. ACTIVITATS RAMADERES
Des de l'aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries s'estableix un termini màxim de tres
anys, per tal que els titulars de les instal·lacions agropecuàries existents en el municipi de la
Torre de Capdella puguin tramitar la seva preceptiva legalització sol·licitant les llicències
d'activitats oportunes i adoptant, si s'escau, les mesures correctores necessàries que calgui per
evitar les molèsties a les construccions veïnes i dur a terme una correcta gestió dels residus
ramaders.
Les activitats ramaderes existents dins del Sòl Urbà abans de l’aprovació d’aquestes Normes
(que s’hauran de justificar mitjançant la Guia Ramadera i/o la Cartilla de Registre Sanitari,
expedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
amb anterioritat a l’esmentada data) podran seguir desenvolupant-se i se'ls dóna un termini fins
a l’acabament de l’activitat de l’actual titular, més una prorroga de 10 anys a partir de la data de
transmissió d’aquesta per a fer-ho en les mateixes condicions de superfície i tipus d’explotació.
No obstant però s’hauran d’adequar les instal·lacions segons les determinacions establertes a
l’apartat anterior.
Les explotacions ramaderes existents abans de l’aprovació d’aquestes Normes que no estiguin
dins el Sòl Urbà però que es trobin a una distància inferior de 100m., podran seguir
desenvolupant la seva activitat sempre i quant la instal·lació acompleixi l’establert al punt primer
anterior i en un període màxim de 10 anys s’adapti en quant a acabats i característiques
exteriors a les condicions de l’entorn de cada nucli.
TERCERA
Les edificacions existents en el moment de l'aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries
que es troben clarament inacabades o abandonades pel que fa al seu aspecte exterior,
disposaran d'un termini d'un any per poder-se adequar i acabar en coherència amb l’entorn de
cada nucli. Transcorregut aquest termini es podran aplicar les sancions urbanístiques
corresponents a l'incumpliment de les determinacions establertes en aquestes Normes.
Tanmateix l'ajuntament podrà executar les esmentades obres, en funció de la protecció i
guarda de l'ornat públic, i repercutir el cost de les esmentades obres sobre la propietat de
l'immoble afectat.
QUARTA
El nucli de Gramenet del terme municipal de la Torre de Capdella, en el moment de la redacció
de les Normes Subsidiàries és un nucli de construccions deshabitades. Mitjançant la tramitació
d'un Pla Especial en aquest àmbit del Sòl No Urbanitzable, es legitimarà el canvi de
classificació a Sòl Urbà sempre i quan el document s'ajusti als criteris generals sobre
tractament de les edificacions definit en aquestes Normes i que es reguli la creació i
urbanització d'un nou accés rodat al nucli i es prevegin les infrastructures i cessions establertes
en la legislació sectorial vigent. Aquest canvi de classificació puntual del sòl no suposarà revisió
de les presents Normes Subsidiàries.
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CINQUENA
En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables de sòl urbà, de superfície
i/o dimensions inferiors a les que estableix les normes subsidiàries per a la zona on s’emplacen
es consideraran edificables sempre que constin escripturades abans de l’aprovació inicial de
les normes subsidiàries modificades per aquest document (aprovació inicial en data 11 de
novembre de 1999).
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL: DEFINICIÓ DE PARàMETRES
A. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE REGULEN L'ORDENACIÓ
A1. Definició de Paràmetres referits als àmbits de planejament
Aprofitament del sector
És la suma dels aprofitaments de les diferents zones i l'atribuït als sistemes inclosos dins del
sector, ponderats d'acord amb l'article 125 del Decret Legislatiu 1/1990. S'expressa en unitats
d'aprofitament (ua).
Aprofitament mitjà del sector (AM)
Coeficient entre el producte del valor relatiu de cadascuna de les zones per la seva extensió, i
la suma de les superfícies de les zones. El valor resulta equivalent al coeficient entre
l'aprofitament del sector i la superfície global dels terrenys inclosos en ell. S'expressa en unitats
d'aprofitament per metres quadrats de sòl (ua/m2s).
Coeficient o índex d'edificabilitat brut (IEB)
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d'un sector i la superfície dels
terrenys del sector. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metre quadrat de
sòl (m2st/m2s).
Coeficient o índex de volum edificable brut (IVB)
Factor que relaciona el volum edificable d'un sector amb la seva superfície total. Es dóna en
metres cúbics edificables per metre quadrat de sòl (m3/m2s).
Densitat bruta d'habitatges (DBH)
Coeficient que fixa el nombre d'habitatges d'un sector en relació a tota la seva superfície. Les
unitats s'expressen en nombre d'habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha).
A2. Definició de Paràmetres referits a les zones
Edificabilitat zonal (EZ)
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d'una zona en Sòl Apte per
Urbanitzar i la superfície de la mateixa, inclosos els terrenys destinats a sistemes locals.
S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metre quadrat de sòl (m2st/m2s).
Densitat zonal (DZ)
Coeficient que fixa el nombre d'habitatges d'una zona en Sòl Apte per Urbanitzar en relació a la
seva superfície, inclosos els terrenys destinats a sistemes locals. Les unitats s'expressen en
nombre d'habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha).
Coeficient o índex d'edificabilitat net de la zona o intensitat neta d'edificació de la zona (IEN)
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d'una zona i la superfície de la
mateixa, referida al sòl d'aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són adscrits
a sistemes. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metre quadrat de sòl
(m2st/m2s).
Coeficient o índex de volum edificable net de la zona (IVN)
Factor que relaciona el volum edificable d'una zona amb la seva superfície, referida al sòl
d'aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són adscrits a sistemes. S'expressa
en metres cúbics edificables per metre quadrat de sòl (m3/m2s).
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Densitat neta d'habitatges de la zona (DNH)
Coeficient que fixa el nombre d'habitatges d'una zona en relació a la seva superfície, referida al
sòl d'aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són adscrits a sistemes. Les
unitats s'expressen en nombre d'habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha).
Superfície d'aprofitament privatiu (SAP)
Dimensió que indica la quantitat de sòl destinada a l'aprofitament urbanístic, generalment en
forma d'edificació, un cop s'han descomptat les superfícies destinades a sistemes. Les unitats
s'expressen en metres quadrats (m2).
A3. Definició de Paràmetres referits a la parcel·la
Parcel·la
És la porció de Sòl Urbà potencialment edificable, que constitueix una unitat de domini.
Parcel·la mínima
És la unitat de sòl de dimensions mínimes que pot resultar apta per l'edificació. Les parcel·les
mínimes, definides a 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 previst a l'article 140.2 del
Decret Legislatiu 1/1990.
Solar
Parcel·la que reuneix les condicions de dimensions i d'urbanització establertes en la legislació
urbanística vigent i en aquestes Normes i per tant, és apta per a ésser edificada
immediatament.
Alineació
És la línia de separació entre el viari, o altres espais públics, i les parcel·les i solars de titularitat
pública o privada.
Front de parcel·la
Partió o límit de la parcel·la amb el carrer o altre espai de domini públic.
Fons de parcel·la
És la partió o límit situat a la part oposada de la façana al carrer.
Per aquelles parcel·les amb cantonada a dos carrers, serà fons de parcel·la la partió de
parcel·la oposada a cada façana i per a aquelles amb façana a tres carrers, la partió de
parcel·les que no és façana.
Coeficient o índex d'edificabilitat net de parcel·la (IEN)
Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable i la superfície de sòl d'una
parcel·la. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per metre quadrat de sòl
(m2st/m2s).
Coeficient o índex de volum edificable net de parcel·la (IVN)
Factor que relaciona el volum edificable d'una parcel·la amb la seva superfície. S'expressa en
metres cúbics edificables per metre quadrat de sòl (m3/m2s).
Densitat neta d'habitatges (DNH)
Quocient que fixa la relació entre el nombre d'habitatges d'una parcel·la i la seva superfície.
S'expressa com la relació entre 1 habitatge i la quantitat de superfície de parcel·la mínima
necessària (1hab/x m2).
Ocupació de parcel·la (C)
Percentatge de sòl ocupat per la projecció vertical de totes les plantes de l'edificació en relació
a la superfície de parcel·la. S'expressa com un percentatge (%).
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Sòl privat lliure d'edificació
Són els terrenys lliures d'edificació que resulten per aplicació de l'ocupació màxima de
parcel·la. No podran ésser objecte de cap altre aprofitament diferent del corresponent a espais
lliures al servei de l'edificació de la parcel·la.
A4. Definició de Paràmetres referits al carrer
Alineació de carrer o de vial
És la línia en planta que estableix, al llarg dels carrers, el límit entre el sistema viari i les
parcel·les.
Rasant del carrer o del vial
Línia que fixa l'altimetria de l'eix del carrer en el seu recorregut.
Amplada del vial
És la mesura lineal entre les dues alineacions de carrer confrontants. Es pren com una constant
o paràmetre, entre trams de vial, per tal de determinar l'altura reguladora o altres paràmetres
referits a l'edificació.
Si les alineacions de vialitat són rectes o corbes paral·leles, l'ample del vial es la separació
constant entre les dues alineacions.
Si les alineacions no són paral·leles es prendrà com amplada del vial per a cada costat del
carrer entre dos de transversals, la distància puntual menor entre les alineacions considerades
en el tram que es tracti.
Si per aplicació del punt anterior l'altura de l'edificació resultés diferent per a façanes
confrontants, caldrà obtenir l'amplada mitjana ponderada per a la suma de les longituds dels
diferents trams de vial, fins aconseguir un resultat uniforme.
Mansana o illa
Superfície dels terrenys delimitats per les alineacions de vials perimetrals.
Arrodoniment de les cantonades
Consisteix en modificar el punt d'intersecció de les alineacions dels vials que formen una
cruïlla, bé siguin les edificacions o les tanques de separació dels terrenys, arrodonint la trobada
en angle.
Xamfrans
Consisteix en modificar el punt d'intersecció de les alineacions dels vials que formen una
cruïlla, bé siguin les edificacions o les tanques de separació dels terrenys, substituint la trobada
en angle per un petit tram recte.
A5. Definició de Paràmetres referits a l'edifici
Edificació principal i edificació auxiliar
L'edificació principal és l'edifici que conté els habitatges o usos determinats com a principals en
la zona. L'edificació auxiliar és l'edifici de menor volum que conté usos complementaris i
auxiliars del principal: magatzematge, instal·lacions o aparcament.
Els aprofitaments urbanístics d'una parcel·la seran el resultat de sumar totes les edificacions,
tant les principals com les auxiliars.
Superfície de sostre edificable o Sostre total d'un edifici (ST).
El sostre total d'un edifici és el resultat de sumar totes les superfícies construïdes i cobertes de
totes les plantes, excloses les soterrànies i la coberta, més la superfície dels cossos sortints
tancats i semitancats i dels patis de llum o celoberts i dels patis de ventilació. S'expressa en
metres quadrats de sostre (m2st).
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Volum total d'un edifici (VT)
El volum total d'un edifici és el que resulta de definir una envoltant que deixi dintre seu tota
l'edificació, inclosos els patis de ventilació, celoberts i similars. S'expressa en metres cúbics
(m3).
Alineació de façana
És la línia que determina on s'han de situar la façana o façanes dels edificis al llarg del vial. Pot
ser coincident o no amb l'alineació de vial.
Línia de façana
És la línia que determina la posició de la façana o façanes de l'edificació referida a cada
parcel·la.
Planta baixa (PB)
És la planta situada al nivell baix de l'edifici, de manera que resulta la planta més propera al
carrer o al terreny natural, i per tant, generalment més accessible.
Quan l'edificació es situa alineada a vial, la planta baixa és aquella que té el paviment situat
entre els plans horitzontals que es troben 0,6 metres per sobre i 0,6 metres per sota de la
rasant del carrer, en els punts de major i menor cota, respectivament.
Si la planta baixa de l'edificació es destina fonamentalment a les peces principals dels
habitatges, es permet considerar-la com a tal si té el paviment situat entre els plans horitzontals
que es troben 1,20 metres per sobre i 0,6 metres per sota de la rasant del carrer, en els punts
de major i menor cota, respectivament.
Es podran considerar trams de façana independents quan els punts de major i menor cota del
tram presenten un desnivell superior a 2,10 metres i la longitud de façana es major que la
indicada per a la parcel·la mínima.
Si com a conseqüència del pendent hi ha més d'una planta dintre dels límits anteriors, s'entén
per planta baixa, la de posició inferior.
En els casos de parcel·les amb front a dos vials oposats, la planta baixa es referirà a cada front
de manera independent, com si es tractés de parcel·les diferents la fondària de les quals sigui
la meitat de l'illa.
Quan l'edificació es situa aïllada tindrà la consideració de planta baixa la primera planta per
sobre de la planta soterrani, real o possible.
Planta soterrani (PS)
Són les situades a sota de la planta baixa.
Quan l'edificació es situa aïllada es considera com a planta soterrani la que té el pla superior
del paviment del sostre a menys d'un metre per sobre del nivell del sòl exterior definitiu. La part
de planta semienterrada, el pla superior del sostre de la qual sobresurti més d'un metre per
sobre d'aquest nivell, tindrà en tota aquesta part la consideració de planta baixa.
Espai Entresolat (EE)
Per entresolat s'entén la part superior de les dues plantes en que un sostre, fet a una certa
altura, divideix parcialment un espai. Es caracteritza a més, perquè:
. No té accés independent des de l'exterior.
. Està enretirat almenys 3,00 metres de la línia de façana.
. L'altura lliure mínima per sobre és de 2,20 metres y per sota de 2,50 metres.
Planta pis (PP)
Són totes les plantes de l'edificació que estiguin per sobre de la planta baixa.
Espai sotacoberta, cap de casa o golfes (SC)
És l'espai situat entre el forjat del sostre, real o possible, de la darrera planta construïda de
l'edifici i la coberta inclinada.
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Coberta
Element terminal de l'edifici que protegeix la construcció de la pluja, ja sigui amb un terrat o
amb un pla inclinat, i que se situa immediatament per sobre del pla horitzontal dels elements
resistents del darrer forjat.
Altura reguladora màxima (ARM)
a. En l'edificació alineada a vial és la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa
l'altura límit des de la vorera fins al pla superior de l'últim forjat resistent.
b. En l'edificació aïllada és la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa l'altura
límit des del paviment de la planta baixa fins al pla superior de l'últim forjat resistent.
Nombre màxim de plantes (NMP)
És la quantitat de plantes que es permet construir dins de l'altura reguladora màxima, incloses
la planta baixa i les plantes pis.
Altura lliure o útil
És la distància mínima que hi ha entre el paviment de la planta i la cara inferior del sostre a
l'interior d'un local construït.
Cossos sortints
Són els que sobresurten de la línia de façana o de l'alineació del pati d'illa i tenen el caràcter
d'habitables o ocupables. Poden ser tancats, semitancats o oberts.
Són cossos sortints tancats els que tenen els costats amb tancaments rígids, indesmontables i
ancorats. Els que tenen tancat algun dels seus costats laterals amb tancaments rígids,
indesmontables o ancorats són cossos sortints semitancats, i els que no tenen cap dels laterals
del vol tancat són cossos sortints oberts.
La superfície en planta dels cossos sortints tancats i semitancats computarà com a superfície
de sostre edificable.
Elements sortints
Són part integrant de l'edifici o elements constructius no habitables ni ocupables, de caràcter
fix, que sobresurten del pla de façana o de l'alineació del pati d'illa.
Els elements no permanents (anuncis, rètols, persianes, elements de senyalització, tendals,
persianes i similars) no tenen la consideració d'elements sortints.
Pati de llums o celobert
És l'espai no edificat, situat dins del volum de l'edificació, destinat a l'obtenció de ventilació i
il·luminació.
Pati de ventilació
És l'espai no edificat, situat dins del volum de l'edificació, destinat a ventilar dependències que
no siguin destinades a dormitoris, cuines, sales d'estar, menjadors, biblioteca o despatx.
Llucanes
Són finestres verticals situades sobre la coberta inclinada de l'edifici, característiques d'algunes
zones de muntanya, habitualment cobertes i tancades lateralment amb el mateix material que la
coberta inclinada i d'amplada igual a l'entrebigat de la coberta.
Elements tècnics de les instal·lacions
Són les parts integrants de l'edifici amb caràcter comú: filtres d'aire, dipòsits de reserva d'aigua,
conductes de ventilació i de fums, claraboies, antenes de telecomunicació, maquinària
d'ascensor, baranes, separadors, elements de suport per estendre la roba, accessos als
elements comuns de l'immoble, etc.
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A6. Definició de Paràmetres específics de l'edificació alineada al vial
Paret mitgera
És la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les veïnes, que s'eleva des del
fonament a la coberta, encara que la continuïtat s'interrompi per l'existència de celoberts o patis
de ventilació de caràcter mancomunat. Sobre ella recauen les servituds de mitjaneria, ús
mancomunat i impediment d'obertura.
Fondària edificable
És la distància perpendicular a la línia de façana que limita l'edificació per la part posterior.
Defineix el pla de façana a l'interior del pati d'illa.
Alineació interior de l'illa
És la línia paral·lela a la façana situada a la distància indicada per la fondària edificable
màxima.
Espai lliure interior d'illa o Pati d'illa
És l'espai lliure d'edificació, o només edificable en planta baixa i soterrani, quan sigui el cas,
que resulta d'aplicar les fondàries edificables.
Reculada de l'edificació
És l'enretirada de l'edificació respecte l'alineació de façana o les mitgeres. Pot ser d'illa, d'edifici
o de plantes.
A7. Definició de Paràmetres específics de l'edificació aïllada
Separacions mínimes
Són les separacions mínimes de l'edificació a la façana de la via pública, al fons de parcel·la, a
les seves partions laterals i entre edificacions d'una parcel·la, inclosos els seus cossos sortints i
les plantes soterrànies, i els límits de la parcel·la o altres edificis.
Tanques
Són les separacions físiques entre els espais públics i els espais parcel·lats o entre parcel·les
veïnes.

NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA TORRE DE CAPDELLA, TEXT REFÒS
NOVEMBRE 2015

130

NORMATIVA - DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

B. DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REGULADORS D'USOS I ACTIVITATS
B1. CLASSES D'USOS I ACTIVITATS
Classificació d'usos i activitats
A efectes d'aquest Planejament i del que el desplegui, s'estableixen els següents criteris de
classificació d'usos.
Segons la permissivitat.
Segons el domini.
Segons l'activitat.
Segons els efectes que se'n derivin
Classificació d'usos segons la permissivitat
D'acord amb aquest criteri es diferencien els usos permesos dels usos prohibits.
1. Són usos permesos els expressament admesos a la corresponent regulació de zona. Als
usos permesos se'ls pot fixar limitacions, i en resulta d'aquesta limitació la classificació següent:
a. Ús principal o global: el que defineix l'especialització d'un àmbit, sector o zona.
b. Usos compatibles: els que poden ser simultanis i coexistir amb l'ús global.
c. Usos condicionants: els que requereixen regulacions específiques de l'entorn.
d. Usos condicionats: els que necessiten de certes limitacions per a ser admesos.
e. Usos provisionals: els que no són compatibles amb l'ús global, però no necessiten obres o
instal·lacions permanents i no dificulten l'execució dels plans, i poden ser autoritzats amb
caràcter provisional en els termes previstos per l'article 91.2 del Decret Legislatiu 1/1990.
2. Els usos prohibits són els que no s'indiquen explícitament a cada categoria i tipus de sòl.
Classificació d'usos segons el domini
D'acord amb aquest criteri es diferencien usos públics i privats.
1. Són usos públics els referits 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 particular mitjançant arrendament o qualsevol altre tipus d'ocupació.
2. Són usos privats aquells que es realitzen per particulars en propietat privada:
a Ús particular és el que realitza individualment el titulat d'una propietat.
b Usos col·lectius són els usos privats destinats al públic i es caracteritzen per pertànyer a una
associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l'abonament d'una quota o d'un
preu o alguna altra contraprestació.
c Usos comunitaris són els desenvolupats sobre béns de titularitat privada, de forma
mancomunada, associada o comuna per part dels seus propietaris.
Classificació d'usos segons l'activitat
D'acord amb aquest criteri es diferencien els usos d'habitatge, hoteler, allotjament rural,
comercial, d'oficines, magatzem, industrial, sanitari, sòcio-cultural, docent, restauració, recreatiu
i espectacles, esportiu, agrícola, ramader, forestal, activitats extractives, càmping i caravàning, i
garatge i aparcament.
Ús d'habitatge
El destinat a l'allotjament o residència familiar, segons els tipus següents:
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a. Habitatge unifamiliar: és l'edifici destinat a un únic habitatge i situat en una parcel·la
independent, situat aïllat o agrupat horitzontalment, que té accés independent i exclusiu des de
l'espai públic.
b. Edifici d'habitatges o plurifamiliar: és l'edifici que conté diversos habitatges, amb accés i
elements comuns.
Ús hoteler
El que correspon a aquells edificis que es destinin a allotjaments comunitaris i per temporada,
inclosos en la legislació específica sobre classificació d'establiments d'allotjament turístic
sotmesos al règim d'hoteleria, que poden ser: hotels, hotels-apartaments, motels i pensions.
D'acord amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a
les incloses en el Grup 55.1 i la Subclasse 55.231.
a. Hotel és aquell establiment que ofereix servei d'allotjament en habitacions, en règim de
lloguer i amb o sense serveis de caràcter complementari. En aquest cas, les habitacions formen
una unitat residencial indiferenciable i indissoluble del conjunt, i no tenen els serveis per a la
conservació i elaboració d'aliments.
b. Hotel-apartament és aquell establiment hoteler que ofereix l'allotjament en apartaments
dotats d'elements per a la conservació, elaboració i consum d'aliments en cadascun d'ells i
inclou tots els altres serveis propis dels hotels.
c. Motel és aquella especialitat d'hotel que se situa a no més de 500 m de l'eix d'una carretera i
que compta amb l'accés independent per a cada habitació o grup residencial.
d. Pensió és aquell establiment que ofereix servei d'allotjament en habitacions en règim de
lloguer, però no té serveis de menjar ni té instal·lacions individuals per a fer-ho.
Ús d'allotjament rural
El que correspon a les activitats turístiques residencials de curta durada vinculades amb la
natura, com són els albergs juvenils, refugis de muntanya, centres de vacances, cases de
colònies i residències-cases de pagès. D'acord amb la Classificació catalana d'activitats
econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Classe 55.21 i 55.23, excepte
la Subclasse 55.231.
Ús comercial
El que es refereix a la venda de productes manufacturats segons dues modalitats:
1) La que correspon als establiments oberts al públic, destinats al comerç al detall, de caràcter
individual o col·lectiu, i locals destinats a la prestació de serveis privats al públic. (No inclou el
comerç a l'engròs, la restauració i les activitats lúdiques), d'acord amb la Classificació catalana
d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en les Divisions 50, 51 i
52, que agrupen el comerç, excepte el Grup 50.2, de tallers de reparacions de vehicles a motor.
S'estableixen les següents categories d'ús comercial:
a Comerç a la menuda. Local comercial fins a 120m2 de superfície de venda.
b Petit comerç. Local comercial amb una superfície de venda major de 120m2 i menor de
400m2
c Comerç mitjà, amb una superfície de venda major de 400 m2 i menor de 1.000 m2 i una
superfície edificada inferior a 1.400 m2.
d Grans establiments comercials, amb una superfície de venda major de 1.000 m2 o una
superfície edificada total superior a 2.500 m2.
2) La que correspon a la venda a l'engròs. La seva activitat queda exclosa de l'àmbit de la Llei
1/1997 de 24 de març, d'equipaments comercials.
Ús d'oficines i serveis privats
Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat que d'acord amb la
Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en
els Grups 01.3 i 63.3, i les Divisions 65 a 74 i 93, excepte la Classe 93.04 que incorporen les
institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses, lloguers i altres serveis.
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Ús de magatzem
D'acord amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a
les incloses a la Divisió 63, Grup 63.1 que componen els dipòsits i magatzems de mercaderies.
Ús d'indústria
Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva condició necessiten
instal·lacions adequades. Inclou les determinades per la Classificació catalana d'activitats
econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Divisió 15 a 40.
Ús sanitari-assistencial
És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris,
clíniques, residències geriàtriques, dispensaris, consultes i similars. L'ús sanitari també inclou
els serveis socials, les activitats termals i els balnearis, les clíniques veterinàries i establiments
similars. D'acord amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93,
correspon a les incloses en la Divisió 85 i la Classe 93.04.
Ús sòcio-cultural
Comprèn les activitats culturals, recreatives i de relació social, les que tenen relació amb la
creació personal i l'artística, les de caràcter religiós i les associatives. S'hi inclouen per tant,
cases de cultura, centres socials, biblioteques, casinos, sales d'art i d'exposició, etc., així com
també les esglésies, temples, capelles, centres parroquials, convents i similars.
Dintre de la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les
incloses en la Divisió 91, 92.4, 92.5.
Ús docent
Comprèn els centres dedicats a l'ensenyament preescolar, educació general bàsica, secundària
i formació professional, així com les seves instal·lacions complementàries.
Dintre de la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les
incloses en la Divisió 80, sobre educació.
Ús de restauració
És el referent a restaurants, bars i establiments de beguda i cafès sense espectacle. Dintre de
la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses
en els Grups 55.3, 55.4, 55.5.
Ús recreatiu i espectacles
És el referent a les activitats del lleure i de l'esplai, no compreses en cap altra qualificació.
Dintre de la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les
incloses en els Grups 92.1, 92.2, 92.3 i 92.7.
Ús esportiu
Inclou els locals, edificis i instal·lacions condicionades per a la pràctica i l'ensenyament dels
exercicis de cultura física i esport. Dintre de la Classificació catalana d'activitats econòmiques
de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en el Grup 92.6.
Ús agrícola
En general comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp, les que tenen lloc a
l'entorn de les masies, instal·lacions, pallisses, estables, sitges i altres dependències afins.
D'acord amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a
les incloses en el Grup 01.1.
Ús ramader
Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d'animals, ja siguin granges, vivers i
els d'aqüicultura. D'acord amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993,
CCAE-93, correspon a les incloses en el Grups 01.2, 01.3, 01.5 i la Divisió 05.
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Ús forestal
Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, plantació i explotació de boscos en els
termes que regulen la Llei forestal de Catalunya i disposicions que la desenvolupen. D'acord
amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les
incloses en el Grup 02.
Ús d'activitats extractives
Fa referència a l'extracció de terres i àrids, minerals i a l'explotació de pedreres. D'acord amb la
Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en
les Divisions 10 a 14.
Ús de càmping i caravàning
És el relacionat amb l'acampada temporal de conjunts de tendes desmuntables de materials
tèxtils o de vehicles rodats. D'acord amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques de
1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Classe 55.22.
Ús de garatge-aparcament
Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públics. D'acord amb la Classificació catalana
d'activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en el Grup 50.2 i la
Subclasse 63.214.
Classificació d'activitats segons els efectes que se'n deriven
A aquests efectes se'ls considera, d'acord amb la classificació següent:
Molestes:
- sorolls mesurats a l'exterior del local propi i al voI més afectat
- fums, gasos, bafs i olors
- pols
- aigües residuals
- residus industrials
- transports, càrrega i descàrrega
- instal·lacions visibles
- aglomeracions del personal
- calor
- vibracions
Nocives i insalubres:
- gasos i elements contaminants
- aigües residuals
- matèries i manipulació
- radiacions
- abocaments i deixalles
Perilloses:
- manipulació i classificació de materials combustibles i inflamables
- processos de producció i recipients a pressió perillosa
- materials explosius
- vessament i abocament de substàncies químiques agressives
Nivells sonors
NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA TORRE DE CAPDELLA, TEXT REFÒS
NOVEMBRE 2015

134

NORMATIVA - DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

- Els nivells sonors calculats en projectes i les lectures o registres realitzats mitjançant equips
de medició s'expressaran en dBA. (decibels escala de ponderació A).
- Nivell sonor exterior: és el nivell sonor procedent d'una activitat (font emissora) i mesurat a
l'exterior del lloc de la recepció. Quan el punt de recepció estigui situat en un edifici, el micròfon
de l'equip de mesura es col·locarà a una distància de 0,5 a 1 m de la façana, murs exteriors de
patis d'illa o de patis de llums de l'edifici receptor. Si el punt de recepció està situat en la via
pública o espais públics el micròfon es col·locarà a 10 m dels límits de la propietat de
l'establiment o activitat emissora, i a 1,5 m d'altura sobre el sòl.
- Nivell sonor interior: és el nivell sonor procedent d'una activitat (font emissora) mesurat a
l'interior de l'edifici receptor. El micròfon de l'equip de mesura es col·locarà en el centre de
l'habitació i a una distància no inferior a 1 m de les parets i a una altura de 1,5 m. El
mesurament s'efectuarà amb les finestres i els balcons tancats.
El nivell sonor interior només s'utilitzarà com a indicador del grau de molèstia per soroll en un
edifici quan es presumeixi que el soroll es transmet des del local emissor per l'estructura i no
per via aèria de façana, finestres o balcons, i en aquest cas el criteri a aplicar serà el del nivell
sonor exterior.
En l'article 83 s'estableixen els límits màxims de nivell sonor per a cada categoria.
B2. CATEGORIES DE LES ACTIVITATS
Tipus d'activitats segons categories
Als efectes de l'admissió d'una activitat en una situació determinada, aquestes es tipifiquen en
cinc categories d'acord amb les incomoditats, efectes nocius per a la salubritat, els danys i les
alteracions que puguin produir sobre el medi ambient.
Primera categoria
Comprèn aquelles activitats de caràcter individual o familiar que utilitzen màquines o aparells
moguts a mà o amb motor de baixa potència, compatibles amb l'habitatge perquè per les seves
característiques no puguin ser ni molestes, ni nocives, ni insalubres ni perilloses per al veïnat.
Segona categoria
S'inclouen les activitats compatibles amb l'habitatge perquè per les seves característiques no
poden ser ni nocives, ni insalubres ni perilloses per al veïnat.
Tercera categoria
Són les que poden produir emissions atmosfèriques o accidents, si bé amb risc baix
d'incidència medi-ambiental. Inclou les activitats del grup C del Decret 322/1987.
Quarta categoria
Comprèn aquelles activitats de caràcter perillós. Són aquelles que per les seves
característiques poden produir emissions atmosfèriques i accidents amb risc mitjà d'incidència
medi-ambiental. Inclou les activitats del grup B del Decret 322/1987 i les de l'article 4 de l'Ordre
de 13 d'abril de 1989.
Cinquena categoria
Comprèn aquelles activitats que poden produir emissions atmosfèriques i accidents amb risc alt
d'incidència medi-ambiental. Inclou les del grup A del Decret 322/1987, les de l'article 6 de
l'Ordre de 13 d'abril de 1989 i annex Decret 114/1988.
B3. SITUACIÓ RELATIVA DE LES ACTIVITATS
Edifici aïllat
S'entén per edifici aïllat el que deixa una franja lliure d'edificació, tant amb els edificis
confrontants com amb el carrer.
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Edifici independitzat
S'entén per edifici independitzat, en zones on s'admeti la construcció d'habitatges, aquell amb
parets de separació amb els predis confrontants a partir dels fonaments, deixant un espai lliure
mitjà de 15 cm, sense que en cap punt no pugui ser inferior a 5 cm, excepte a les façanes on es
disposarà d'aïllament per juntes de dilatació, i a la part superior on es disposarà una tanca o
protecció amb material elàstic, per tal d'evitar la introducció de deixalles o aigua de pluja en
l'espai intermedi. La construcció i conservació de les juntes de dilatació de façanes i la
protecció superior són a càrrec del propietari de l'edifici.
Tipus de situacions relatives de l'activitat
A fi de tenir en compte totes les ubicacions possibles en relació amb el seu entorn, les diferents
situacions on es pot ubicar una activitat es classificaran en:
Situació 1: Dins del Sòl Urbà residencial
a. En planta baixa o planta pis d'edifici d'habitatges amb accés per mitjà d'espais comunitaris.
b. En planta pis d'edifici no destinat a l'ús d'habitatge.
Situació 2: Dins del Sòl Urbà residencial
a. En planta baixa o inferior d'edifici d'habitatges amb accés independent.
b. En planta baixa o inferior d'edifici no destinat a l'ús d'habitatges amb accés exclusiu.
Situació 3: En zones industrials properes al nucli urbà
a. En edifici independitzat amb façana al carrer i no exclusiu a una activitat.
b. En edifici independitzat amb façana al carrer i exclusiu a una activitat.
Situació 4: En zones industrials separades del nucli urbà
a. En edificis aïllats fins a 7 metres de les parcel·les veïnes.
b. En edificis aïllats més de 7 metres de les parcel·les veïnes i dedicats a una única activitat.
Situació 5: En zones industrials allunyades del nucli urbà
a. En edificis aïllats en zones especials exclusives per a aquest ús.

La Torre de Capdella, novembre 2015

Text refós: José González Baschwitz, Arquitecte
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ANNEX 1 A LA NORMATIVA: GRÀFIC D'INTERPRETACIÓ DE LES NORMES RELATIVES
A LA COBERTA EN RELACIÓ A L'ALÇADA REGULADORA.
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ANNEX 2 A LA NORMATIVA: SECCIONS D'ORDENACIÓ DE LA ZONA D'EDIFICACIONS
DE VOLUMETRIA ESPECÍFICA CLAU VE1, EXTRETS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
DE LA TORRE DE CAPDELLA, EN EL NUCLI DE LA
POBLETA DE BELLVEÍ, EN L'ÀMBIT DE LA UALP3.
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