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CAPÍTOL 1. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DEL PLA  
  

 
Article 1.-  Àmbit territorial i objecte del Pla d’ordenació urbanística  

 
1. Aquest Pla d’ordenació urbanística constitueix l’instrumenta d’ordenació urbanística integral del territori 

del municipi de Montoliu, de conformitat amb allò que disposa l'actual legislació urbanística vigent.   
 
2. És un objectiu essencial del Pla d’ordenació, i de l’actuació urbanística, la garantia del desenvolupament 

sostenible de Montoliu. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional 
del territori i el medi ambient, i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació 
dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, amb la finalitat de 
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. El desenvolupament urbanístic 
sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models d’ocupació 
del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la 
renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees 
rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.   

  
 

Article 2.-  Marc legal 
  
1. Aquest Pla d’ordenació urbanística està redactat d’acord amb:  

 
 

 El Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 

consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 3/2012 del 22 de febrer (TRLU)   

 El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística  
 

 La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.  

 El Decret 78/2002, reglament  protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya  

 La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica, i local vigents.   

 
2. Qualsevol referència, en el present Pla, a la legislació urbanística vigent, s’ha d’entendre referida als 

anteriors textos.  
 
3. El Pla d’ordenació és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter prevalent 

sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu similar i la seva interpretació no podrà contradir, 
en cap cas, les determinacions que es derivin de la legislació urbanística vigent.  

  
4. La referència a les “disposicions sectorials vigents” fa remissió a l’ordenament jurídic vigent a Catalunya 

en la matèria específica que es tracti i en cada moment. La normativa sectorial pot ésser estatal o 
autonòmica.  
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Article 3.-  Documents del Pla, vinculació normativa i interpretació  

 
1. Aquest Pla d’ordenació urbanística està integrat pels següents documents:  

 

1. Memòria  
2. Plànols d’ordenació  
3. Normes urbanístiques  
4. Catàleg de béns a protegir  
5. Catàleg  de masies i cases rurals 
6. Agenda i avaluació econòmica i financera  
7. Memòria  ambiental  
8. Memòria social  
9. Estudi de la mobilitat generada 

Formen part de la documentació informativa: la Memòria i els plànols de la informació urbanística, 
programa de participació ciutadana i la Memòria i els plànols de l’Avanç del Pla.  
 
2. La vinculació normativa dels documents del Pla és la següent:  
 

a) Memòria. El contingut de la Memòria té caràcter informatiu i justificatiu de l’ordenació 
proposada pel Pla d’ordenació.  
 

b) Plànols d’ordenació. Els continguts gràfics dels plànols d’ordenació tenen diferent força 
normativa vinculant atenent al seu grau de relació amb l’ordenació integral del territori o amb 
l’ordenació més detallada de les condicions d’edificació i d’usos. L’alteració dels continguts 
recollits ens els plànols del Pla d’ordenació, ja sigui per circumstàncies sobrevingudes o per 
l’aprovació d’un planejament territorial superior, és motiu de revisió o de modificació del Pla. 
  

c) Normes urbanístiques. Són aquells preceptes que configuren el cos reglamentari essencial 
del Pla d’ordenació. Les Normes, juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen el cos 
normatiu específic en matèria urbanística del municipi i prevalen sobre la resta de documents 
del Pla d’ordenació. En els aspectes no previstos per les Normes, s’estarà a la legislació 
urbanística i d’ordenació del territori aplicable en cada cas. Les Normes urbanístiques poden 
ser acompanyades o desenvolupades per Ordenances urbanístiques. Els preceptes de les 
diferents Ordenances urbanístiques, pel seu grau d’especificitat o de regulació detallada, 
integren un cos autònom dins de l’esquema normatiu del Pla d’ordenació, completant els 
preceptes de les Normes urbanístiques, però sense contradir-los. L’alteració o la variació 
d’aquests preceptes requereix la modificació de l’ordenança reguladora corresponent, a través 
del procediment administratiu adient.  
 

d) Catàleg de béns a protegir. Aquest document té caràcter normatiu i informatiu.  
 

e) Catàleg de masies i cases rurals Aquest document té caràcter normatiu i informatiu. 
 

f) Agenda d’actuacions i avaluació econòmica i financera. El contingut d’aquest document té 
caràcter indicatiu, informatiu i justificatiu del Pla d’ordenació.   
 

g) Informe mediambiental. L’informe mediambiental té caràcter informatiu i justificatiu. 
  

h) Memòria social. La memòria social té caràcter informatiu i justificatiu.  
 

i) Estudi de la mobilitat generada. Estudi de la mobilitat generada té caràcter informatiu i 
justificatiu.  
 

j) Altres documents, plànols d’informació i estudis monogràfics i complementaris. Aquests 
documents tenen caràcter informatiu i justificatiu, en el seu cas.  
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3. Els criteris d’interpretació dels documents del pla són els següents:  
 

a) En casos de contradicció entre els documents o d’imprecisió prevaldrà sempre la interpretació més 
favorable a la menor edificabilitat, major dotació per a espais públics, menor incidència paisatgística 
i major protecció ambiental.   

b) Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, prevalen aquells en què la 
definició sigui més acurada. En supòsits de conflicte irreductible entre diferents documents del Pla 
preval el que estableixi la documentació escrita llevat que es tracti de quantificació de superfícies de 
sòl en que cal atenir-se a la superfície real.   

 
c) Quan en un mateix territori concorrin diverses proteccions, tant les derivades de la legislació sectorial 

o de llurs instruments específics de planejament com les de caràcter urbanístic, es ponderarà 
l’interès públic que hagi de prevaler tot cercant la utilització més racional possible del territori.   

 
 d) La delimitació de sectors, polígons, zones i sistemes assenyalada pel Pla d’ordenació urbanística, 

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’aquest Pla d’ordenació urbanística, 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 topogràfiques naturals del terreny, a límits físics i 
particions de propietat rústica o urbana 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.  

 
e) Les indicacions del POUM que puguin referir-se a espais situats fora del terme municipal s’hauran 

d’entendre solament com propostes i mancades de valor normatiu.  
  
 

Article 4.-  Vigència  
 
Aquest Pla d’ordenació urbanística entrarà en vigor el dia següent de la publicació de la seva aprovació 
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mantindrà la seva vigència de forma indefinida 
mentre no es produeixi la revisió.  
  
 

Article 5.-  Revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal  
 
1. Podrà portar-se a terme la revisió global del Pla d’ordenació urbanística municipal quan es produeixi 

algun dels supòsits següents:  
 

a) Quan s’hagin complert 8 anys de vigència.  
b) Quan es justifiqui l’existència de disfuncions entre les previsions d’aquest Pla i les necessitats 

reals de sòl per crear habitatge, per l’establiment d’activitats econòmiques, o bé la necessitat 
d’infraestructures d’interès general.  

c) Quan, per l’elecció d’un model territorial diferent o per circumstàncies de tipus econòmic o 
demogràfic, es plantegin nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica del territori o de la 
classificació del sòl.  

 
2. Quan es produeixi el supòsit previst a l’apartat 1.b d’aquest mateix article, i sempre i quan es justifiqui 

degudament, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, previ informe de la Comissió 
d'Urbanisme de Catalunya, podrà ordenar la revisió del Pla d’ordenació, prèvia audiència a l’Ajuntament 
de Montoliu de Segarra, o acordar-la a instància d’aquest.  

 
3. El projecte de revisió es tramitarà d’acord amb el procediment establert per a l’aprovació del Pla 

d’ordenació urbanística municipal, i incorporarà els estudis urbanístics que justifiquin l’exigència de la 
seva Revisió i de les propostes plantejades.  
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Article 6.-  Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal  
 

1. En qualsevol moment es poden modificar els diferents elements i determinacions del Pla 
d’ordenació.  
 

2. La modificació de qualsevol d’aquests elements del Pla s’ha d’ajustar a allò que estableix la 
legislació urbanística vigent (article 94 TRLUC.) i aquestes Normes.   
 

3. L’alteració del contingut del Pla s’ha de fer mitjançant la modificació d’algun dels elements que el 
constitueixen, seguint el mateix procediment establert per a la seva formació.  
 

4. El projecte de modificació del Pla que es redacti ha de tenir sempre el grau de precisió propi del 
Pla d’ordenació, i ha de comprendre un estudi urbanístic que expliqui i justifiqui la incidència de les 
noves determinacions en l’ordenació establerta pel Pla d’ordenació.  
 

5. La previsió mitjançant el planejament parcial o especial de superfícies més grans de sòl 
destinades a sistemes urbanístics respecte als estàndards o percentatges fixats en aquestes 
Normes no ha de comportar una modificació del Pla d’ordenació, atès que aquests estàndards 
tenen la consideració de mínims.  
 

6. Si la modificació canvia la zonificació o l’ús urbanístic de les zones verdes, espais lliures o 
equipaments esportius, i tret que es tracti únicament d’ajustos en la delimitació de zones o espais 
que no n’alterin la funcionalitat, la superfície ni la localització en el territori, es tramita d’acord amb 
el procediment establert en l’article 95 de la TRLUC., i ha de ser aprovada pel Govern de la 
Generalitat, previ l'informe de la Comissió Jurídica Assessora.  
 

7. Els projectes de modificació del Pla d’ordenació es tramiten segons allò que estableix la legislació 
urbanística vigent (articles 95 i 96 de la TRLUC.).  

  
 
 

Article 7.-  Previsió del Programa d’actuació urbanística municipal 
   

1. D’acord al previst als articles 60 i concordants del TRLUC es podran redactar programes 
d’actuació urbanística municipal. Els programes d’actuació urbanística municipal son l’expressió 
de les polítiques municipals de sòl i d’habitatge i contenen les previsions i els compromisos 
assumits per al desenvolupament d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, pel que fa a la 
reforma i millora urbanes, als equipaments i dotacions, i a la generació d’activitat econòmica, dins 
del marc del desenvolupament sostenible.  
 

2. Els Programes d'Actuació Urbanística Municipal hauran de contenir les determinacions de l’art.: 60 
de la TRLUC i els documents establerts a l’article 61 de la mateixa TRLUC..  
 

 
  

Article 8.-  Obligatorietat  
 
Tant les administracions públiques com les persones particulars estan obligades a complir les 
determinacions o disposicions del Pla d’ordenació, i especialment d’aquestes Normes. Per tant, qualsevol 
actuació o intervenció sobre el territori, ja tingui caràcter definitiu o provisional, ja sigui d’iniciativa privada o 
pública, ha d’ajustar-se a les disposicions esmentades, segons allò que preveu la legislació urbanística 
vigent.  
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CAPÍTOL 2. DESPLEGAMENT DEL PLA  
  
 

Article 9.-   Iniciativa i competències  
 
1. El desenvolupament d’aquest Pla correspon, en primer lloc a l’Ajuntament. Tanmateix, els particulars 

podran proposar i realitzar la redacció de plans i projectes urbanístics dintre de les competències que 
estableixen la legislació urbanística vigent i aquest Pla.  

 
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 del Pla.  

  
 

Article 10.-  Planejament derivat  
 
1. Amb l’objecte de complementar les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística, s’elaboraran, 

d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent: Plans especials urbanístics, Plans de 
millora urbana, Plans parcials urbanístics : 

 
a) Les diferents finalitats dels plans especials urbanístics es detallen a l’article 67 del Text refós de la 

Llei d’Urbanisme (DL 1/2010) consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 3/2012, així 
com les corresponents determinacions. La seva tramitació es farà d’acord amb allò que senyalen els 
articles 82 a 89 del Decret Llei 1/2010 consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 
3/2012.  

b) Les diferents finalitats dels plans de millora urbana es detallen a l’article 70 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (DL 1/2010), així com les corresponents determinacions. La seva tramitació es farà 
d’acord amb allò que senyalen els articles 82 a 89 del Decret Llei 1/2010 consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la llei 3/2012.  

c) L’objecte, les determinacions i la documentació dels plans parcials urbanístics es concreten als 
articles 65 i 66 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (DL 1/2010). La seva tramitació es farà d’acord 
amb allò que senyalen els articles 82 a 89 del Decret Llei 1/2010 consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la llei 3/2012.  

 
2. Els plans urbanístics derivats d’iniciativa privada a més d’incloure les determinacions establertes 

amb caràcter general han de complimentar les assenyalades en l’article 97 del Decret Llei . 1/2010 
consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 3/2012 .  

  
  
 

Article 11.-  Desplegament del Pla d’ordenació urbanística en sòl urbanitzable delimitat  
 

1. En sòl urbanitzable delimitat (SUD) el Pla es desplega necessàriament per mitjà de plans parcials 
urbanístics (PPU). El seu àmbit territorial s’haurà de correspondre amb els sectors de planejament 
delimitats per aquest Pla en els plànols d’ordenació.  

 
2. En el sòl urbanitzable delimitat el pla d’ordenació urbanística municipal, atenent a l’article 58.7 del Text 

refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010 consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 3/2012, 
concreta la delimitació dels sectors, que poden ser físicament discontinus, i per a cadascun d’aquests, 
els índex d’edificabilitat bruta, la densitat màxima, que no pot superar en cap cas els cent habitatges per 
hectàrea, i els usos principals i els compatibles. 

 
3. El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme si es fa d’acord amb allò 

que estableix l’article 93 de la Llei d’Urbanisme, 1/2010 consolidat amb les modificacions introduïdes per 
la llei 3/2012 .  
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Article 12.-  Desplegament del Pla d’ordenació urbanística en sòl urbanitzable no delimitat  
 

1. El sòl urbanitzable no delimitat no es contempla en aquest POUM 
  
 

Article 13.-  Desplegament del Pla d’ordenació urbanística en sòl no urbanitzable  
 
Les determinacions del Pla que regulen el sòl no urbanitzable són d’aplicació directa i immediata. No 
obstant això, es podran formular plans especials urbanístics si són necessaris per assolir les finalitats 
definides pels articles 67 i 68 de la LUC. 
  
 

Article 14.-  Desplegament del Pla d’ordenació urbanística respecte als sistemes generals  
 
Les previsions del Pla respecte als sistemes generals, en el sòl urbanitzable i en el sòl no urbanitzable, es 
desenvoluparan amb el desplegament d’un pla especial d’infraestructures, o bé mitjançant la seva 
execució directa prèvia l’expropiació dels terrenys afectats, o bé, en el sòl urbanitzable delimitat, mitjançant 
el desplegament del pla parcial corresponent.  
  
 

Article 15.-  Supressió de barreres arquitectòniques  
 
Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament de les previsions 
d’aquest Pla d’ordenació han de garantir l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d’ús 
públic, i no poden ser aprovats si no observen les determinacions i els criteris establerts en la Llei 20/1991, 
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, modificada 
pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, i en els corresponents reglaments de desenvolupament.  
  
 

Article 16.-  Precisió de límits  
 
 

1. Els límits de les zones, polígons d’actuació, sectors o sistemes urbanístics, tenint en compte les 
toleràncies necessàries en tot document topogràfic, es poden precisar en el corresponent 
planejament de desenvolupament, d’acord amb els criteris següents:  

 
a) Els ajustaments que es produeixin han de respondre a: 

 
i. alineacions o línies d’edificació vigents  

ii. característiques topogràfiques naturals del terreny  

iii. límits físics i particions de la propietat rústica o urbana  

iv. existència d’elements naturals arbres o artificials,que així ho justifiquin. 

b) Els esmentats ajustaments no han de produir distorsions en la forma dels àmbits de les 
zones, polígons, sectors o sistemes, ni augments o disminucions de superfície de més del 
5% en relació amb les superfícies delimitades en els plànols d’ordenació a escala més 
gran que es fixin en aquest Pla .  

 
 

c) No pot alterar-se la delimitació d’un element del sistema urbanístic d’espais lliures o 
d’equipaments comunitaris, si això suposa la disminució de la seva superfície.  

 
2. Quan un dels límits hagués estat precisat per un pla parcial urbanístic o respongués a alineacions 

o límits de qualificació del sòl preestablerts i mantinguts per aquest Pla d’ordenació, aquell límit 
s’ha d’adaptar a allò que s’hagués definit pel pla parcial.  

 
 
 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       589 

CAPÍTOL 3. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT  
  

Article 17.-  Concepte d’execució urbanística   
 

1. L’execució urbanística és el conjunt de procediments establerts per el Text Refos de la Llei 
d’Urbanisme  1/2010 consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 3/2012 ,per a la 
transformació de l’ús del sòl, i especialment per a la urbanització d’aquest, d’acord amb el 
planejament urbanístic aplicable a cada tipus de sòl. L’edificació dels solars resultants de les 
actuacions d’execució, tan integrades com aïllades, també es part integrant de la gestió 
urbanística , i constitueix la fase de culminació del procés, sens perjudici dels deures de 
conservació dels edificis i dels deures de rehabilitació.  

 
2. L’execució del planejament urbanístic requereix l’aprovació de l’instrument més detallat que sigui 

exigible segons la classe de sòl de què es tracti.  
 

3. L’execució dels sistemes urbanístics es pot dur a terme directament, sempre que les previsions 
contingudes en el pla d’ordenació urbanística municipal siguin suficientment detallades, si no és 
així, cal haver aprovat un pla especial urbanístic.  

 
4. En sòl urbà, és suficient, per a l’execució urbanística, l’aprovació del planejament urbanístic 

general, si aquest en conté l’ordenació detallada, si no és així, cal haver aprovat un pla de millora 
urbana.  

  
Article 18.-  Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada  

 
1. S’entén per gestió urbanística integrada el conjunt d’actuacions per a repartir equitativament els 

beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per a executar o completar les obres i 
els serveis urbanístics necessaris. La gestió urbanística integrada es duu a terme per sectors de 
planejament urbanístic o polígons d’actuació urbanística complets.   

 
2. En tots els supòsits en què no calgui o no sigui possible la delimitació d’un polígon per al 

repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, se’n pot fet 
l’execució de manera puntual o aïllada, especialment en sòl urbà.   

  
Article 19.-  Polígons d’actuació urbanística    

 
1. Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme la gestió 

urbanística integrada. Els sectors de planejament urbanístic derivat poden constituir un únic 
polígon d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos o més polígons. Els polígons d’actuació 
poden ser físicament discontinus.  

 
2. Si un sector de planejament urbanístic es desenvolupa mitjançant més d’un polígon d’actuació, els 

sistema d’actuació, o bé la modalitat del sistema de reparcel·lació, pot ésser diferent per a 
cadascun dels polígons.  

 
3. La delimitació de polígons d’actuació urbanística es pot efectuar per mitjà de les figures del 

planejament urbanístic general o derivat, o bé subjectant-se als tràmits fixats per l’article 119 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010 consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 
3/2012 .  

 
4. En sòl urbà el POUM delimita polígons d’actuació no inclosos en sectors subjectes a un pla de 

millora urbana.  
 

5. Els polígons d’actuació urbanística es delimiten tenint en compte els requisits següents: 
 

a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l’ordenació urbanística siguin 
susceptibles d’assumir les cessions de sòl regulades pel planejament.  

b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte els altres, pel que fa als 
beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu, a aquest efecte, s’ha 
d’aplicar, si escau, el que estableix l’article 93.b del Decret Llei 1/2010.  

c) Que tinguin entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmicament la seva 
autonomia.  



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       590 

  Article 20.-  Sistemes d’actuació urbanística  
 

1. L’execució o la gestió del POUM s’efectua mitjançant qualsevol dels sistemes d’actuació 
urbanística següents, d’acord amb l’article 116 del Decret Llei 1/2010 consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la llei 3/2012 : 
 

a) De reparcel·lació.  
b) D’expropiació  

 
2. El sistema de reparcel·lació inclou les modalitats següents:  

 
a) De compensació bàsica.  
b) De compensació per concertació.  
c) De cooperació.  
d) Per sectors d’urbanització prioritària.  

 
3. L’administració competent, en ocasió de l’aprovació del planejament urbanístic o, si s’escau, de la 

delimitació del polígon d’actuació urbanística, ha de decidir el sistema d’actuació urbanística i la 
modalitat que cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans econòmics-financers, la 
col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies que hi concorrin.  

 
4. Els polígons d’actuació urbanística d’iniciativa particular han de determinar el sistema de 

reparcel·lació, en les modalitats de compensació bàsica o de compensació per concertació.  
  
 

Article 21.-  Projecte de reparcel·lació  
 

1. Per a l’execució dels polígons d’actuació en què el sistema d’actuació sigui el de reparcel·lació, en 
qualsevol modalitat, cal aprovar el corresponent projecte de reparcel·lació, el qual ha de contenir 
les determinacions i els documents establerts en la legislació urbanística vigent (articles 124 i 
següents TRLUC., article 172 R.G.U. i concordants).  

 
2. El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir equitativament els 

beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, o regularitzar la configuració de les 
finques i situar-ne l’aprofitament en zones aptes per a l’edificació, d’acord amb el POUM.  

 
3. En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si escau, l’agrupació de les finques afectades, 

s’adjudiquen als propietaris les parcel·les resultants, en proporció a llurs drets respectius, i 
s’adjudiquen a l’Ajuntament i a l’administració actuant, si s’escau, els terrenys i les parcel·les que 
els corresponen d’acord amb la Llei 2/2002 d’Urbanisme i amb el planejament urbanístic.  

 
4. Els projectes de reparcel·lació han d’incloure la distribució entre els propietaris de les càrregues 

d’urbanització corresponents a les obres d’urbanització, a les de demolició, enderroc o destrucció 
d’edificis, plantacions i altres béns, les indemnitzacions, els costos dels projectes, valoracions i 
peritatges, les despeses de gestió, les necessàries per a l’efectivitat del dret al reallotjament dels 
residents i qualsevol altre concepte  
 

5. originat per raó de la urbanització (article 114 L.U.).  
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Article 22.-  Convenis urbanístics  

 
1. D’acord amb la legislació urbanística vigent l’administració actuant pot formalitzar convenis 

urbanístics amb la propietat del sòl. Aquests convenis estableixen el marc d’actuació per a 
l’ordenació, el desenvolupament i l’execució del planejament en qualsevol tipus de sòl, així com 
també l’adquisició de diferents compromisos i obligacions respecte a cessions de sòl, càrregues 
d’urbanització i qualsevol altre aspecte que les parts creguin convenient, sempre que no sigui 
contrari a la llei i als interessos públics.  

 
2. Qualsevol conveni urbanístic ha de justificar la seva conveniència per a l’interès públic. En aquest 

sentit, són objectius prioritats dels convenis urbanístics la major obtenció d’espais públics per a la 
ciutat i el compliment del principi constitucional (article 47 de la Constitució) pel qual la comunitat 
ha de participar en les plusvàlues generades per l’acció urbanística.  

 
3. El contingut dels convenis urbanístics, atenent a l’article 104 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 

(DL 1/2010), s’ha d’incorporar a les figures de planejament o d’execució urbanística més adients. 
Les obligacions que s’hagin establert i que afectin el domini o altres drets reals sobre finques han 
de ser objecte de la corresponent anotació o inscripció en el Registre de la Propietat.  

 
4. Els convenis urbanístics han de ser aprovats per l’òrgan de govern de la corporació municipal que 

tingui legalment atribuïda la facultat, per tal que despleguin els seus efectes de validesa.  
 

Article 23.-  Execució del planejament en sòl urbà  
 

1. En sòl urbà, l’execució del Pla d’ordenació i del planejament que el desenvolupi s’ha de portar a 
terme quan s’escaigui per polígons d’actuació urbanística, entesos com a àmbits territorials 
mínims per a dur a terme la gestió urbanística integrada, en els quals és possible la distribució 
justa entre els propietaris dels beneficis i de les càrregues derivades de l’ordenació i assumir les 
cessions de sòl corresponents, amb inclusió de sistemes urbanístics tant locals com generals. No 
s’ha d’actuar per polígons quan es tracti d’executar directament sistemes urbanístics generals 
previstos en el planejament i no inclosos en cap àmbit, o algun dels seus elements mitjançant 
actuacions aïllades.  

 
2. Quan no sigui possible la delimitació de polígons 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, segons l’article 106.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
DL 1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012.  

  
 

Article 24.-  Execució del planejament en sòl urbanitzable  
 

1. En sòl urbanitzable delimitat, l’execució del sector amb planejament parcial es realitza per polígons 
complets. La delimitació dels polígons per a l’execució del planejament al sòl urbanitzable delimitat 
es determinarà al pla parcial urbanístic que desenvolupi cada sector. Si el sòl urbanitzable té la 
condició de no delimitat, cal la tramitació d’un pla parcial de delimitació.  

 
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 reparcel·lació en les 

modalitats de compensació bàsica o de compensació per concertació d’acord amb l’article 123.4 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010 consolidat amb les modificacions introduïdes per la 
llei 3/2012 .  

 
4. Quan l’obtenció dels terrenys destinats a sistemes urbanístics hagi de ser realitzada abans del 

desenvolupament del sector, aquests sòls poden ser objecte d’expropiació, o bé quan escaigui el 
mecanisme de l’ocupació directa.  
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Article 25.-  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.  

 
2. El cost dels terrenys es podrà repercutir 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 26.-  Ús del subsòl  
 

1. El subsòl de les diferents classes de sòl, d’acord amb l’article 39 de la Llei d’Urbanisme resta 
sotmès a totes les servituds administratives necessàries per a la prestació de serveis públics o 
d’interès públic.  

 
2. L’aprofitament del subsòl es condiciona a la preservació de riscos, a la protecció d’aqüífers 

classificats i de restes arqueològiques d’interès declarat.  
 

3. Es reconeix als propietaris de sòl urbà el dret a utilitzar el subsòl mitjançant construccions, sempre 
d’acord amb les prescripcions d’aquest POUM i fins a un màxim de dues plantes, que és fins on es 
considera que pot arribar potencialment l’interès de la propietat privada en el municipi.  

 
4. El que disposa l’apartat anterior es pot modificar mitjançant l’aprovació d’un pla especial urbanístic 

sempre que concorrin raons d’interès general i/o públic.  
  
 

Article 27.-  Reserves per habitatges de protecció pública  
 
En compliment de l’article 57.3.b de la llei 3.2012 de Modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
TRLUC, al ser un municipi de menys de cinc mil habitants ( 185 habitants ) , i d’una previsió de creixement 
de  menys de 200 nous habitatges , l’’Ajuntament de Montoliu de Segarra, ha atorgat menys de 5 llicències 
per habitatges, per cada 1000 habitants i any, els dos anys anteriors a l’aprovació inicial. L’any 2003, dos 
llicències  i l’any 2004, cap llicència. 
 
Per aquest motiu que no es contempla la previsió de sòl per habitatges de protecció oficial. 
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CAPÍTOL 4. INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL  
  
  

Article 28.-  Seguiment i vigilància del Pla d’ordenació  
 
1. L’Ajuntament ha de mantenir els serveis d’informació i d’estudis necessaris per seguir el 

desenvolupament del Pla d’ordenació i detectar les possibles desviacions provocades per l’aparició de 
circumstàncies o dades noves.  

 
2. La vigilància del Pla atén:  
 

a) A la defensa de l’ordre urbanístic, aplicant les sancions que corresponguin en casos d’infracció, 
d’acord amb allò que disposa la L.U, el R.D.U i el R.P.L.  

b) A l’adequació i direcció del planejament cap als objectius perseguits.  
 
3. Quan es donin les circumstàncies justificatives i els supòsits previstos en els articles corresponents 

d’aquestes Normes pel que fa a la revisió o a la modificació del Pla d’ordenació vigent, ha de ser 
l’Ajuntament qui promogui la revisió o la modificació esmentades.  

  
Article 29.-  Defensa del Pla d’ordenació  

 
L`Ajuntament ha de vetllar pel compliment d’aquest Pla d’ordenació, del planejament d’all derivat i de la 
legalitat urbanística, adoptant com a mesures defensives, restauradores i sancionadores les que 
s’estableixen en el Títol setè de la L.U., en el R.P.L. i en el Títol II ("Protecció de la legalitat urbanística") 
del R.D.U.  
  

Article 30.-  Certificats o informes urbanístics  
 
1. L’Ajuntament ha d’expedir, a sol·licitud de les persones particulars, els certificats o informes 

d’aprofitament urbanístic, referits a una finca concreta o a una zona o sector, a què es refereix l’article 
105 de la TRLU  Aquests informes són aprovats per l’òrgan municipal competent.  

 
2. A la sol·licitud de certificats o informes urbanístics s’hi ha d’acompanyar la descripció detallada de la 

finca i la seva posició exacta, segons el model que disposi l’Ajuntament, i un plànol de situació a escala 
1:1.000.  

 
3. Els certificats o informes han de ser notificats en el termini d’un mes, i tenen una vigència de sis mesos 

a comptar des de la notificació als interessats.  
  
 

Article 31.-  Actes subjectes a llicència  
 
1. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes referits a l’article 1 del Reglament de 

Disciplina Urbanística i a l’article 187 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010), i en general, 
qualsevol activitat que afecti les característiques naturals del terreny, amb l’excepció de les 
instal.lacions que donin servei a la seva pròpia parcel.la o edifici. 

 
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 187 del Decret Llei 1/2010 consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 3/2012 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.  

 
4. Per a comprovar que les activitats existents en el municipi compleixen els requeriments ambientals 

necessaris per a garantir un suficient grau de protecció de l’entorn, caldrà tramitar les llicències 
municipals d’activitat d’acord amb el procediment previst a la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de la Administració ambiental (DOGC 2598, de 13.10.98), i del seu reglament, 
Decret 136/1999, de 18 de maig (DOGC 2894 de 21.05.99). La classificació de les activitats, pel que fa 
a la tramitació administrativa i per a l’avaluació de la seva incidència ambiental, s’ha de regir pel que 
s’indica als annexos del reglament de desplegament de la Llei 3/98, qualificats com activitats 
d’incidència ambiental elevada (annex I), moderada (annex II.1 i II.2) i baixa (annex III).  
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5. Amb independència del que preveuen els apartats anteriors, requereixen la preceptiva llicència 
municipal els actes següents:  

 
Edificació:  
 

a) Obres de construcció i d’edificació de nova planta  
 

b)  Modificació d’estructura o aspectes exteriors de les edificacions existents.  
 

• Ampliació  

• Reforma  

• Rehabilitació  

• Conservació  

• Reparació  

• Millora  

 
c)  Demolició total o parcial de construccions i instal·lacions.  
d)  Construcció de murs i de tanques de solars i terrenys.  

 
Ús del sòl i del subsòl:  
 

a)  Obertura de vies, camins i accessos rodats.  
b)   Moviment de terres (buidat, excavacions i rebaixa, emplenats, cates d’exploració) i obres de   

desmuntatge i excavació en qualsevol classe de sòl.  
c)  Obres d’urbanització que no conformin globalment un projecte.  
d)   Realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública.  
e)   Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de xarxes de serveis a la via pública 

(xarxes de gas, aigua, electricitat, telèfon, comunicacions, etc) ja sigui en galeries de serveis, 
tubulars soterrades o aèries.  

f)   Instal·lació de grues o altres aparells elevadors per a la construcció.  
g)   Col·locació de rètols, pancartes, cartells de publicitat i propaganda de qualsevol mena 

d’instal·lació publicitària en solars, terrenys, obres o instal·lacions visibles des de l’espai públic.  
h)   Primera utilització i ocupació dels edificis i instal·lacions, així com el canvi d’ús.  
i)   Construcció, modificació i supressió de guals a la via pública.  
j)   Connexions a la xarxa de clavegueram.  
k)   Tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats.  
l)   Parcel·lacions urbanístiques, divisions i segregacions.  
m)  Agregació, agrupació o regularització de finques.  
n)   Col·locació o instal·lació de bastides.  
o)  Col·locació d’antenes o de dispositius de telecomunicacions de qualsevol mena, quan no 

corresponguin al servei exclusiu del propi edifici o parcel·la on se situïn.  
p)  Realització de tallafocs.  
q)  Realització de pistes d’automòbils infantils o cotxes de xoc.  
r)  Acumulació de residus i dipòsits de materials que puguin alterar el paisatge.  
s)  Instal·lació de cases prefabricades, d’hivernacles o instal·lacions similars.   
 

Activitats:  
 

a) Instal·lació, obertura i funcionament de les activitats enumerades als annexos II.1 , II.2 i III de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental.  

b) Ampliació, transformació i modificació de les instal·lacions o superfícies de les activitats de l’apartat 
anterior (a).  

c) Trasllat de maquinària, motors i resta d’aparells industrials o elements tècnics de les instal·lacions.  
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Article 32.-  Actes sotmesos a comunicació prèvia  

 
1. Les actuacions relacionades en aquest article, atesa la seva entitat tècnica, únicament han de ser 
comunicades a l’Ajuntament, abans d'iniciar-se la seva execució. Les actuacions afectades són les 
següents:  
 

a. Les obres que no suposin canvis en les obertures, les parets, els pilars i els forjats, ni en 
l’estructura ni en la distribució interior de l’edifici, sempre que no necessitin direcció 
tècnica d’obra ni modifiquin els usos existents.  

b. La reparació no estructural d’humitats en cobertes i terrats, sempre que sigui localitzada 
parcialment i en cap cas no afecti la seva totalitat.  

c. La instal·lació, obertura, funcionament, ampliació, transformació o canvi de titularitat de les 
activitats innòcues, tret que comportin la realització d’obres que requereixin projecte 
tècnic.  

 
2. La comunicació té lloc d’acord amb el procediment establert en el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals de Catalunya, i en el seu cas d’acord amb les Ordenances reguladores dels 
procediments per a l’atorgament de llicències d’obres i activitats.  

 
 
 

Article 33.-  Innecessarietat de l’obtenció de llicència  
 
1. Les obres d’urbanització, construcció i demolició, quan s’executin d’acord amb un projecte 

d’urbanització aprovat per l’Ajuntament, amb un projecte d’obres aprovat o amb una ordre d’execució o 
declaració formal de ruïna imminent, no requereixen llicència municipal. En tots els casos s’ha de fer, 
però, una comunicació d’inici segons el que disposa l’article anterior, a la qual s’acompanyarà la 
documentació o el projecte tècnic que pugui ser necessari.  

 
2. No estan tampoc subjectes a llicència les parcel·lacions o divisions de finques contemplades en un 

projecte de reparcel·lació aprovat.  
 
 
 

Article 34.-  Responsabilitats  
 
1. Les llicències s’entendran atorgades llevat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podran ser 

invocades pels titulars per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer 
en l’exercici de les activitats corresponents.  

 
2. En tot cas, el seu atorgament no implicarà per a l’Ajuntament cap responsabilitat pels danys o perjudicis 

que es puguin produir en motiu o ocasió de les activitats que es realitzin en virtut de les mateixes.  
 
 
 

Article 35.-  Llicències d’edificació en sòl urbà  
 
1. Per atorgar llicència d’edificació en el sòl urbà consolidat, és necessari que la parcel·la, a més de 

complir amb les dimensions mínimes previstes pel planejament, tingui la consideració de solar, i per 
això haurà de reunir els requisits establerts a l’article 29 L.U.  

  
a. Que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament 

urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics 
bàsics assenyalats per l’article 27.1 del TRLUC, i afrontin amb una via que disposi 
d’enllumenat públic i estigui integrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants. 

b. Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix. 
c. Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector 

subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de 
desenvolupament. 

d. Que, per edificar-los, no s’hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb 
vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària. 
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2.  La definició dels serveis urbanístics exigibles per assolir la condició de solar i, en el sòl urbà consolidat, 
la concreció de les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques , han d’estar d’acord 
amb el que estableix l’article 72.2 de la Llei d’ Urbanisme. 
 
Els projectes d’ urbanització poden fer referència a totes les obres d’ urbanització o únicament a les obres 
d’ urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d’aigües 
pluvials, els col·lectors d’aigües residuals i les actuacions relacionades amb la depuració d’aigües 
residuals; la compactació i l’anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de 
vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d’aigua, d’energia elèctrica i de connexió a les 
xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d’ urbanització  fa referència només a les obres d’ urbanització 
bàsiques, s’ha de completar posteriorment amb un o diversos projectes d’ urbanització complementaris. 
 
3. Això no obstant, es pot atorgar llicència, condicionada a la realització simultània de les obres 

d’urbanització, atenent a l’article 42 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010) i a l’article 77 del 
Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme (Decret 287/2003), quan concorrin les circumstàncies 
següents:  

 
a) Que estigui aprovat el corresponent projecte d’urbanització o d’obres.  
b) Que s’asseguri l’execució simultània de la urbanització mitjançant la constitució de caució en 

metàl·lic, o en fons públics dipositats a la Tresoreria municipal, aval bancari, hipoteca o garantia 
similar, sense perjudici del que estableix l’article 33 del D.303/1997, de 25 de novembre, del 
Reglament sobre mesures per facilitar l’execució urbanística.  
La garantia no ha de ser de quantia inferior a l'import calculat de les obres d’urbanització pendents 
imputables al sol·licitant i, amb aquesta finalitat, en el procediment d’atorgament de la llicència els 
tècnics municipals han d’informar sobre aquests extrems.  
 Mentre no es constitueixi la garantia, no es pot atorgar la llicència. En qualsevol cas, i d’acord amb 
la legislació vigent (Art. 41.2 R.G.U.), no es permet l’ocupació dels edificis fins que no estigui 
completament acabada l’obra urbanitzadora.  

 
4. En el sòl urbà no consolidat, no es podran atorgar llicències d’edificació, fins que aquest hagi obtingut la 

consideració de consolidat i, en qualsevol cas, un cop s’hagin formalitzat les cessions obligatòries i 
gratuïtes determinades d’acord amb el planejament, procedint a la distribució equitativa de beneficis i 
càrregues entre els propietaris del sector i executant o assegurant l’execució simultània o successiva 
de l’obra d’urbanització conforme al planejament aprovat i/o projecte d’urbanització complementari. 

 
  
  Article 36.-  Llicències d’edificació en sòl urbanitzable delimitat  
 
En el sòl urbanitzable delimitat, només es podran atorgar llicències de parcel·lació i d’edificació un cop 
s’hagi aprovat el corresponent pla parcial urbanístic, siguin ferms en via administrativa els instruments de 
gestió necessaris i es compleixin els requisits establerts als articles 44 i 45 TRLU..  
  
 

Article 37.-  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 la L.U i en aquest Pla d’ordenació urbanística municipal per a 
cada cas. Tot això sens perjudici de les autoritzacions de les altres Administracions competents per raó 
de la matèria que es tracti. 

 
2. Per a l’obtenció de llicència en el sòl no urbanitzable, a més de les determinacions fixades per la 

legislació urbanística i sectorial vigent en cadascuna de les matèries, i les específiques determinades 
per a cada cas en aquestes Normes, s’observaran, amb caràcter general, els requisits i procediments 
establerts als articles 47 a 51 TRLUC  
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Article 38.-  Tipus de llicències i de permisos  
 
1. Les Ordenances reguladores dels procediments per a l’atorgament de llicència d’obres i d’activitats, si 

existeixen, han de contemplar i de regular detalladament, com a mínim, els tipus de llicències següents:  
 
a)   - Llicències d’edificació  

 - Llicències d’obres majors  
 - Llicències d’obres menors  
 - Llicències d’enderroc  

  
b)   - Llicències d’ús del sòl i subsòl  

 - Llicències d’ús i ocupació  
 - Llicència d’obres en gual  
 - Llicència de connexió a la xarxa de clavegueram  
 - Llicència d’obertura de vies, camins, accessos rodats  
 - Llicència de moviments de terres  
 - Llicència d’obres d’urbanització quan procedeixi  
 - Llicència de realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública  
 - Llicència per a la instal·lació de xarxes de serveis a la via pública  
 - Llicència per a la instal·lació de grues i aparells elevadors per a la construcció  
 - Llicència per a la instal·lació publicitària  
 - Llicència de tala d’arbres * 
 - Llicència de parcel·lació urbanística, divisions i segregacions, i d’agregació, agrupació o  
   regularització de finques  
 

* Independentment de la qualificació urbanística del Sòl no urbanitzable, la tala d’arbres de caràcter forestal, 
requerirà l’autorització prèvia de l’administració forestal DMAH, d’ acord amb l’ establert en la Llei 6/1988, 
forestal de Catalunya. 

 
c) Llicències ambientals d’activitats. 
  
- Llicència, permís o comunicació prèvia d’instal·lacions de les activitats enumerades en els annexos II.1 i 

II.2 i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l'Administració ambiental.  
- Llicència, permís o comunicació prèvia d’obertura de les activitats enumerades als annexos II.1 i II.2 i III 

de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l'Administració ambiental.   
- Llicència d’obertura d’activitats innòcues, o comunicació prèvia.  
 
 
2. Llicència amb caràcter de precarietat  
  
a) De conformitat amb l’article 53 de la TRLUC., i seguint el procediment de l’article 54 de la mateixa Llei, 

es poden autoritzar obres i usos justificats de caràcter provisional en sòl urbanitzable delimitat o en 
altres terrenys afectats per a sistemes urbanístics generals o locals, prèvia informació pública 
convocada per l’Ajuntament i previ informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme. No 
s’admeten com a usos provisionals els residencials ni els industrials.  

  
b) Aquestes edificacions o instal·lacions han d’enderrocar-se quan ho acordi l’Ajuntament, i ni les obres ni 

les activitats seran en cap cas indemnitzables.  
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Article 39.-  Classificació de les obres. Obres majors i obres menors  

 
1. Les obres es classifiquen en majors i menors d’acord amb la seva entitat tècnica, la seva importància 

econòmica i la seva transcendència urbanística.  
 
2. Es consideren obres majors les següents:  
 

- Les obres de construcció de tota classe d’edificis de nova planta.  
- Les obres d’ampliació de tota mena d’edificis.  
- Les obres de reforma que suposin modificació de l’estructura d’un edifici.  
- La col·locació d’anuncis situats a la coberta d’edificacions i que poden modificar l’estat de càrregues 

de l’edifici.  
- Les obres que augmentin o redueixin el volum de l’edifici.  
- Les obres de reforma que suposin modificació substancial de la distribució interior dels edificis.  
- Les obres d’urbanització que no configurin un projecte d’urbanització.  
- Les que es realitzin en façana i modifiquin l’aspecte exterior de les edificacions, qualsevol que sigui el 

grau d’intervenció sobre la composició, acabats, fusteria o elements nous.  
- Les d’urbanització i parcel·lació de terrenys.  
- En general totes les obres de moviments de terres, exceptuant aquelles que s’especifiquen en 

l’apartat de llicències d’obres menors.  
- Les de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d’aigua.  
- Les obres d’enderrocament d’edificis existents.  
- Les actuacions de tallada d’arbres que formin massa arbòria i que tinguin una superfície major a 1.000 

m2.  
- En general, totes aquelles obres que exigeixin la direcció d’un facultatiu titulat superior, menys 

aquelles que s’especifiquen en l’article relatiu a la sol·licitud de llicències d’obres menors.  
 
3. La relació anterior no té caràcter exhaustiu, i per tant s’hi consideren incloses per analogia les 

actuacions que siguin similars quant a entitat tècnica, naturalesa econòmica i rellevància urbanística.  
 
4. La resta d’obres i actuacions es consideren obres menors.  
 
5. A efectes d’aquestes Normes, tenen la consideració d’obres de rehabilitació aquelles de qualsevol tipus 

que tinguin per objecte la recuperació i la millora de les edificacions existents, evitant la seva 
substitució, així com de les condicions d’habitabilitat pel que fa a l’ús a què estiguin destinades o a 
d’altres a què es puguin destinar.  

  
 

Article 40.-  Documentació i procediment administratiu per a l’atorgament de llicències  
 
Respecte de cadascun dels tipus de llicències que es determinen en l’article anterior, les Ordenances 
reguladores dels procediments per a l’atorgament de llicències d’obres i activitats, si existeixen, han 
d’establir com a mínim:  
 

a) Les obres o activitats subjectes a la corresponent llicència.  
b) La documentació administrativa i tècnica necessària que cal aportar.  
c) El procediment administratiu a seguir per a la seva obtenció.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       599 

 
Article 41.-  Contingut de les llicències  

 
1. El document administratiu corresponent a la concessió de la llicència ha de contenir les dades més 

rellevants de les obres autoritzades, l’acord de concessió, condicions, garanties i altres extrems 
identificadors. També s’hi ha d’adjuntar un exemplar diligenciat dels plànols, croquis o projecte tècnic, 
el qual constitueix la descripció gràfica autèntica de les obres autoritzades.  

 
2. El contingut de les llicències s’entén que incorpora tot allò que es disposa en aquestes Normes, en les 

Ordenances municipals i en la legislació general que sigui aplicable en cada cas respecte a condicions 
d’edificabilitat i d’ús i, si escau, respecte a les condicions estètiques, tècniques, higièniques, de 
seguretat o salubritat o d’una altra naturalesa. Els titulars de llicències han 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 destinació del sòl i les condicions d’edificabilitat i d’ús.  

 
3. No poden justificar-se les vulneracions d’aquestes Normes en el silenci o la insuficiència del contingut 

de la llicència.  
 
4. Totes les llicències han d’explicitar els terminis màxims d’inici i acabament de les obres, i advertir al 

titular de la caducitat de la llicència en el supòsit d’incompliment dels terminis.  
 
5. El promotor/a, empresari/a o el tècnic/a director/a de les obres pot dirigir-se a l'Administració que hagi 

atorgat la llicència i sol·licitar la informació que consideri necessària.  
  
 

Article 42.-  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, tres exemplars del projecte tècnic, subscrit per 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.  

 
4. En els supòsits previstos en l’article 4 del R.D. 1627/97, el projecte s’ha d’acompanyar d’un estudi de 

seguretat i salut, o d’un estudi bàsic, segons els casos. En aquells supòsits en què sigui preceptiu es 
pot demanar que es presenti un justificant de la realització i aprovació del Pla de seguretat i de la 
designació del coordinador de seguretat, tot i que la manca de justificació no condiciona l’atorgament 
de la llicència.  

  
5. En els casos en què es produeixi requeriment de l’Ajuntament, per causes objectives especials, s’ha 

d’aportar la documentació acreditativa de la propietat o dels drets que s’ostentin sobre l’immoble.   
 
6. Les sol·licituds de llicència es presenten en el registre general de l’Ajuntament, o bé mitjançant els 

sistemes previstos en la legislació sobre procediment administratiu.  
 
7. A les sol·licituds de llicència s’han d’acompanyar els documents que segons la naturalesa de la llicència, 

i a més dels assenyalats amb caràcter general en aquest article, es determinen per als tipus de 
llicències següents:  
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A.- Llicència de parcel·lació, divisions i segregacions  
  
1. Amb la sol·licitud de llicència de parcel·lació, agregació, agrupació o regularització de finques 

s’acompanyen, com a mínim, els documents següents:  
 

a. Memòria en la qual es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la 
parcel·lació, es descrigui la finca a parcel·lar, es justifiqui jurídicament i tècnica 
l’operació de parcel·lació i es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la 
seva superfície i emplaçament.  

b. Certificat (o nota simple actualitzada) de domini i estat de càrregues de la finca o 
finques objecte de parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat. Si la finca o finques 
no constessin immatriculades, s’ha d’indicar aquesta circumstància, s’ha d’acompanyar 
el títol o títols que acreditin el domini i se n’ha d’assenyalar la descripció tècnica amb 
indicació de la seva naturalesa, situació, partions i superfície segons certificació 
cadastral.  

c. Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000.  
d. Plànol topogràfic d’informació a escala 1:500 en el qual es situïn les partions de la finca 

i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les 
determinacions dels Plans d'ordenació vinculants.  

e. Plànol de parcel·lació, divisió i segregació, a la mateixa escala i, en el seu cas, 
signatura de l’empresa constructora.  

  
B- Llicència d’obres d’urbanització  
  
1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres d’urbanització, quan sigui preceptiva, s’acompanyen els 

documents següents:  
 

a. Plànol de situació, a escala no inferior a 1:2000, en el qual es determini la localització de 
la finca o finques a què es refereix la llicència.  

b. Projecte tècnic  a l’empara de la legislació vigent i d’acord amb les recomanacions 
definides pel Codi de Bones Pràctiques. 

c. Còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se efectuat la senyalització d’alineacions i 
rasants sobre el terreny.  

d. Els que acreditin el compliment dels requeriments que la normativa vigent estableixi per 
als enderrocs, volum de runes i transport a un abocador autoritzat.  

 
 
2. Els conceptes als qual haurà de referir-se el projecte tècnic són els següents:  
 

a. Moviment de terres  
b. Obres de fàbrica  
c. Pavimentació  
d. Abastament i distribució d’aigua potable, de reg i contra incendis.  
e. Evacuació d’aigües i sanejament.  
f. Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat, telèfons i telecomunicacions.  
g. Xarxa de distribució de gas.  
h. Plantacions d’arbrat i jardineria.  

 
 
3. El projecte tècnic ha d’estar integrat, com a mínim, pels documents següents:  
 

a. Memòria descriptiva de les característiques de l’obra o servei, amb detall dels càlculs 
justificatius de les dimensions i dels materials que es projectin, la seva disposició i 
condicions.  

b. Plànol de situació de les obres i instal·lacions, en relació amb el conjunt urbà i amb el Pla 
d’ordenació en el qual estiguin incloses.  

c. Plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb equidistància d’un metre, en el qual s’indiqui 
l’edificació i l’arbrat existents.  

d. Plànol de perfils dels terrenys.  
e. Plànols acotats i detallats de les obres i serveis projectats.  
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f. Pressupostos separats de les obres de les instal·lacions, amb resum general. Aquests 
pressupostos es composen de mesures, quadre de preus i pressupostos generals de la 
contracta.  

g. Plec de condicions econòmic-facultatives que regiran en l’execució de les obres i 
instal·lacions, amb indicació de l’ordre d’execució, dels terminis de les diverses etapes i 
del termini total.  

 
 

4. Si l’acte d’atorgament de la llicència introduís alguna modificació substancial en el projecte, l'interessat 
ha de presentar un nou projecte refós, el duplicat del qual li ha de ser retornat, degudament conformat, 
amb la llicència. Les modificacions no substancials del projecte s’introdueixen mitjançant esmena dels 
plànols originals, subscrita pel promotor i pel seu tècnic.  

  
C.- Llicència d’obres de nova construcció  
  
1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres de nova planta, ampliació o reforma d’edificis existents, s’han 

d’acompanyar els documents següents:  
 

a. Còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se efectuar l’assenyalament d’alineacions i 
rasants sobre el terreny, quan això sigui preceptiu.  

b. En el seu cas, fotocòpia del document oficial de resposta a les consultes efectuades 
prèviament.  

c. Projecte tècnic  
d. Acreditació del compliment dels requeriments que la normativa vigent estableixi per als 

enderrocs, volum de runes i transport a un abocador autoritzat.  
 
2. El projecte al qual fa esment l’apartat anterior ha de contenir les dades necessàries per a què amb el 

seu examen es pugui comprovar si les obres per a les quals se sol·licita la llicència s’ajusten a la 
normativa vigent sobre ús i edificació del sòl, sense que calgui la inclusió dels detalls constructius o 
d’instal·lació, quan no siguin condicionants de la llicència sol·licitada. Com a mínim, el projecte ha 
d’estar integrat pels documents següents:  

 
a. Memòria en la qual es descriguin i s’indiquin les dades que no puguin representar-se 

numèricament i gràfica en els plànols.  
b. Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, en el qual s’expressi clarament la situació de la 

finca en relació amb les vies públiques o particulars que limitin la totalitat de l’illa en la 
que estigui situada. En aquest plànol s’han d’acotar les distàncies de les obres 
respecte de l’eix de la via pública i l’amplada d’aquesta, així com la seva relació amb el 
carrer més proper i s' ha d’indicar l’orientació, les alineacions i rasants oficials i el 
perímetre del pati central de l’illa, en el cas que estigui previst.  

c. Plànol topogràfic, a la mateixa escala, amb corbes de nivell amb equidistància d’un 
metre, en el qual s’indiqui l’edificació i l’arbrat existent. No és necessària la presentació 
d’aquest plànol sempre que els solars de què es tracti siguin edificables en illa tancada 
i no existeixi un desnivell superior a 2m. entre la rasant del carrer a què tinguin front i la 
corresponent línia de profunditat edificable.  

d. Plànol a escala 1:500, de les construccions existents en les finques confrontants, 
situades a una distància inferior a 5m.  

e. Plànols de plantes i façanes, amb les seccions necessàries per a la seva completa 
intel·ligència. Aquests plànols es dibuixen a escala 1:50 o 1:100, segons la menor o 
major capacitat de l’edifici; han d’estar acotats i en ells s’anotarà i detallarà 
minuciosament, en forma gràfica i també numèricament, si fos possible, tot el que sigui 
necessari o convenient per a facilitar-ne l’examen i comprovació, en relació amb el 
compliment de les ordenances que li siguin aplicables; i en especial, amb referència a 
les façanes i a totes les parts de les obres visibles des de la via pública. En la planta i 
seccions es dibuixarà o pintarà, en traç continuat negre, el que es conservi o mantingui; 
en traç discontinu, groc, el que hagi de desaparèixer, i en traços discontinus, separats 
per punts, de color vermell, la nova obra.  

f. Fotografies de la finca i de les confrontants.  
g. Indicació dels canals d’accés i de les connexions, de caràcter obligatori, amb les xarxes 

de distribució existents, i expressió de les potències i cabals necessaris en cadascun 
dels serveis;  
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h. Adscripció, en el seu cas, de les galeries subterrànies, mines d’aigua o pous que 
existeixin a la finca, encara que estiguin abandonats, juntament amb un croquis acotat 
en el qual s’expressi la situació, configuració i mides dels esmentats accidents del 
subsòl.  

i. Justificació específica de què el projecte compleix, en el seu cas, les prescripcions 
establertes en matèria de prevenció d’incendis, espais per aparcaments, antenes i 
instal·lacions de telecomunicacions i normes i ordenances de compliment obligat.  

 
3. Quan les obres projectades siguin d’ampliació o de reforma, que afectin l’estructura de l’edifici, a més 

dels documents assenyalats en aquest article, cal que s’aporti documentació sobre els estudis de 
càrregues existents i resultants i dels apuntalaments que hagin d’efectuar-se arran de l’execució de les 
obres.  

 
 
D- Llicència de modificacions d’ús  
  
1. Amb la sol·licitud de llicència per a la modificació objectiva de l’ús de l’edifici, sempre que aquesta no 

requereixi la realització d’obres d’ampliació o reforma, s’acompanyen els documents següents: 
  

a. Memòria justificativa i detallada del nou ús, amb indicació de si està autoritzat pel 
planejament vigent. Quan l’ús pretès comporti l’exercici d’activitats industrials, cal que s’hi 
consignin, a més, la categoria i situació de les esmentades activitats.  

b. Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, en el qual s’expressi clarament la situació de la 
finca amb referència a les vies públiques i particulars que limitin la totalitat de l’illa en què 
estigui situada. En aquest plànol s’indicarà l’orientació, les alineacions i rasants oficials i el 
perímetre del pati central d’illa si n’hi ha.  

c. Plànol de plantes i façanes amb les seccions que calgui per a la seva completa 
comprensió.  

d. Indicació dels canals d’accés als serveis i de les connexions de caràcter obligatori amb les 
xarxes de distribució existents, i expressió de les potències i cabals establerts en el cas de 
què aquests siguin substancialment modificats.  

e. Justificació específica de què el projecte compleix, en el seu cas, les prescripcions de 
l’apartat i) del paràgraf C-2 d’aquest article.  

f. Certificació expedida per facultatiu competent, acreditativa de què l’edifici és apte per al 
nou ús, conforme a la normativa aplicable i amb especial referència al compliment de les 
condicions d’estabilitat i aïllament tèrmic i acústic, així com de les normes sobre prevenció 
d’incendis, necessàries per a l’ús pretès.  

 
2. Quan la sol·licitud de llicència per a modificar objectivament l’ús d’un edifici porti aparellada la realització 

d’obres d’ampliació o reforma cal que, a més, es compleixin les prescripcions establertes per a la mena 
d’obres de què es tracti.  

  
E.- Llicència d’enderrocament  
  
1. Les sol·licituds de llicència per a demolicions i enderrocaments de construccions i instal·lacions s’han de 

presentar subscrites per l'interessat o per la persona que el representi i pel facultatiu designat per dirigir 
aquestes actuacions.  

 
2. Amb la sol·licitud de llicència s’acompanyen els documents següents:  
 

a. Plànol d’emplaçament a escala 1:500.  
b. Croquis de plantes, alçats i seccions que permetin apreciar les característiques de 

l’enderrocament o demolició a efectuar.  
c. Document acreditatiu de què el peticionari assumeix l’obligació de què les obres les 

executarà una empresa constructora competent i que al front de les esmentades obres hi 
haurà un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta 
execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats.  

d. Fotografies en les qual es pugui apreciar si en l’obra a enderrocar o a demolir existeix 
algun element d’interès especial per a l’Ajuntament, des del punt de vista històric, artístic o 
tradicional. Aquestes fotografies han d’anar subscrites al dors pel propietari i pel facultatiu 
designat per a dirigir les obres.  
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e. Comunicació de l’acceptació del facultatiu designat com a director de les obres, visat per 
corresponent col·legi oficial.  

f. Complimentar els requeriments que la normativa vigent estableixi per als enderrocs, volum 
de runes i transport a un abocador autoritzat.  

 
 

Article 43.-  Llicències d’obres menors  
 
1. Les sol·licituds de llicència d’obres menors van acompanyades, en tot cas, d’un document en el qual es 

descriguin, de manera escrita i/o gràfica, les obres, amb indicació de la seva extensió i situació.  
 
2. En els supòsits regulats en el paràgraf 3 es requereix a més, quan així s’indica, respectivament amb les 

lletres P i D, el següent:  
 

a) Presentació de plànols signats per facultatiu competent i visats pel col·legi professional respectiu 
 (P), i  
b) Direcció facultativa justificada mitjançant full d’assumpció de direcció visada pel corresponent 
 col·legi professional (D)  

 
3. Tenen la consideració d’obres menors les següents:  
  
A. Les següents realitzades a la via pública, relacionades amb l’edificació confrontant:  
  

c) Construcció o reparació de guals a les voravies, així com la seva supressió.  
d) Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada en una llicència d’obres 
 majors.  
e) Construcció de barraques o quioscs superiors a 5 m². de superfície per a l’exposició i venda.(D).  
f) Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos.  
g) Col·locació d’anuncis, excepte els situats sobre la coberta dels edificis, subjectes a llicència 
 d’obres majors.  
h) Col·locació de pals.  
i) Col·locació de veles a les plantes baixes de façana a la via pública i patis d’illa.  
j) Instal·lació de marquesines per a comerços de fondària superior a 1 metre. (D).  
k) Instal·lació de marquesines per a comerços de fondària inferior a un metre, que estiguin situats 
 dins del perímetre del casc antic.  
l) Execució de cales, pous i sondeigs d’explotació sempre que no s’hagués atorgat llicència d’obres 
 de nova construcció. (D).  
m) Construcció de ponts, bastides i similars, superiors a 7 metres d’alçada, sempre que s’hagués 
 atorgat llicència d’obres de nova construcció. (D).  
n) Apuntalament de façanes, sempre que no s’hagués atorgat llicència d’obres de nova construcció. 
 (D).  
o) Col·locació de grues-torre, ascensor, sínies o d’altres aparells elevadors per a la construcció. (P i 
 D).  

  
B. Les petites obres de reparació, modificació o millora d’edificis següents:  
  

a) Execució d’obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura i 
millorin les condicions d’higiene i estètica i d’una superfície superior a 30 m². (D).   

b) Reparació de coberta i terrats en cas que modifiquin el sistema anterior de coberta o terrat (D).  
c) Pintura, estucat i reparació de façanes d’edificis no inclosos en Catàlegs d’interès historicoartístic.  
d) Col·locació de portes i persianes en obertures.  
e) Col·locació de reixes.  
f) Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguàs i claveguerons.  
g) Construcció de pous i fosses sèptiques (D)  
h) Modificació de balcons, llosanes o elements sortints (D)  
i) Canvi o reparació d’elements estructurals (D).  
j) Execució o modificació d’obertures que afectin elements estructurals (D) sense perjudici 

d’acompanyar-hi, a més, els documents exigits per aquestes Normes.  
k) Execució o modificació d’obertures que no afectin elements estructurals (D).  
l) Formació de cambres de bany en locals comercials i magatzems.  
m) Construcció i modificació d’aparadors.  
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n) Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats en edificis, que no 
estiguin emparats per llicència d’obres majors (D).  

o) Reposició d’elements alterats per accident o deteriorament de façanes.  
p) Coberts lleugers oberts o tancats lateralment per envans de superfície no major de 50 m² i l’alçada 

total dels quals no excedeixi de 5m. (D).  
q) La col·locació o instal·lació de bastides (P i D).  

  
C. Les obres en solars o patis que a continuació es relacionen:  
  

a) Establiment de barreres i tanques definitives.  
b) Construcció o enderroc de coberts provisionals d’una planta i de menys de cinquanta metres 

quadrats (50 m²) de superfície total.  
c) Treballs d’anivellament a l’entorn de l’edifici construït, sempre que no s’hi produeixin variacions de 

més d’un metre cinquanta centímetres (1,50 m), sobre el nivell natural del terreny i menys de dos 
metres vint centímetres (2,20 m), per sota d’aquest, en algun punt (D).  

d) Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris a l’edificació de la parcel·la, els 
quals estan exempts de llicència.  

e) Col·locació de sitges, grues-torre, ascensors o d’altres aparells elevadors per a la construcció.  
  
  

Article 44.-  Requisits del projecte tècnic  
 
1. En totes les sol·licituds de llicència que exigeixin la presentació d’un projecte tècnic, aquest ha d’anar 

signat per l'interessat i pel tècnic facultatiu competent i visat pel corresponent col·legi professional, 
figurant-hi, juntament amb la signatura, el nom i cognoms del tècnic.  

 
2. El projecte tècnic ha de detallar les obres i les instal·lacions amb la correcció de dibuix, exactitud i 

presentació indispensables.  
 
3. En tots els supòsits, els plànols dels projectes han de tenir com a mesura màxima la d'1,50 per 1,10 

metres i es presentaran doblegats a la mida DIN-A4, amb la corresponent pestanya que en permeti el 
cosit a l’expedient. Eventualment es pot acceptar el format DIN-A3.  

 
4. Si les característiques del dibuix exigissin la confecció dels plànols a una mida superior a l'establerta en 

el paràgraf anterior, s’han d’emprar per a llur confecció escales més reduïdes que les previstes, de 
manera que no es sobrepassin les esmentades mides màximes.  

  
  

Article 45.-  Competències per a l’atorgament de les llicències i denegació  
 
1. La competència per atorgar les llicències és de l’Ajuntament. La potestat correspon a l’alcalde, i és 

delegable d’acord amb la llei.  
 
2. Tota denegació de llicència ha de ser motivada d’acord amb el que contempli la normativa urbanística 

vigent i de procediment administratiu.  
 
3. Les llicències per a edificacions i instal·lacions poden denegar-se si no s’adapten a l’ambient on estiguin 

situades. Les construccions en llocs immediats o que formin part d’un grup d’edificis de caràcter artístic, 
històric, arqueològic, típic o tradicional (o properes a un de singular) han d’harmonitzar amb aquest. 
Igualment, en els llocs de paisatge obert o natural, o en les perspectives d’interès que ofereixi el 
conjunt urbà, no es permet que la situació, massa, alçaria dels edificis, murs i tanques o instal·lacions 
trenquin l’harmonia del paisatge o limitin el camp visual per contemplar belleses naturals.  

 
Particularment, poden denegar-se llicències per a edificis, instal·lacions o façanes quan les 
característiques dels materials que es pretenen emprar, la composició de les façanes o els colors i les 
textures visibles des d’espais públics no harmonitzin amb l’entorn. En façana s’han d’utilitzar 
preferentment colors clars i no estridents. 
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4. Quant a les llicències d’instal·lació i funcionament d’activitat econòmica, i a les llicències o permisos 
ambientals per a l’exercici d’activitats econòmiques, en les quals el funcionament de l’activitat implica 
racionalment la necessitat d’accés freqüent a les immediacions de l’establiment, de vehicles destinats a 
la càrrega o a la descàrrega de mercaderies, la llicència o el permís pot ser objecte de denegació 
motivada si es fa palès que, per les circumstàncies objectives que hom pot preveure - freqüència i 
horari de les operacions de càrrega i descàrrega, característiques dels vehicles amb què té lloc, 
amplada del carrer o via pública, volum i ordenació del trànsit, etc., el funcionament de l’activitat pot 
ocasionar molèsties rellevants per al trànsit normal de vehicles i de persones per la zona.  

  
 
Article 46.-  Terminis i tràmits  

 
1. Totes les llicències han de preveure un termini per a començar les obres i les activitats projectades i un 

altre per acabar-les. Les condicions de caducitat i de pròrroga de les llicències d’obres es concreten en 
l’article 189 de la TRLU. La caducitat de la llicència es produeix pel transcurs de qualsevol d’aquests 
terminis i, si s’escau, de les pròrrogues atorgades, sense haver començat les obres o activitats, o bé 
sense haver-les acabat. El document de la llicència ha d’incorporar el corresponent advertiment.  

 
2. La caducitat de la llicència ha de ser declarada per l’organisme competent per al seu atorgament i 

determina l’arxiu de les actuacions, prèvia audiència del titular.  
 
3. En els casos d’obres majors, els terminis per a començar i acabar les obres són, respectivament, d’un i 

tres anys, a partir de la sol·licitud de la llicència. El titular de la llicència té dret a una pròrroga d’aquests 
terminis per la meitat del termini de què es tracti, sempre que ho sol·liciti de forma justificada abans del 
seu exhauriment. Aquests terminis es redueixen a la meitat en actuacions de caràcter menor.  

 
4. Les llicències es tramiten segons allò que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i d’acord amb les normes específiques que 
disposi l’Ajuntament.  

 
5. Pel que fa a les llicències d’activitat atorgades, i a les llicències i permisos ambientals que es 

requereixen per a l’exercici d’activitats econòmiques, caduquen pel transcurs del període de sis mesos 
de tancament al públic de l’establiment o de manca d’exercici real i efectiu de l’activitat autoritzada, 
llevat de causa justificada degudament comunicada a l’Ajuntament i constatada per aquest. La 
declaració de caducitat de la llicència o permís requereix l’advertiment previ al seu titular pel període de 
quinze dies, transcorregut el qual sense que es produeixi l’obertura o reobertura de l’activitat s’entén 
caducada de ple dret la llicència o el permís.  

 
6. Els terminis per executar els PMU i els PAU, seran els definits per l’agenda econòmica i financera. 
  
 

Article 47.-  Condicions d’atorgament de llicències  
 
1. Les llicències s’atorguen amb subjecció a allò que es disposa en aquestes Normes, en el planejament 

de desenvolupament i en la normativa vigent respecte de la classe de sòl i el seu destí i a les 
condicions d’aprofitament, edificabilitat i ús previstes en les mateixes Normes.  

  
 2. Quan l’obra o edificació requereixi la prèvia urbanització, i no s’hagin lliurat encara a l'Administració els 

terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es pot atorgar la llicència d’edificació fins que no s’hagin 
complert els deures de cessió de terrenys i d’execució i costejament de la urbanització.  

 
3. No obstant això, i d’acord amb la legislació urbanística vigent, pot atorgar-se la llicència condicionada a 

l’execució de les obres d’urbanització, quan s’asseguri l’execució simultània de la urbanització, 
mitjançant la constitució de caució en metàl·lic o fons públic, dipositats a la Tresoreria municipal, aval 
bancari o hipoteca o altres garanties, sense perjudici del que estableix l’article 33 del D.303/1997, de 25 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures per facilitar l’execució urbanística. La 
garantia no pot ser d’una quantitat inferior a l'import calculat de les obres d’urbanització pendents 
imputables al sol·licitant, i, amb aquesta finalitat, en el procediment d’atorgament de la llicència, els 
Serveis Tècnics Municipals informaran sobre aquests extrems.  

 
 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       606 

4. Mentre la garantia no estigui constituïda i acreditada en el procediment municipal, no procedeix la 
concessió de la llicència.  

 
5. En qualsevol cas, i d’acord amb la legislació vigent (Art. 41.2 R.G.U.), no es permet l’ocupació dels 

edificis fins que no estigui completament acabada l’obra urbanitzadora.  
 
6. 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 R.G.U.  
  
 

Article 48.-  Caràcter reglat de l’atorgament de la llicència  
 
Quan el projecte presentat s’ajusti estrictament al planejament vigent, a les seves normes urbanístiques, a 
les ordenances reguladores i a la resta de disposicions aplicables, i un cop s’hagi complimentat tota la 
documentació i seguit el procediment establert, l’òrgan competent ha d’atorgar necessàriament la llicència 
sol·licitada. En cas de manca d’ajustament, procedeix necessàriament la denegació de la llicència.  
  
 

Article 49.-  Deficiències  
 
1. Quan dels informes dels Serveis Tècnics Municipals, o d’organismes que hagin informat la petició de 

llicència, en resultin deficiències, es distingeix entre les esmenables i les no esmenables.  
 
2. S’entén per deficiències esmenables o no esmenables aquelles que s’estableixin en les ordenances 

reguladores dels procediments per a l’atorgament de llicències d’obres i activitats, si existeixen, o en la 
normativa vigent.  

 
3. El còmput dels terminis per a l’atorgament de llicències queda suspès durant el període concedit a 

l'interessat per esmenar deficiències del projecte.  
  
 

Article 50.-  Terminis de resolució i requisits per iniciar les obres  
 
1. Els terminis per a la resolució de les llicències són aquells que es fixen en el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995), en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999.  

   
2. No es poden entendre mai atorgades per silenci administratiu positiu les llicències que siguin contràries 

a la legislació i al planejament urbanístic.  
 
3. Abans d’iniciar-se una nova construcció autoritzada amb llicència urbanística, cal que es presenti a 

l’Ajuntament el corresponent projecte tècnic executiu, la garantia establerta reglamentàriament per 
assegurar que les runes, les terres i els enderrocs es lliuren a un gestor autoritzat i la garantia exigible 
per assegurar que els serveis públics que puguin resultar afectats seran degudament restaurats per la 
promotora. L’importa d’aquesta darrera garantia s’ha de fixar en l’acord de concessió de la llicència, en 
funció de la magnitud de les obres, de les seves característiques i dels danys que es puguin ocasionar. 
Sense el compliment d’aquestes exigències no es pot iniciar en cap cas la construcció.  

  
 

Article 51.-  Seguiment de les obres  
 
1. Abans de començar l’execució d’una obra de nova planta, l’Ajuntament ha d’assenyalar l’alineació i la 

rasant, assenyalament del qual s’estendrà l’acta corresponent. L’acta eximeix 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 allò 
assenyalat. Aquest assenyalament té lloc prèvia sol·licitud de les persones interessades.  

 
2. Així mateix, l'interessat ha de comunicar a l’Ajuntament els moments en què l’obra sobrepassi la rasant 

del carrer i en què assoleixi l’alçada autoritzada, amb la finalitat que els serveis tècnics municipals 
realitzin les comprovacions adients, de les quals es pot estendre la corresponent acta. 
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3. Acabades les obres, l'interessat ho ha de comunicar a l’Ajuntament, amb una certificació visada del 
facultatiu director de les obres i altra documentació complementària, amb la finalitat de realitzar la 
inspecció final. S’ha de comprovar 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 de telecomunicacions i qualsevol altre servei anàleg, 
així com també de caràcter privat o a tercers.  

 
4. Si la comprovació resulta positiva l’Ajuntament atorga la llicència de primera ocupació de l’edificació. En 

cas negatiu, no s’atorga la llicència de primera ocupació, i s’ ha d’exigir la restauració dels serveis o 
elements malmesos, procedint-se si cal contra la garantia aportada amb aquesta finalitat, sens perjudici 
de les altres responsabilitats que corresponguin.  

 
 

Article 52.-  Establiment de terminis per edificar per part de l’Ajuntament   
 
1. L’Ajuntament podrà fixar terminis obligatoris per a edificar segons els articles 175 al 186 del Text refós 

de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010), 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 53.-  Infraccions urbanístiques  
 
1. Els actes d’edificació i ús del sòl, sense llicència o sense ajustar-se a les seves condicions, legalment 

tipificats com infracció urbanística pel Títol VII del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010), 
comportaran les actuacions de protecció de la legalitat urbanística, disciplinàries i sancionadores 
establertes als articles 197 i següents del mateix text legal i desenvolupades pels seus reglaments no 
derogats pel Decret 166/2002, d’11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència de les disposicions 
afectades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme.   

 
2. Les infraccions en els Béns Culturals d'Interès Nacional - Monuments històrics es regiran per la Llei 

9/1993, del patrimoni cultural català.  
  
 

Article 54.-  Suspensió d’obres i actuacions en curs i restauració en obres executades  
 
1. En cas d’execució d’obres i actuacions sense llicència, sense ordre d’execució, o bé amb incompliment 

de les condicions que s’hi assenyalen, la màxima autoritat municipal incoarà l’expedient de protecció de 
la legalitat urbanística i suspendrà provisional i immediatament les citades obres notificant-li al 
presumpte infractor amb indicació motivada de si les obres poden ésser objecte d’un procés de 
legalització o si manifestament són il·legalitzables i es seguirà amb la tramitació del procediment previst 
a la legislació urbanística vigent.   

 
2. Quan les obres i actuacions no autoritzades o no ajustades a les condicions assenyalades ja s’han 

executat, l’òrgan administratiu competent, conjuntament amb la notificació de la incoació del 
procediment, ha d’assenyalar motivadament el caràcter legalitzable o manifestament il·legalitzable de 
les obres executades. 

   
Si les obres són legalitzables es requerirà al presumpte infractor per a què en un termini de dos mesos 
procedeixi a legalitzar-les; i, si són manifestament il·legalitzables, se li donarà el mateix termini perquè 
adopti les mesures de reposició que s’hi assenyalin.   
 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi restaurat la realitat física alterada o l’ordre jurídic 
vulnerat, l’Ajuntament acordarà en el termini del mes següent l’execució de les mesures de reposició 
adequades a càrrec de l’interessat.   
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Article 55.-  Ordres d’execució   
 
1. Els deures legals d’ús, conservació i rehabilitació dels propietaris de tota classe de terrenys, 

construccions i instal·lacions es concreten a l’article 197 TRLU. Aquests deures inclouen la conservació 
i rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges.   

 
2. El mateix precepte habilita l’administració en cas d’incompliment de les ordres d’execució de les obres 

necessàries per a conservar les esmentades condicions a incloure la finca en el Registre Municipal de 
Solars.   

  
 
 

Article 56.-  Declaració d’estat ruïnós i acord de demolició   
 
La declaració de l’estat ruïnós i l’acord de demolició total o parcial de les construccions, així com les 
disposicions que es dictin sobre habitabilitat dels immobles i el desallotjament pels seus ocupants, 
s’ajustarà a allò que disposa l’article 198 TRLU.   
 
1.  Expedient 
  

a) La declaració de ruïna es farà sempre previ expedient contradictori que s’iniciarà a instància del 
propietari de l’immoble o dels seus ocupants, d’ofici o en virtut d’una denúncia.   

b) Els Serveis tècnics i la Policia municipal estan especialment obligats a donar part de qualsevol 
construcció que estimin ruïnosa.   

 
2. Procediment general   
 
Les sol·licituds de declaració d’edifici ruïnós per part del propietari es resoldran seguint el procediment 
següent:   
 

a) Es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament, i indicaran el nombre dels llogaters i 
arrendataris, així com el dels propietaris de les finques confrontades per la paret mitgera. Amb la 
instància s’acompanyarà un dictamen subscrit per un facultatiu competent.   

b) El tinent alcalde, director o delegat de serveis, instructor de l’expedient, designarà un funcionari, a 
ser possible Lletrat, per actuar com a Secretari; i en la primera providència que dicti s’esmentarà de 
compareixença al propietari de la finca, inquilins, arrendataris i altres possibles interessats, amb cinc 
dies d’antelació i dins del termini màxim de quinze a partir del dia en què hagi tingut entrada la 
instància en el Registre general de secretaria; i, dins del mateix termini, interessarà la designació del 
facultatiu municipal que haurà d’informar l’expedient.   

c) A l’acta de compareixença es consignaran totes les manifestacions que vulguin fer els interessats i 
que puguin ser interès per apreciar o no la ruïna, i si ho desitja el propietari, podrà ser escoltat, 
igualment, el facultatiu autor del dictamen acompanyat, en el seu cas, amb la sol·licitud.   

d) Dins dels deu dies següents a la compareixença i prèvia citació dels interessats perquè concorrin ells 
mateixos o assistits d’un tècnic, tindrà lloc la inspecció de la finca per l’arquitecte municipal que 
efectuarà aquest tràmit qualsevol que sigui el número d’assistents a l’acte. Del reconeixement 
s’aixecarà acta pel secretari de les actuacions, firmada pels assistents, que podran fer les 
observacions que estimin oportunes. Els interessats podran presentar, també, en el termini de deu 
dies, els dictàmens tècnics o al·legacions que considerin pertinents.   

e) L’arquitecte municipal emetrà dictamen en el termini d’uns altres deu dies. Aquest dictamen 
contindrà els elements tècnics i serà suficientment comprensiu per fonamentar l’acord final. En 
casos excepcionals, si l’instructor ho estima convenient, podrà acordar que s’ampliï el dictamen o 
que siguin dos els arquitectes informants.   

f) Finalitzat l’expedient, l’instructor proposarà a l’Alcaldia la resolució que estimi procedent amb 
referència a la declaració de ruïna o a l’ordre d’execució de les obres de reparació de l’edifici per 
mantenir-lo en condicions de seguretat, salubritat i ornament públics.  
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3. Procediment en altres supòsits   
 
El procediment regulat en l’apartat anterior se seguirà també en els expedients que s’inicien a instància 
dels ocupants, d’ofici o en virtut de denúncia particular, amb allò que li sigui d’aplicació.  
 
  
4.  Ruïna imminent i desperfectes reparables   
 

a) Si la construcció es troba en un estat tal que permet apreciar anticipadament i fonamentada una 
qualificació de ruïna imminent, amb risc greu per els ocupants, s’advertirà a l’interessat d’aquesta 
circumstància en la primera compareixença davant l’instructor de l’expedient, així com de la 
necessitat de desallotjament immediat i del risc conseqüent; tot això, sense perjudici de les mesures 
cautelars que podrà adoptar i aplicar immediatament l’Ajuntament en garantia de interès públic.   

 
 
b) Quan de l’expedient no resultin fonaments suficients per a la declaració de finca ruïnosa i sí 

solament desperfectes susceptibles de una reparació normal, que afectin a més a les condicions 
d’habitabilitat de l’immoble, l’alcaldia, quan resolgui l’expedient, imposarà al propietari l’obligació 
d’executar les obres en un termini determinat. Si el propietari no acompleix aquesta obligació, 
l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària, d’acord amb allò que preveu l’article 98 de la 
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú.   

  
5. Apuntalament de l’edifici   
 
L’Autoritat municipal ordenarà l’apuntalament de l’edifici que hagi de demolir-se o reparar-se, sempre que 
ho cregui oportú.   
 
6.  Enderrocs d’edificis   
 

a) La llicència per a la demolició de construccions determinarà, en el seu cas, l’abast de l’obligació 
d’alçar tanques de precaució. De la iniciació dels treballs d’enderroc es donarà coneixement previ a 
l’Autoritat municipal.   

b) Abans de procedir a l’enderroc de l’edifici, especialment si és ruïnós i les finques colindants no tenen 
un estat perfecte de solidesa, es col·locarà estintolaments i estampidors per evitar que els edificis 
colindants perdin solidesa. La despesa anirà a càrrec del propietari de la casa que s’hagi 
d’enderrocar.   

c) La col·locació dels estintolaments i estampidors es farà segons acordin el facultatiu escollit pel 
propietari que vulgui verificar l’enderroc i la persona que nomenin els veïns, i, en cas de discòrdia, 
els interessats nomenaran un tercer; però si el propietari o propietaris no fessin el nomenament del 
seu perit, dins del termini que l’Ajuntament dicti, ho farà en el seu lloc un arquitecte municipal.   

 
7. Runes   
 
Les runes no es llençaran des de dalt, sinó que, es farà ús de tremuges o aparells de descensió. En tot 
cas, s’adoptaran precaucions per evitar que es produeixi pols i es procedirà a regar les runes quan sigui 
necessari.   
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TÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
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CAPÍTOL 1. CONCEPTES I ESTRUCTURA DEL RÈGIM DEL SÒL  

Article 57. Situacions bàsiques de sòl  
 
Aquestes normes del POUM inclouen en situació de sòl urbanitzat, d’acord amb el TRLU, el sòl urbà 
consolidat que reuneix els requisits de l’article 30 i el sòl urbà no consolidat que gaudeix dels serveis 
urbanístics bàsics que estableix l’article 27.1 del mateix cos legal.  
 
Així mateix, s’inclou en situació de sòl rural el sòl no urbanitzable, que no té la condició de sòl urbanitzat.  
 
 

Article 58. Classificació i qualificació del sòl  
 
El règim urbanístic del sòl, d’acord amb el que preveu l’art.24 TRLU es defineix mitjançant la classificació 
segons el seu règim jurídic, la determinació i regulació de l’estructura del territori mitjançant la reserva de 
sistemes i les seves proteccions i la qualificació del sòl en zones i sistemes.  
 
1. El Pla d’ordenació urbanística municipal classifica el sòl del terme municipal de Montoliu de Segarra, 

d’acord amb l’article 24 i següents de la LU i l’article 7 i següents de la LRSV en sòl urbà, sòl 
urbanitzable i sòl no urbanitzable.  

  
 2. Dins del sòl urbà, atenent a les condicions establertes en els articles 30 i 31 de la LU, el Pla estableix 

una diferenciació entre el sòl urbà consolidat i el sòl urbà no consolidat.  
 
3. Així mateix, dins del sòl urbanitzable el Pla preveu dues categories de sòl que corresponen a la del sòl 

urbanitzable delimitat (SUD) i al sòl urbanitzable no delimitat (SUND).   
 
4. La delimitació d’aquestes classes i categories de sòl es grafia en el plànol d’ordenació de la sèrie - 

Règim del sòl -, i en els plànols d’ordenació i zonificació del sòl urbà i urbanitzable.  
  
5. La regulació de cadascuna de les classes de sòl abans esmentades i de les seves respectives 

categories, es determina als Capítols II, III i IV d’aquest Títol.  
 
 

Article 59. Els sistemes  
 
1. Els sòls qualificats com a sistemes representen l’assenyalament dels terrenys del municipi destinats a 

l’interès col·lectiu perquè estructuren el territori i asseguren el desenvolupament i funcionament 
equilibrat dels nuclis.  

 
2. Els diferents sistemes poden estar en sòl urbà com en sòl no urbanitzable. En els plànols d’ordenació 

contenen els sistemes que conformen l’estructura general del territori del municipi. S’entén tots els 
sistemes actualment existents  com la xarxa viària, els espais lliures públics, els equipaments, etc. 
tenen la qualificació de sistema. El document concreta el sistema d’equipaments i serveis tècnics, i la 
xarxa de vialitat i els espais oberts que s’han representat en els plànols de sòl urbà.  

 
 

Article 60. Les zones  
 
1. Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser susceptibles 

d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona deriva 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.  

 
 
2. Aquest POUM concreta unes zones que es troben en sòl urbà, sòl urbanitzable, amb la corresponent 

clau urbanística. A escala 1/1.000 es detallen les diferents zones del sòl  urbà. 
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Article 61. L’ordenació del subsòl  
 
El subsòl de les diferents classes de sòl, d’acord amb l’article 39 TRLU, resta sotmès a totes les servituds 
administratives necessàries per a la prestació de serveis públics o d’interès públic.  
 
L’aprofitament del subsòl es condiciona a la preservació de riscos i a la protecció d’aqüífers classificats i 
de restes arqueològiques d’interès declarat.  
 
 

Article 62. Tractament de l’espai públic  
 
1. L’espai públic, llur urbanització i edificació, ha de tractar-se amb els criteris de màxima sostenibilitat, 

eficàcia i estalvi energètic; alhora, cal evitar la contaminació lumínica, fomentar la protecció dels cursos 
hídrics, el reciclatge i l’ús de les energies renovables.  

 
L’edificació pública s’ha d’adaptar a les condicions de l’entorn i ha de mantenir els criteris cromàtics de 
l’indret.  
 
S’ha de tenir especial cura en l`ornat i en les conques visuals o estètiques. El nombre d’elements de 
senyalització i de serveis situats a les façanes s’han de reduir als estrictament imprescindibles.  

  
2. L’amplària dels vials queda grafiada en els plànols d’ordenació. Es consideren els carrers existents i en 

el cas de vials de nova construcció,  l’amplada  ha de respondre al paràmetres determinats per la 
legislació sectorial. 

 
3. En cas de noves actuacions i transformacions els serveis s’hauran de preveure soterrats. En la resta de 

casos es faran sempre que sigui possible.  
 

En l’ordenació de l’espai públic s’ha de minimitzar la utilització d’artefactes aeris: racionalització de la 
senyalització i de l’enllumenat públic, minimització del mobiliari públic amb utilització d’elements 
naturals, bancs, integració dels transformadors,... seguint els criteris expressats en la memòria general 
del document.  
S’ha de reservar espais (entrants en les voreres, etc.) per a l’emplaçament de contenidors per a la 
recollida de RSU. Aquests espais han d’ubicar-se fora de les àrees destinades al pas de vianants; i, 
han de garantir la integració de les mesures preventives necessàries per a no comprometre un ús 
diferent al previst al projecte en el futur.  

 
 

Article 63. Tractament de l’espai privat  
 
L’espai privat ha de tractar-se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l’ús de les energies 
renovables i evitant elements de contaminació acústica i lumínica.  
 
L’espai de parcel·la exterior i no ocupat amb edificació ha de mantenir-se net i acurat i tractat amb criteris 
cromàtics en equilibri amb el paisatge.  
 
S’ha de tenir especial cura amb els elements de frontera de l’espai públic com en el cas de tanques i murs 
seguint les determinacions que s’especifiquen en els paràmetres urbanístics d’aquesta normativa, així com 
també establertes en les fitxes normatives de l’edificació de cada nucli.  
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CAPÍTOL 2. SISTEMES URBANÍSTICS 
 
Secció 1. Disposicions generals  
 

Article 64. Definició dels sistemes i tipus  
 
1. El concepte de sistema es defineix en l’article 34 del TRLU.  
 
2. La consideració de sistemes implica la declaració de la utilitat pública de les obres i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes als efectes d’allò que disposa el TRLU. Això no obstant, 
pel que fa al sistema d’equipaments, si aquesta normativa no en determina l’ús i la titularitat, cal, 
mitjançant la tramitació prèvia d’un Pla especial, concretar l’ús i justificar la necessitat de la titularitat 
pública. També s’ha de tramitar un Pla especial per tal de canviar l’ús o la titularitat assignats per aquest 
POUM a un equipament concret.  
 
3. Els sòls destinats a sistemes es qualifiquen de la forma següent:  
 
De comunicacions:  Sistema viari (clau X)  

D’espais oberts:  Sistema de protecció (clau S)  
Sistema hidrogràfic (clau H)  
Sistema d’espais lliures / zones verdes (clau V)  

D’equipaments:  Sistema d’equipaments (clau E)  
Sistema de serveis tècnics i ambientals (clau T)  

 
D’habitatge dotacional públic (clau D)  
 
 

Article 65. Desenvolupament dels sistemes  
 
En el sòl urbà la cessió de terrenys per a carrers i vies és obligatòria, gratuïta i prèvia a l’edificació. 
Igualment, quan en els plànols d’ordenació s’indiqui l’obertura i/o l’eixamplament de vials que afecti solars 
o edificis existents seran obligatòries i la cessió de vial gratuïta.  
 
Els terrenys reservats en sòl urbà per a jardins, places, equipaments i serveis tècnics seran de cessió  
obligatòria i gratuïta quan estiguin inclosos en el marc d’un SUD o bé d’un polígon d’actuació urbanística 
assenyalats en els plànols d’ordenació. En els sectors de pla de millora es podrà concretar la ubicació 
d’aquests sistemes que serà vinculant.  
 
 

Article 66. Titularitat i afectació del sòl  
 
Els sòls que aquest POUM afecta com a sistemes queden vinculats a aquesta destinació. La titularitat 
pública per al servei públic opera una vegada adquirit el sòl per l’administració. Mentre no es faci efectiva 
l’adquisició d’aquests sòls per part de l’administració, mitjançant els mecanismes establerts per la 
legislació urbanística, continua la propietat privada però vinculada a la destinació assenyalada. 
  
 
Secció 2. Comunicacions  
 

Article 67. Disposicions generals  
 
1. S’estableixen les determinacions dels sistemes de comunicació, sens perjudici del seu ulterior 

desenvolupament a efectes d’urbanització. En el cas del present municipi, els sistemes 
d’infraestructures de comunicació queda limitat al sistema viari. 

 
2. Pel que fa a la línia d’edificació i àmbits d’afecció (domini, zona de protecció i línia límit d’edificació), 

s’hauran de respectar d’acord amb el que disposa la legislació sectorial aplicable.  
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Article 68. Sistema viari, clau X  

 
1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i 

dedicats a la circulació de persones, ramats, vehicles, àrees d’aparcament de vehicles i tots els 
seus elements funcionals que conformin el domini públic viari, identificats en els plànols 
d’ordenació amb la clau X.  

 
2. La clau X conté totes les categories de vies de la xarxa bàsica, la xarxa secundària, els vials i 

carrers que estructuren el sòl urbà de cada poble, els passos per a vianants i la xarxa de camins 
rurals (senders, camins i vies pecuàries).  

 
3. Les determinacions d’aquest POUM, pel que fa al sistema viari, es poden completar mitjançant la 

redacció de plans especials i pot ajustar-se el seu traçat mitjançant plans de millora urbana en el 
sòl urbà en els supòsits de l’article 68 del TRLU.  

 
4. A la xarxa viària urbana i camins veïnals cal preveure reserva d’espai suficient per a la col·locació i 

la integració dins el paisatge de contenidors o equivalents.  
 

5. La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública està 
sotmesa a les determinacions de la legislació vigent i a la prèvia llicència municipal. En qualsevol 
cas queda prohibit situar publicitat dins la xarxa bàsica territorial i dins de tots els camins rurals 
municipals. Només s’admet situar indicadors en les cruïlles dels camins per tal de facilitar la 
localització de masies, jaciments arqueològics o altres elements del patrimoni cultural i natural.  

 
6. El règim d’ús de la franja  de protecció del sistema viari, és el que determina l’ordenació sectorial,  

forma part del sistema viari i té el mateix ús, de vialitat , segons l’ article 34.4 del DL 1/2010, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 3/2012. 

 
Secció 3. Espais oberts  
 

Article 69. Disposicions generals  
 
S’ordenen com a espais oberts els parcs i jardins urbans que s’especifiquen com a tal en els plànols 
d’ordenació, així com els entorns dels cursos d’aigua, rieres, deus i espais que pel seu valor ambiental, 
ecològic i paisatgístic han de garantir els corredors biològics i la relació de la població amb el medi i 
l’homogeneïtat del paisatge. 
 
Pel seu paper fonamental en el manteniment del paisatge, els espais oberts han de tenir un tractament 
específic i acurat de neteja i manteniment compatible amb la seva funció ambiental. 
 
Es consideren sistemes d’espais oberts els següents: el sistema d’espais lliures públics definit a l’art. 34.6 
del TRLU o zones verdes (V), l’hidrogràfic o cursos d’aigua (H) i el de sistemes de protecció (S). 
 
 

Article 70. Sistema d’espais lliures públics / zona verda, clau V  
 

1. Formen el sistema de zones verdes tots els parcs (urbà, forestal, esportiu), jardins urbans, places, 
rambles i tot l’espai lliure de verd públic dels diferents municipis, situat en sòl urbà, sòl urbanitzable 
i sòl no urbanitzable, existents o de nova creació identificats en els plànols d’ordenació amb la clau 
V.  

 
2. Són espais lliures eminentment arbrats que, independentment del seu règim urbanístic, tenen com 

a funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la població. La seva ubicació i els seus límits són 
inalterables d’acord amb l’article 95 del TRLUC, consolidat amb les modificacions introduïdes per 
la llei 3/2012. 

 
3. S’admeten les instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva, els jocs infantils i els serveis. 

En cap cas s’admeten aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d’aquests espais lliures. No 
obstant això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics sempre que es 
garanteixi l’enjardinament de la superfície i el manteniment de la qualitat dels aqüífers (o subsòl). 
Temporalment, s’hi admet la instal·lació de fires i atraccions que no malmetin els espais 
enjardinats.  
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4. Les edificacions que confrontin amb espais lliures poden obrir finestres a l’espai públic prèvia 
llicència municipal.  

 
5. En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon ús dels 

recursos naturals, d’entre els quals cal remarcar: el consum racional de l’aigua per al reg, la 
selecció de les espècies vegetals, alhora ornamentals, més ben adaptades al sòl i al clima 
d’aquest municipi, el control integrat de plagues i la protecció del sòl per evitar-ne la pèrdua de la 
fertilitat i la impermeabilització.  

 
6. Els nous espais verds situats en els nuclis en sòl urbà o urbanitzable tindran el nivell d’urbanització 

necessari en cada cas atenent a les característiques de l’entorn on es vagi a intervenir.  
 
 

Article 71. Sistema hidrogràfic, clau H  
 

1. Constitueixen el sistema hidrogràfic dels diferents municipis el conjunt de canals, rieres, torrents, 
làmines d’aigua, fonts naturals que estructuren el paisatge, així com les diverses capes freàtiques 
del subsòl que es poguessin definir i concretar més endevant, identificats en els plànols 
d’ordenació amb la clau H.  

 
2. Els rius, las rieres i els torrents, en els trams classificats de sòl no urbanitzable han de mantenir 

una protecció lineal de 25 metres a partir del marge que delimita el llit d’aigua. En aquest àmbit de 
protecció no s’admet cap tipus de construcció, llevat que sigui un servei de millora del mateix 
sistema hidrogràfic.  

 
3. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, llevat que estiguin dictaminades per 

l’administració competent. En tot cas, s’ha de mantenir el domini i l’ús públic dels terrenys 
superficials del llit anterior a la canalització i s’ha de garantir la seva integració en el paisatge.  

 
4. Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable han de mantenir una protecció radial de 50 m mínim. 

A l’interior del cercle definit no s’admet cap tipus de construcció, tret de les obres de millora de 
l’entorn de la font.  

 
1. Les fonts en àmbits urbans, al límit d’aquest àmbits urbans o a l’entorn urbanístic tindran l’àmbit 

d’afectació reflectit al plànol d’ordenació segons cada cas.  
 

5. L’aigua procedent de les capes freàtiques ha de ser emprada prioritàriament per a l’ús domèstic i 
per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a la inscripció i 
enregistrament a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En el cas que el pou es trobi dins d’una 
zona hidrogràfica protegida cal, prèviament a la llicència municipal, recaptar informe de l’ACA o de 
l’organisme competent en matèria d’aigües.  

 
6. En qualsevol cas s’ha de complir les disposicions establertes en el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 

de novembre, Text refós de la legislació en matèria d’aigües en Catalunya, les disposicions del 
Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i les 
seves modificacions posteriors, el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de domini públic hidràulic (RDPH) i les seves modificacions posteriors.  

 
 

Article 72. Sistema de protecció, clau S  
 

1. Tenen la consideració de Sistema de protecció aquells sòls afectats per una servitud derivada de 
la legislació sectorial de la infraestructura que protegeixen així com l’espai necessari per a donar 
coherència a l’ordenació. Es grafien als plànols d’ordenació a escala 1/1.000 i s’identifiquen amb la 
clau S.  

 
2. La seva destinació és la d’espai obert que ha de constituir la reserva de sòl per a la protecció de la 

infraestructura o servei i/o estar disponibles per al pas de xarxes lineals de serveis tècnics i 
ambientals de llarg recorregut. També s’estableix en aquesta franja la possibilitat d’incorporar-se al 
sistema de comunicacions en cas de requerir una ampliació, condicionament de la carretera actual 
o bé establir una via de llarg recorregut en cas d’existir demanda pel trànsit de vianants i/o 
bicicletes.  
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3. Són espais lliures permanents i no edificables. Només quan no hi ha cap altre emplaçament 

alternatiu, s’hi pot autoritzar la instal·lació d’elements que estiguin directament relacionada amb la 
seva funció.  
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Secció 4. Equipaments 
  

Article 73. Disposicions generals  
 
Per la seva finalitat i titularitat pública, es regulen en aquest capítol els equipaments destinats a usos 
públics i comunitaris, clau E, així com els espais reservats per a les instal·lacions de les xarxes de 
subministrament d’aigua, d’energia, telecomunicacions, sanejament i altres serveis tècnics i ambientals, 
identificats en els plànols d’ordenació amb la clau T.  
 
La relació directa dels equipaments comunitaris i serveis tècnics amb els espais oberts hauran de donar 
continuïtat a l’espai públic.  
 

Article 74. Sistema d’equipaments comunitaris, clau E  
 
1. El sòl destinat a usos públics, col·lectius i comunitaris, forma el sistema d’equipaments, d’acord amb les 

categories següents:  
 

E1 Docent: centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent en aquesta 
matèria.  

 

E2Sanitari-assistencial: centres d’assistència primària, dispensaris, hospitals, centres 
extrahospitalaris i residències geriàtriques. 

 

E3 Administratiu i proveïment: administració pública, mercats municipals, i similars. 
 

E4 Cultural, social i religiós: cases de cultura, biblioteques, teatres, museus, videoteques, centres 
socials, llars de gent gran, centres d’esplai, temples i centres recreatius religiosos. 

 

E5 Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexos. 
 

E6 Funerari i cementiri. 
 

E7 De nova creació o sense ús assignat 
 

E8 Transport: aparcament-estacionament, estació-parada de bus, i similars. 
 

E9 Seguretat i defensa: serveis de seguretat pública, emergència i seguretat civil, i similars. 
 
2. Els equipaments existents qualificats com a tal per aquesta normativa resten afectats al destí que 

tinguin en el moment de l’aprovació del POUM. Per a canviar l’ús de l’equipament, dintre dels admesos 
en aquest tipus de sòl, es requereix l’elaboració d’un Pla especial de la unitat de zona que es tracti. 
L’ajuntament pot denegar la tramitació del Pla especial si considera que la supressió del servei existent 
augmentaria els dèficits urbanístics.  

 
3. El sòl qualificat per a equipaments de nova creació, ha d’ésser de titularitat pública. En conseqüència, 

en cas de ser de titularitat privada ha d’ésser adquirit per l’administració per compra, expropiació, 
cessió gratuïta o qualsevol altre títol segons siguin les circumstàncies de l’actuació.  

 
L’assignació de l’ús i condicions d’edificació dels nous equipaments s’ha de fer a través de plans 
especials excepte en els casos que, de manera expressa, ho especifiqui aquests document en els 
plànols d’ordenació determinant la sublcau específica d’ús.  
 
L’edificabilitat neta tendirà a ser la resultant de considerar les possibilitats edificatòries de les zones 
confrontants i l’índex d’edificabilitat referida a les zones de l’entorn. Excepcionalment es permetrà 
edificabilitats superior quan es justifiqui la seva necessitat com en el cas d’ampliació del programa 
funcional.  
 
Tot i que els equipaments són de titularitat pública, s’admet que puguin mantenir la titularitat privada 
quan s’acompleixin les condicions següents:  

 
a. Que el destí de l’equipament sigui per a activitats culturals, de culte i activitats religioses, 

científiques, benèfiques i d’assistència social, sanitàries, esportives docents i de promoció turística, 
a les quals es reconegui la seva utilitat pública o interès social.  

b. Que es justifiqui la necessitat col·lectiva de l’equipament en l’àmbit territorial en que s’inscriu, i es 
respecti dins els fins específics per a equipaments la igualtat dels ciutadans al seu accés.  

c. Que les entitats promotores no tinguin ànim de lucre o que en relació amb els béns necessaris del 
contingut, les entitats esmentades no tinguin ànim de lucre pel que fa a la gestió.  
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4. S’admeten tots els usos col·lectius i els terciaris de caràcter públic. S’admet també justificadament l’ús 

residencial restringit a les persones directament relacionades amb la gestió de l’equipament sempre 
que el sostre destinat a residència no sobrepassi el 10% del total del sostre edificable en la parcel·la on 
es localitza l’equipament, ni un sostre màxim de 150m². 

  
5. L’edificació s’ha d’ajustar a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a 

l’organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del municipi. Les 
condicions de l’edificació han de ser les mateixes establertes per a la zona contigua on se situa 
l’equipament. En el cas que l’equipament sigui contigu a dues zones diferents, s’ha d’adoptar les 
condicions de menys impacte per l’entorn immediat. S’ha de prestar especial atenció en la utilització de 
materials de la zona, a les condicions estètiques de l’edificació, al tractament de l’espai no edificat de la 
parcel·la i al tipus de tanca.  

 
 

Article 75. Sistema de serveis tècnics i ambientals, clau T  
 
1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la dotació d’infraestructures de serveis 
següents: 
  

o Aigua: serveis d’abastament d’aigües potables, plantes de tractament i potabilitzadores i 
anàlegs.  

o Energia: centrals generadores d’energia, estacions transformadores, xarxa elèctrica, xarxa 
de gas, parcs eòlics, les instal·lacions vinculades a l’estalvi energètic i anàlegs. 

o Depuració: xarxes d’aigües residuals, pluvials, depuradores i anàlegs.  
o Residus: plantes de triatge, compostatge, dipòsits controlats de residus, incineradores, i 

altres potencials serveis de caràcter ambiental i anàlegs. 
o Comunicacions: centre de comunicacions, antenes radioelèctriques, georeferenciació, 

xarxes de cablejat i centres de distribució i anàlegs. 
o Infraestructures de rec: canals, instal·lacions de prevenció d’incendis i anàlegs. 
o També s’inclouen tots els elements necessaris per al funcionament correcte d’aquestes 

instal·lacions. 
 

2. La titularitat del sòl de sistemes urbanístics de serveis tècnics podrà ser pública o privada.  
 
3. Només s’admeten els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei tècnic- ambiental de que es 

tracti, amb les condicions de funcionament i seguretat específicament regulades en la legislació tècnica 
de la matèria.  

 
4. L’edificació i les instal·lacions s’han d’adaptar a les necessitats del programa del servei tècnic -

ambiental que contenen, s’ha d’evitar la formació de superfícies de contrast amb l’entorn, dotant-les 
d’una tonalitat cromàtica que harmonitzin línies i relleus al seu voltant; i s’ha de disminuir l’impacte 
visual produït des dels camins, carreteres o nuclis urbans, mitjançant la instal·lació de barreres 
vegetals. Els espais lliures d’edificació o instal·lació que constitueixen l’entorn d’aquests serveis es 
consideren com espais oberts i han de rebre un tractament amb vegetació autòctona i compatible amb 
les servituds derivades del servei.  

 
5. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun dels serveis abans 

assenyalats i no hagi una reserva específica de sòl en aquest POUM, es poden situar en sòl no 
urbanitzable, en els tipus de sòl que així ho permetin, d’acord amb el procediment de l’article 48 TRLU, 
amb el tràmit previ del Decret 136/1999, de 18 de maig, de desplegament de la Llei 3/1998, 
d’intervenció integral de l’administració ambiental.  

 
6. Les servituds generades per les instal·lacions són totes aquelles que es deriven del compliment de les 

legislacions vigents a l’àmbit de cada Servei.  
 
7. La posició de les estacions transformadores (E.T) existents en el sòl urbà que actualment ocasionen 

problemes d’integració en el context on s’ubiquen es podran desplaçar justificadament en una altra 
àrea qualificada de sistema sempre que comportin una millora de l’espai que s’allibera, de l’entorn, etc. 
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CAPÍTOL TERCER. EL SÒL URBÀ (SU)  
 
Secció 1. Paràmetres urbanístics  
 

Article 76. Regulació de l’edificació – Fitxa normativa de l`edificació 
 
L’edificació es regula en la normativa mitjançant els paràmetres urbanístics, les condicions de l’edificació, 
els usos i activitats, les disposicions d’aplicació general i les específiques de cada zona.  
 
També es regulen aspectes estètics de cada nucli amb la fitxa normativa de l’edificació adjunta. 
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NUCLIS URBANS DEL MUNICIPI DE MONTOLIU DE SEGARRA  
( la Guàrdia Lada, Montoliu, Vilagrasseta Cabestany, L´Ametlla) 
 

Fitxa normativa de l’edificació 
TIPOLOGIA Cobertes Forma Plana ( només en clau 8)  

Un vessant * 
Dues vessant amb el carener paral·lel a carrer X 
Dues vessant amb el carener perpendicular a carrer  
Quatre vessants  
Complexe  

Material Teula àrab X 
Llosa  
Rajola ceràmica  

Pendents < 5%  
5<x> 25% * 
25<x> 35% X 

Ràfecs Volants amb bigues  
Volants amb estructura complexa  
Amb cornisa X 
Enrassats * 
Acroteri  

 Solanes / porxos / eixides / galeries * 
 Balcons Cossos sortints   

Baranes Barrots verticals de ferro fos, forja o tub d’acer X 
 Calades   
 Opaques  

 Façanes i mitgeres Pedra Carejada X 
Rústega X 

Ceràmica  Totxana  
Obra vista  

Revestida Morter de calç X 
Fusta  
Arrebossades i pintades X 

 Obertures façanes / 
porxos / eixides / 
galeries 

Ortogonals Verticals X 
Horitzontals  
Quadrades  
Complexes  

Amb arc Mig punt X 
Apuntat  
Rebaixat * 

 Cromatismes façanes  Tons Rogencs  
Terres X 
Grisencs X 

Intensitats Clares X 
Mitges  
Fosques  

Textures Mates X 
Satinades  
Brillants  

 Baixants i canalons Planxa metàl·lica o ferro X 
PVC  

 Fusteria Fusta Vernissada / Tenyida / Natural * 
Pintada X 

Alumini Anoizat fosc * 
Lacat mat  

PVC Blanc  
Color * 

 Tanques Forma Opaques X 
Calades  * 
Mixtes  

Materials Pedra X 
Arrebossades i pintades X 
Fusta  
Metàl·liques  
Obra vista  

Alçada <0,80m * 
0,80<x< 2,2m X 

X Opció dominant  * Opció compatible justificadament 
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Article 77. Tipus d’ordenació de l’edificació i posició de l’edificació  
 
El tipus d’ordenació de l’edificació i la seva posició relativa d’ocupació respecte el carrer o la parcel·la és la 
següent:  
 
1. Edificació alineada a vial (carrer)  
 

Correspon a una edificació entre mitgeres, on l’alineació del pla de façana és coincident o paral·lel 
amb els límits dels carrers, places i espais lliures, ja siguin públics o privats i amb les parcel·les 
privades.  
 
L’edificació alineada a vial es regula mitjançant els paràmetres bàsics següents: fondària 
edificable, front mínim de parcel·la (façana), nombre màxim de plantes, alçària reguladora màxima 
que és referida a la rasant del carrer i l’espai lliure interior. La concreció numèrica d’aquests 
paràmetres s’estableix en la regulació especifica de cada zona.  

 
2. Habitatge rural  

 
Correspon a l’edificació tradicional rural que consta de la casa principal, coberts i un espai lliure 
privat o era que els envolta totalment o parcialment, que generalment es manté obert, sense 
tancar. El volum principal s’alinea a carrer i s’integren dins l’estructura antiga més compacte, 
mantenint la relació amb les construccions antigues de del casc històric.  

 
3. Edificació aïllada  

 
Correspon a una edificació aïllada en relació amb la forma i la superfície de la parcel·la. Es regula 
fonamentalment per l’índex d’edificabilitat, nombre màxim de plantes, l’alçària reguladora màxima, 
l’ocupació màxima de la parcel·la i les distàncies de separació mínimes als límits de parcel·la, 
paràmetres que, en conjunt, determinen les condicions que ha de complir l’edificació a l'interior de 
la parcel·la.  
 
La concreció numèrica d’aquests paràmetres s’estableix en la regulació especifica de cada zona.  

 
Article 78. Nombre de plantes  

 
El nombre de plantes és la quantitat de plantes que es permet construir dins de l’alçària reguladora 
màxima de cada zona; que inclou la planta baixa i les plantes pis.  
L’alçària reguladora de l’edificació i el nombre màxim de plantes s’estableix particularment en la normativa 
de cada zona. En els plànols d’ordenació del sòl urbà s’indica en color blau el numero de plantes (com per 
exemple 2P equivalent a PB i una PP; 3P equivalent a PB i 2 PP) que s’acompanya d’un grafisme en 
forma de triangle, de manera que la punxa indica el front de referència des del qual es mesura el número 
de plantes, ja sigui a carrer o respecte l’espai de l’era.  
 
En el cas de construccions que per motius topogràfics defineixin un volum amb secció esglaonada, en els 
plànols d’ordenació s’indica el nombre del plantes de cada cos, el primer referit al punt on es mesura 
l’alçada reguladora i la resta del volum en referència al primer, de manera que el nombre de plantes que 
es grafia serà l’equivalent a l’esglaonat de la secció.  
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Article 79. Planta soterrani  
 
1.  Té la consideració de planta soterrani tota planta que estigui per sota de la planta baixa.  
      
     La construcció de plantes soterranis queda supeditada a que aquestes puguin desguassar a la xarxa de 

clavegueram, encara que sigui per mitjans mecànics.  
 
2. En els soterranis no es permeten els usos residencials i sanitari ni els que suposin permanència 

continuada de les persones. Només podran ser destinats a aparcaments, trasters, instal·lacions 
tècniques de l'edifici, magatzem, cambres cuirassades i similars.  

 
L’ocupació de les plantes soterrani per norma general no sobrepassaran l’ocupació de la planta baixa, 
llevat que s’indiqui en la normativa de la zona.  
 
L'alçada lliure mínima de les plantes semisoterrani serà de 2,20 metres i la màxima serà de 3,00 m.  
 
 

 
Article 80. Planta baixa d’un edifici  
 

 
1. La consideració de planta baixa d’un edifici segons les diferents tipologies:  
 

a) En edificació alineada a vial:  
 
La planta baixa d’un edifici és aquella planta en la qual el seu paviment està situat entre 0,60 metres 
per sobre i 0,60 metres per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota 
respectivament que correspongui a la parcel·la.  
 

 
Quan a conseqüència del pendent, hi hagi més d’una planta que se situï dintre dels límits 
establerts al punt anterior, s’entendrà com a planta baixa, a cada tram, la de posició inferior.  
 
En els casos de parcel·les que donin front simultàniament a dos vials oposats, la cota de planta 
baixa es referirà a cada front, com si es tractés de dues parcel·les de fronts fins al punt mig de 
l’illa.  

 
b) En edificació aïllada:  
 
S’entén per planta baixa la primera planta per sobre de la planta soterrani.  
 
En cap cas les cotes de referència de les plantes baixes podran establir-se amb una variació 
absoluta per sota o per sobre d’1 metre en relació a la cota natural del terreny, ja que la planta 
soterrani passaria a tindré la consideració de planta baixa.  
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2. De forma general no es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons les 
modalitats de semisoterrani i entresolat.  

 
3. Quan la regulació de la zona no especifiqui altra cosa, les alçades mínimes permeses de la planta baixa 

seran les següents: 2,70m en el cas d’habitatges i comerços menors de 50m². En cas de destinar la 
totalitat de la planta baixa a ús comercial, magatzem, etc. Es permetrà incrementar l’alçada de la planta 
baixa fins a encabir aquest ús amb un màxim de 3,50m i en conseqüència l’alçada reguladora màxima.  

 
 
Article 81. Planta pis  

 
Són les plantes superiors a la planta baixa. Les plantes pis hauran de tenir una alçada lliure mínima de 
2,70 metres entre forjats de plantes (i l’alçada útil mínim de 2,50m entre el paviment acabat i el sostre), 
llevat les dedicades a ús d’aparcament, les quals poden tenir una alçada mínima útil de 2,20 metres, que 
no es podrà reduir amb canalitzacions i/o instal·lacions en les zones de circulació.  
 
 

Article 82. Espai sota coberta  
 
1. S’entén com sota coberta aquelles superfícies practicables resultants de la formació dels pendents de la 

coberta per sobre de l’alçada reguladora. Per a la formació de la sota coberta s’admet l’arrencada de la 
coberta a una alçada de 0,30 metres sobre l’últim forjat real sense que el total superi l’alçada màxima 
admesa a la zona corresponent. En cas que l’arrancada sigui a una alçada superior, aquest espai tindrà 
la consideració d’una planta pis.  

 
2. La planta sota coberta sempre estarà vinculada a la planta inferior i no disposarà d’accés independent, 

és a dir que en cap cas podrà ser un habitatge independent.  
 
3. La superfície de les plantes sota coberta amb una alçària lliure superior a 1,50m computarà als efectes 

de determinar la quantitat de sostre de l’edificació, amb independència que el projecte inicial prevegi la 
seva utilització o no.  

 
4. En les noves edificacions les obertures de ventilació i il·luminació sota cobertes, sempre que la 

regulació normativa ho permeti, quedaran incloses i s’integraran als pendents de la coberta sense que 
sobresurtin de la mateixa ni siguin perceptibles en el pla de façana.  

 
 

Article 83. Planta coberta  
 
1. La planta coberta és la planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció dels elements, i que se 

situa immediatament per sobre del pla horitzontal dels elements del darrer forjat. 
  

La forma de les cobertes es regula principalment pel seu pendent i per la tipologia constructiva, a una 
aigua, dues aigües, quatre vessants, complexes, etc. Les cobertes seran preferentment inclinades i 
tindran el pendent i la tipologia que s’assenyala per a cada nucli en la fitxa normativa de l’edificació. En 
tot cas es permet una tolerància d’un +/-5% del pendent de la coberta.  
 
Els edificis amb cobertes a una aigua s’han de justificar sempre des d’una crugia menor de 5 metres o 
bé de la seva intersecció a un pla vertical d’una altra edificació.  
 

2. Els careners de la coberta s’han de situar en la direcció predominant al nucli i en cas que no hi hagi 
direcció predominant, s’han de col·locar preferentment seguint una direcció paral·lela a les corbes de 
nivell o paral·lel al carrer en l’edificació en alineació a vial i en edificació rural amb era. L’alçada màxima 
per sobre de l’alçada reguladora no pot sobrepassar els 3,50 metres.  

 
En qualsevol cas, i si es creu oportú una posició diferent del carener, cal elaborar un estudi volumètric 
del conjunt de les cobertes que abasti com a mínim la totalitat de l’illa o longitud de carrer.  

 
3. Els materials i cromatismes de les cobertes s’han d’acabar obligatòriament amb materials del país 

segons les construccions tradicionals de l’entorn en el que estan localitzades, i d’acord amb les 
especificacions de les fitxes normatives de l’edificació per a cada nucli.  
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El pendent màxim de les cobertes variarà segons el tipus utilitzat. Les cobertes de teula àrab tindran un 
pendent màxim del 35%. Aquestes es construiran, essencialment, a dues aigües amb vessant cap al 
carrer i s’hauran d’integrar estèticament amb les cobertes preexistents de les edificacions veïnes.  
 
Per aquells edificis acabats amb teulada, la coberta comença a comptar des del pla inferior del ràfec. El 
punt d’arrencada de la coberta no superarà l’alçada reguladora màxima.  

 
 
 
4. Per sobre dels plans definits per a la teulada podran sobresortir elements de ventilació, antenes, 

claraboies dels celoberts i plaques de captació d’energia solar sempre i quan el estudi d’impacte 
paisatgístic incorporat al projecte d’edificació ho justifiqui adequadament; que ocupin en conjunt, menys 
d’un 10% de la seva superfície en planta i en alçat.  

 
5. Les claraboies, en les zones en les quals estigui permesa la seva col·locació, hauran de ser paral·leles 

als plans de teulada. Pel que fa a les plaques que també hauran d’ésser paral·leles als plans de teulat, 
no podran sobresortir més de 15 centímetres dels esmentats plans i caldrà que disposin de sistemes de 
col·locació integrats en el pendent de coberta.  

 
6. Quan calgui disposar d’obertures al teulat d’il·luminació i ventilació de la planta sota coberta, aquestes 

es poden tancar amb finestres integrades (tradicionals o lluernes) i d’acord amb les següents 
limitacions:  

 
- La superfície d’ocupació de les obertures no sobrepassarà el 10% de la superfície de la coberta.  
- El parament vertical de la lluerna ha d’estar situat com a mínim a 2 metres de la façana.  
- Respecte de les mitgeres, les lluernes s’han de separar com a mínim 1 metre.  
 

7. Es garantirà com a mínim el cobriment del 70% de la superfície de l’edifici en coberta inclinada llevat de 
les obres de rehabilitació on es permet mantenir els terrats descoberts existents i també mantenir els 
pendents de coberta actuals. S’admet l’ocupació parcial d’aquest espai amb elements tècnics 
d’aprofitament d’energies alternatives i renovables sempre i quan ho permeti la normativa de la zona i 
en tot cas aquests elements quedin integrats de la manera més idònia a la solució constructiva, als 
materials adoptats, i seguint la inclinació de la coberta sense suposar un augment dels pendents 
permesos. No obstant això, es prioritzarà la localització d’aquest tipus d’elements captadors en espais 
condicionats a l’àmbit de l’espai lliure privat de les parcel·les.  

 
8. S’ha de preveure, tant per als edificis plurifamiliars com per als edificis d’habitatges unifamiliars, la 

localització centralitzada en un lloc adient de tota la infraestructura de telecomunicacions.  
 
 

Article 84. Alçària reguladora màxima d’un edifici  
 
1. S’entén per alçada reguladora la mesura vertical màxima que poden assolir les edificacions fins a 

l’arrencada de la coberta.  
 

L’alçada reguladora es mesura verticalment sobre el pla exterior de la façana al pla horitzontal que 
serveix de referència a l’arrencada de la coberta. Aquest paràmetre queda diferenciat en els diferents 
tipus d’ordenació ja sigui en edificació d’alineació a vial, edificació aïllada i edificació rural amb era.  
 
Per sobre de l’alçària reguladora només es permet la planta coberta.  
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2. L’alçària reguladora màxima s’amida segons el tipus d’ordenació de l’edificació:  
 

- Alineació a vial:  
 
L’alçària reguladora, de forma general, s’amida en el centre de la façana principal, i d’acord al nombre 
de vials o carrers als que doni l’edificació:  

 
a) Edificis amb façana a un sol vial:  

 
1. Si la rasant del carrer, considerat el front de parcel·la, presenta una diferència de nivells entre 
l’extrem de cota més alta i el de cota més baixa, +/-0,60 metres, l’alçada reguladora s’amidarà al 
centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia en aquest punt.  

 

 
 
 
 
 

2. Si la diferència de nivells entre l’extrem de cota més alta i el de cota més baixa, és més gran de 
0,60 metres, l’alçada reguladora 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.  

 
 
4. 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 d’1,50 metres per sobre del punt d’aplicació de l’alçària reguladora, la 
façana es podrà dividir en els trams que calguin perquè això no passi. A cadascun dels trams 
resultants, l’alçada reguladora s’haurà d’amidar d’acord amb les regles anteriors, com si cada tram 
correspongués a una façana independent. Cada tram tindrà, almenys, la longitud indicada per a la 
façana mínima. En tot cas, les mides màximes quedaran regulades a les condicions particulars 
d’edificació de cada zona.  
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b) Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà:  
 

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

 
2. A més si les alçades 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 
alçària. 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.  

 
c) Edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà:  
 

Regularan la seva alçària com si es tractés d’edificis independents. El canvi d’alçària màxima es 
farà en el punt mig de la parcel·la i, almenys, a quatre metres de la façana de menor cota. 
Regularan la seva alçària en funció del vial de major amplària que conflueixi a l’espai públic.  

 
 

d) Edificis en illes que no disposin d’espai lliure d’edificació interior:  
 

L’alçada reguladora es determinarà per l’amplada del vial al qual doni cada edificació. Aquesta 
alçada s’aplicarà fins a una fondària edificable determinada pel lloc geomètric dels punts 
equidistants de l’alineació objecte d’edificació i pel de la façana oposada.  

 
- Edificació aïllada:  
 

a) De forma general, l’alçada màxima es determinarà a cada punt a partir de la cota del pis de la planta 
que, segons el relleu del terreny, tingui la consideració de planta baixa.  

b) L’alçada màxima de l’edificació i el nombre màxim de plantes queda establerta a les normes 
aplicables a cada zona i categoria de sòl de desenvolupament.  

c) En els casos en què, per raons del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi esgraonadament, 
els volums d’edificació construïts sobre cadascuna de les plantes o parts de plantes considerades 
com a planta baixa, es subjectaran a l’alçada màxima que correspongui en raó de cadascuna de les 
parts esmentades i l’edificabilitat total no superarà aquella que resultaria d’edificar un terreny 
horitzontal.  

 
d) En cap cas les cotes del paviment de les plantes baixes podran establir-se amb una variació 

absoluta per sota o per sobre d’1 metre en relació a la cota natural del terreny, ja que aquesta 
passaria a tenir consideració de planta soterrani o planta primera respectivament.  

 
3. Per sobre de l’alçada reguladora construïda només s’admeten el elements següents:  
 
- Els elements terminals de la coberta i no estructurals. 
- Els elements de ventilació i il·luminació de l’espai sota coberta: finestres. 
- Els elements tècnics de les instal·lacions. 

 
4. La limitació de l’alçada 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 dels 
diferents municipis. L’alçària reguladora màxima s’estableix en la normativa aplicable per a cada 
zona.  
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Article 85. Adaptació topogràfica del terreny  

 
Segons el tipus d’ordenació de l’edificació:  
 
- En alineació a vial:  
 

a) La separació de carrer o espai públic s’adaptarà a les definicions i regulacions de les plantes baixes i 
soterrani.  

b) Es defineix com a línia teòrica de pendent homogeni aquella que uneix les rasants dels dos carrers 
oposats, traçada des del punt exterior de la façana. Aquesta línia es prendrà com a mesura dels 
possibles murs i plataformes d’anivellament.  

c) Les plataformes d’anivellament, situades entre parcel·les o a l’interior d’una parcel·la, que presentin 
diferències de cota es podran situar com a màxim a 1,50m per damunt, o a 2,20m per sota de la 
línia teòrica de pendent homogeni.  

d) Els talussos d’anivellament no superaran en cap cas el pendent resultant de la proporció 2/3, 
entenent com a 2 la dimensió vertical i 3 la dimensió horitzontal.  

 
- En l’edificació aïllada:  
 

a) De forma general no es pot alterar el nivell natural del terreny als límits de la parcel·la, si no 
s’autoritza expressament i atenent a condicionants topogràfics determinants.  

 
b) Les parcel·les que presentin desnivells en relació al carrer o altres espais públics superiors a 1,5 

metres, hauran d’anivellar el sòl de la parcel·la a fi de que no se superi aquesta diferència.  
 
c) En l’interior de la parcel·la podran disposar-se plataformes d’anivellament, amb una diferència de 

cotes màxima d’1,5 metres per sobre de la rasant del terreny i un màxim de 2,20 metres per sota de 
la mateixa rasant, o be amb talussos amb vegetació que no superin un pendent màxim definit per la 
proporció 2/3, sent 2 la dimensió vertical i 3 l’horitzontal.  

 
d) En els límits de parcel·les no es podran superar en cap cas la línia de pendent homogènia del nivell 

del terreny existent no modificat. En tot cas, el perfil transversal haurà d’estar comprès dins d’un 
talús màxim de proporció 2/3 amb el veí, sent 2 la seva dimensió vertical i 3 l’horitzontal.  

 
e) Els murs de contenció i les pantalles vistes no podran superar en cap cas l’alçada màxima de 3 

metres sobre la rasant natural del terreny i es prohibeixen els frontons.  
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Article 86. Parcel·la  
 
1. 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. S’expressa en la regulació específica de cada zona.  
 
2. S’entén per front mínim de parcel·la aquella longitud d’alineació de carrer pertanyent a la mateixa 

parcel·la, regulada a les normes específiques de cada zona.  
 
Quan la parcel·la doni front a dos carrers contigus, formant cantó o xamfrà n’hi haurà prou que la condició 
de front mínim es compleixi en qualsevol dels seus fronts.  
 
En referència al front de parcel·la en l’alineació a carrer o vial, es diferencien els conceptes següents:  
 

a) Quan se substitueixin les edificacions en alineació a vial és obligatori ocupar tot l’ample de la façana 
que ocupava l’anterior, no permetent-se separacions respecte les partions veïnes, excepte quan ho 
especifiqui la normativa de la zona, ja siguin existents o de nova creació. La posició respecte 
l’alineació de carrer és obligatòria d’acord amb el que s’assenyala en els plànols d’ordenació.  

 
Qualsevol nova edificació pot preveure calls no previstos en els plànols d’ordenació, d’acord amb les 
fitxes normatives de l’edificació de cada nucli, i sempre i quan s’ajusti al que estableix l’article 
corresponent d’aquesta normativa.  
 

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

 
S’han de respectar les servituds legalment adquirides i així inscrites al registre tal com estableix la Llei 
5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.  
 
 

Article 87. Profunditat o fondària edificable  
 
1. La profunditat edificable definida com la distància normal a la línia de façana que limita l’edificació per la 

part posterior, es troba indicada gràficament en els plànols d’ordenació en sòl urbà.  
 
2. La fondària edificable en cada parcel·la només es pot sobrepassar amb cossos sortints oberts i amb 

elements sortints si ho permet la normativa de la zona i sempre i quan la separació entre alineacions 
interiors sigui, com a mínim, de 8 metres.  

 
3. A més de les disposicions sobre els cossos sortints i els elements sortints, la volada a partir de la 

fondària edificada està limitada a 1/20 part del diàmetre del cercle que es pot inscriure en el pati d’illa.  
 
 

Article 88. Ocupació màxima de parcel·la  
 
1. 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 (%). S’expressa específicament en la regulació 
de cada zona en sòl urbà.  

 
2. L’ocupació s’amidarà per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l’edificació, 

inclosos els cossos sortints i les plantes soterrànies en les zones o categories de sòl de 
desenvolupament en que es permetin.  

 
3. Les plantes soterrànies resultants d’excavació o anivellació no poden depassar l’ocupació màxima de 

parcel·la en el cas d’edificacions unifamiliars.   
 
4. Per a les parcel·les amb pendent superior al 20%, l’ocupació fixada en les ordenances de la zona s’ha 

de disminuir segons els percentatges que s’indiquen a continuació:  
 

- del 20% al 35% es disminueix en 1/3  
- del 35% al 50% es disminueix en 1/2  
- major del 50% serà imprescindible un estudi que delimiti els àmbits on es prohibeix l’edificació.  
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Article 89. Gàlib edificatori  
 
1. Constitueix el gàlib edificatori el terreny que, per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de 

parcel·la i separacions mínimes de l’edificació a carrer o veïns, està destinat a l’emplaçament de 
l’edificació; el sòl fora del gàlib no pot ser objecte de cap altre aprofitament més que el corresponent a 
espais lliures de parcel·les o jardins privats al servei de l’edificació principal de la parcel·la. El gàlib 
edificatori inclou, a més de l’edificació principal, les construccions aixecades com a auxiliars en els 
supòsits que quedi manifesta aquesta possibilitat.  

 
2. Els espais lliures de parcel·la resultants de les separacions han de romandre arbrats i enjardinats, tret 

que la normativa de la zona especifiqui el contrari.  
 
 

Article 90. Densitat màxima d’habitatges  
 
És el coeficient que fixa el nombre màxim 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) i s’expressa en la regulació de 
cada zona.  
 
 

Article 91. Edificabilitat  
 
1. S’entén per edificabilitat la relació entre la superfície màxima de sostre construïble i la superfície de la 

respectiva unitat de referència - parcel·la, unitat, sector- i s’haurà d’expressar en metres quadrats de 
sostre (m2st) per metres quadrats de sòl (m2sl).  

 
2. El coeficient d’edificabilitat brut és el 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 
metres quadrats de sòl (m2st/ m2s). Es concreta en la regulació de cada zona.  

 
 

Article 92. Cossos sortints  
 
1. Són cossos sortints aquells que sobrepassen de la línia de façana, de l’alineació interior, o de l’era o 

espai comunitari, i tenen caràcter d’habitables o ocupables, estiguin tancats, semitancats o oberts. 
  
2. Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa. S’admeten els cossos sortints a partir de la primera 

planta, d’acord amb la normativa específica de la zona, amb les següents condicions:  
 

- No es permeten els cossos sortints tancats en carrers menors de 10m ni semitancats en carrers 
menors de 4m.  

- L’alçària lliure entre la vorera i els cossos sortints no podrà ser inferior a 3,50 metres.  
- La forma de la planta dels cossos sortints ha de ser geomètrica, de directrius paral·leles i ortogonals 

al pla de façana. 
 
3. La volada màxima dels cossos sortints s’amidarà perpendicularment a la línia de façana. Aquests 

s’hauran de separar de la paret mitgera almenys 1 metre o tant com volin.  
 
4. Si la volada no es regula a la zona corresponent, aquesta es limita per la més petita de les dimensions 

següents:  
 

- El 10% de l’amplària del vial  
- Una volada màxima de 80cm. En les façanes laterals no ha de sobrepassar la dimensió de 60 

centímetres.  
 
Si l’edificació és de cara a vies o trams de vies de diferent amplada, s’aplica la regla de l’amplària de 
vial agafant la més petita de les amplàries per unificar el vol dels cossos.  
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5. La longitud màxima conjunta dels cossos sortints oberts, pot ocupar, com a màxim, 2/3 de la longitud de 
façana. Els cossos sortints tancats i semitancats poden ocupar, com a màxim, 1/3 de la longitud de la 
façana.  

 
6. La superfície en planta dels cossos sortints tancats computa a efectes de l’índex d’edificabilitat neta i de 

la superfície de sostre edificable, mentre que en els semitancats aquesta superfície computa només al 
50% i en els oberts no computa per al càlcul d’aquests dos paràmetres, però sí, en canvi, a efectes de 
l’ocupació màxima en planta i, si és el cas, per a les separacions als límits parcel·laris.  

 
 

Article 93. Elements sortints  
 
1. Són aquells elements constructius no habitables ni ocupables, de caràcter fix, que sobrepassen de la 

línia de façana o de la profunditat màxima edificable o d’alineació de l’edificació. La volada dels 
elements sortints, com sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, marquesines, para-sols i d’altres similars, es 
regula a cada zona.  

 
2. Els sòcols poden sortir un màxim de 5 centímetres en tota la longitud de la façana.  
 
3. Les gàrgoles, cornises i barbacanes al nivell de planta baixa poden tenir un vol màxim de 30cm.  
 
4. Els sortints de cornises i ràfecs de coberta tindran un vol màxim de 40cm en l’ordenació d’edificació en 

alineació a vial i habitatge rural amb era, i es podrà autoritzar fins un màxim de 60cm en l’edificació 
aïllada, i d’acord amb que estableix la fitxa normativa de l’edificació per a cada nucli. Quan es tracti 
d’edificació aïllada, la distancia a partions es mesurarà des dels plans verticals de façana.  

 
5. Quan no s’indiqui altra cosa, els elements sortints no poden tenir una volada de més de 15cm llevat de 

la planta baixa que no podrà tenir una volada de més de 30cm, i de la planta coberta, on el ràfec podrà 
volar fins els 30cm.  

 
 
 
 

Article 94. Reculades de l’edificació  
 
1. S’han de conservar les alineacions actuals amb totes les seves irregularitats excepte si els plànols 

d’ordenació indiquen expressament una alineació de façana nova.  
 
2. En tot cas, en les zones que s’autoritzin, les reculades han d’abastar sempre la totalitat de la façana. Els 

terrenys resultants han de ser cedits gratuïtament i adscrits a la vialitat pública, els quals s’han 
d’urbanitzar a càrrec del propietari.  

 
3. Aquestes reculades no poden modificar l’alçària reguladora de l’edificació ni cap dels límits d’ocupació 

de les construccions.  
 
4. Els propietaris de les finques reculades assumeixen els costos del tractament com a façana de les 

mitgeres que queden al descobert, llevat que aquestes també s’haguessin reculat. En l’atorgament de 
tota llicència d’edificació s’entén inclòs aquest condicionament.  

 
5. A la planta baixa es permeten façanes porticades formant porxades, d’ús general, sempre que la 

s’admeti dins de la zona i que la llum entre pilars i la façana reculada, en tota la seva extensió, sigui, 
com a mínim, d’1,80 m i l’altura lliure mínima de 3,50m. També s’admeten pòrtics d’accés a espais 
interiors públics.  

 
6. Les servituds de pas, porxats i passos coberts existents en el moment de l’aprovació de NPU-MSP, 

s’han de mantenir, sens perjudici del que estableix la llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, respecte a possibles transformacions de les edificacions.  

 
Aquests espais estan indicats en els plànols d’ordenació a escala 1/1.000. En cas que algun no quedés 
indicat, cal respectar el que estableix el paràgraf anterior.  
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Article 95. Espai lliure d’edificació  
 
1. Són els terrenys lliures d’edificació destinats generalment a jardins privats que, per aplicació de la regla 

sobre ocupació màxima de parcel·la i separacions mínimes, no poden ésser objecte, en superfície, de 
cap altre aprofitament més que el corresponent a espais lliures al servei de l’edificació principal de la 
parcel·la o a edificacions aixecades com a construccions auxiliars en els supòsits que quedi manifesta 
aquesta possibilitat. Han de romandre preferentment arbrats i enjardinats.  

 
2. Segons la zona es distingeixen de la resta del conjunt edificat i es grafien en els plànols d’ordenació 

amb un ratllat i amb la nomenclatura de no edificat (NE). En aquests espais es poden mantenir les 
activitats tradicionals, produir les entrades a les edificacions, etc, es poden pavimentar tot i així 
preferentment s’hauran de mantenir enjardinats.  

 
3. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües poden establir la mancomunitat d’aquests espais 

lliures, d’acord amb la normativa específica de la zona.  
 
 

Article 96. Espai de l’era o pati associat  
 
1. L’era o pati associat és l’espai lliure privat, lliure d’edificació vinculat a l’edificació rural tradicional que 

queda envoltat en part per l’edificació i en part per una tanca opaca. Es grafien en els plànols 
d’ordenació amb un ratllat i amb la nomenclatura de no edificat (NE).  

 
 

Article 97. Construccions auxiliars  
 
1. S’entén per construccions auxiliars les edificacions o cossos d’edificació al servei dels edificis principals, 

destinats a porteria, garatge particular, dipòsit d’eines de jardineria, barbacoes i altres usos similars.  
 
2. Per a les existents, s’admet la conservació de les realitzades amb llicència o que hagin estat objecte de 

legalització amb anterioritat a la data d’aprovació d’aquestes NPU-MSP.  
 
3. En les noves edificacions les construccions auxiliars no s’admeten desvinculades de l’edificació 

principal. El sostre edificat és computable als efectes del càlcul d’edificabilitat.  
 
4. Quan la normativa de la zona ho permeti s’admetrà les construccions auxiliars amb una alçada màxima 

de 3,00m, amidats des de la cota natural del terreny, i s’ha de cobrir mitjançant coberta inclinada.  
 
 

Article 98. Separacions mínimes  
 
1. 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, són distàncies que han de respectar tant les 
edificacions com els seus cossos sortints i també els soterranis.  

 
2. En el cas de plantes de soterrani resultants de rebaixos, anivellaments de terreny o excavacions, han de 

respectar, en el supòsit d’habitatges unifamiliars, les distàncies mínimes establertes a les partions de 
parcel·la, llevat que es tracti de la part que serveixi per donar accés des de l’exterior als usos permesos 
en aquestes plantes i sempre que la part esmentada no excedeixi del 15% de la superfície lliure.  

 
 

Article 99. Façanes i mitgeres  
 
1. Són els fronts construïts de l’edificació que limiten amb l’espai públic o l’espai lliure privat. S’entén per 

mitgera el mur lateral, partió de dues edificacions o parcel·les, des dels fonaments a la coberta.  
 
2. En el tractament de les mitgeres quan a conseqüència de diferents alçàries entre els edificis, reculades 

de les edificacions, diferents moments de les construccions o d’altres causes, puguin sorgir mitgeres al 
descobert, encara que siguin temporalment, s’hauran d’acabar amb material de façana, i amb un 
tractament material i cromàtic idèntic a la resta de façanes de l’edifici.  
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Article 100. Les tanques  
 
1. Les tanques de l’espai públic s’han de subjectar, en tota la seva longitud, a les alineacions i rasants. Les 

tanques del carrer o entre veïns s’han d’ajustar quant a dimensions i materials a les preexistències de 
les edificacions veïnes o dominants a l’entorn d’acord amb les determinacions de les fitxes normatives 
de l’edificació específiques de cada nucli.  

 
2. Les tanques dels patis que donen al carrer a les zona de nucli antic, clau 1, tenen la consideració de 

façana per tot el que fa a tractament i materials i s’hauran de mantenir, per tant quedarà prohibida 
qualsevol afectació al llarg de la seva superfície a menys que s’indiqui en els plànols d’ordenació.  

 
En el cas que el mal estat de la tanca impliqui la seva substitució o adequació a les condicions de 
seguretat establertes, es recomana la construcció d’aquesta tanca amb murs de pedra de la zona, ja 
aprofitada de la mateixa construcció o de pedreres i zones extractives properes, o amb material massís 
arrebossat i pintat, quedant prohibida la utilització de pedra forana, rocalla, maó, i fàbrica de formigó. 
Quedarà prohibida la coronació de les tanques amb qualsevol tipus d’element tallant, com filferros, 
vidres trencats, i altres.  
 
Quant a les alçades de la tanca, s’hauran de mantenir les alçades preexistents, i no es permetrà 
l’augment, ni la seva continuació amb altres materials diferents, de les tanques que es situïn per sota 
de l’alçada màxima definida.  
 

3. Les tanques no són obligatòries si l’espai lliure de parcel·la es conserva net i endreçat i en coherència 
amb el nucli o l’espai públic amb el que està directament en contacte. Si els solars existents lliures 
d’edificació no es mantenen amb les adequades condicions i poden suposar un perill per a les 
persones, l’ajuntament pot obligar al propietari a mantenir-lo net o a la construcció de la tanca pertinent, 
mitjançant els mecanismes legalment establerts.  

 
 
 
 
 

Article 101. Condicions estètiques  
 
1. Les condicions estètiques per a cada nucli es defineixen en les fitxes normatives de l’edificació, adjuntes 

al document de la memòria de cada municipi. Es detallen: 
 
- Forma, materials, pendent i ràfecs de la coberta 
- Solanes / porxos / eixides / galeries 
- Balcons i baranes 
- Façanes i mitgeres 
- Obertures façanes / porxos / eixides / galeries i cromatismes de les façanes 
- Baixants i canalons 
- Fusteries 
- Forma, material i alçada de les tanques 

 
2. Per a les zones clau 1 i 2 serà obligatori aplicar aquestes condicions estètiques definides en els fitxes 

normatives, d’acord amb les opcions dominants i aquelles que justificadament puguin ser compatibles. 
En la resta de zones les condicions estètiques s’aplicaran com a criteri. 

  
3. En les zones de nucli antic s’ha de mantenir la composició de les façanes existents dels nuclis amb les 

seves obertures, ràfecs, balcons i cossos sortints. La utilització de la pedra com a material de façana 
s’ha de seguir el criteri de continuïtat des del terra fins a la teulada.  

 
Els materials i color emprats en els acabats de façanes queden especificats en la fitxa normativa de 
l’edificació, buscant la integració colorista amb els materials tradicionals de la zona basats en l’ús del 
morter tradicional de calç.  
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Article 102. Publicitat  
 
1. En general queda prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres exteriors, 

exceptuant aquelles que l’ajuntament assenyali expressament per aquesta finalitat.  
 
2. La decoració publicitària dels establiments comercials s’ha d’efectuar exclusivament dins del buit de les 

obertures de façana de la planta baixa, a una fondària mínima de 15cm respecte del seu pla exterior 
deixant la façana, arcs, llindes i brancals lliures i sense superposició de materials aliens a la mateixa. 
Per sobre d’aquests elements es poden col·locar solament rètols discrets formats per element de ferro 
forjat, bronze o un altre material amb acabat natural, però en cap cas de plàstic o de neó.  

 
La resta d’elements no especificats que puguin incidir sobre l’aspecte exterior de la façana i no regulats 
en les present Normativa urbanística 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 ha de causar distorsions en el paisatge i la imatge urbana dels nuclis 
consolidats. 
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Secció 2. Regulació d’usos i activitats 
 

Article 103.-  Bases de la regulació d’ usos  
 
1. El Pla d’ordenació regula de forma detallada els usos a què poden ser afectats els terrenys classificats 

com a sòl urbà.  
 
2. En el sòl urbanitzable, el Pla d’ordenació assenyala l’ús principal de cada sector i, si és el cas, els usos 

complementaris. A més a més, pot fixar la proporció admissible d’usos compatibles.  
 
3. En el sòl no urbanitzable, el Pla d’ordenació regula els usos admissibles, i s’entenen prohibits els no 

admesos expressament.  
 

Article 104. Desenvolupament de la regulació dels usos  
 
1. En la regulació detallada de cada zona s’estableixen els usos segons la seva permissivitat, el seu 

domini i la seva funció. Aquests usos s’han d’ajustar a la regulació establerta en aquesta secció.  
 
2. Segons la seva permissivitat es poden distingir en :  
 

a) Usos admesos  
 

Són els expressament admesos a la corresponent regulació de zona. Als usos permesos se’ls pot 
fixar limitacions, i resulta d’aquesta limitació la classificació següent:  
 

1) Ús dominant o principal: El que defineix l’especialització d’un àmbit o zona.  
2) Ús compatible: Són els usos que es poden donar simultàniament o coexistir amb l’ús 

dominant.  
 

b) Usos prohibits  
 

Els usos prohibits són els que no s’indiquen explícitament a cada categoria i tipus de sòl.  
 

3. Segons el seu domini es diferencien els usos següents:  
 

a) Ús de domini públic  
 

Són 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 arrendaments o qualsevol altre tipus d’ocupació.  
 

b) Ús de domini privat  
 
Són aquells usos que es realitzen per particulars en propietat privada. Com a usos privats poden  
distingir-se:  

 
1)  Particular: és el que realitza individualment el titular d’una propietat.  
2) Comunitari: són els desenvolupats sobre béns de titularitat privada, de forma mancomunada, 

associada o comuna per part dels seus propietaris.  
3) Col·lectiu: són els usos privats destinats al públic o col·lectivitat. Es caracteritzen per 

pertànyer a una associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l’abonament 
d’una quota, d’un preu o alguna altra contraprestació.  

 
4. En els polígons d’actuació urbanística, ja siguin de petits creixements o de consolidació i reordenació, 

s’estableix l’ús dominant i els usos compatibles admesos.  
 
5. Els plans de millora urbana i els plans especials urbanístics poden:  
 

a) Restringir localitzacions i característiques dels usos.  
b) Prohibir usos admesos pel planejament general.  
c) Admetre usos no contemplats pel Pla d’ordenació, sempre que siguin compatibles amb els 

expressament establerts pel Pla .  
 
6. Els plans parcials urbanístics que desenvolupin sectors de sòl urbanitzable delimitat, regularan 

detalladament els usos del sector.  
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7.  Els plans especials de protecció del patrimoni històric i cultural poden limitar els usos admesos en un 
àmbit.  

 
Article 105.-  Usos provisionals  

 
1. Es consideren usos provisionals els que no estant prohibits per aquestes Normes s’estableixen de 

manera temporal, no requereixen obres o instal·lacions permanents i no dificulten l’execució del 
planejament.  

 
2. Aquests usos poden autoritzar-se, d’acord amb el que estableix l’article 53 de la L.U., a precari. Els usos 

i obres han de cessar o d’enderrocar-se sense dret a indemnització quan el municipi acordi la revocació 
de l’autorització. No poden iniciar-se les obres o els usos sense que l’autorització, acceptada pel 
propietari, s’inscrigui en les condicions esmentades en el Registre de la Propietat.   

 
 

Article 106. Regulació de l’ús d’habitatge  
 
1. L’ús d’habitatge és el destinat a l’allotjament o residència familiar, segons els tipus següents:  
 

a) Habitatge unifamiliar: És l’edifici destinat a un únic habitatge i que està situat en una parcel·la 
independent, situat aïllat o entre mitgeres i que té accés independent i exclusiu des de l’espai públic.  

b) Edifici d’habitatges plurifamiliar: És l’edifici que conté dos o més habitatges, amb accés i elements 
comuns.  

 
2. Els habitatges han de complir les condicions d’habitabilitat exigides per la legislació vigent.  
 
 

Article 107. Regulació de l’ús hoteler  
 
El que correspon a aquells edificis que es destinin a allotjaments comunitaris i per temporada, inclosos en 
el D. 176/1987, de 9 d’abril, sobre classificació d’establiments d’allotjament turístic sotmesos al règim 
d’hostaleria, que poden ser: hotels, codi 5511 (ECF 217/2004) hotels-apartaments i pensions, codi 5512 i 
5521 (ECF217/2004).  
 
 

Article 108. Regulació de l’ús d’allotjament rural  
 
1. Correspon a aquelles activitats turístiques residencials de curta durada vinculades amb la natura, con 

són els albergs juvenils, centres de vacances, cases de colònies i residències -cases de pagès; d’acord 
amb l’Ordre ECF/217/2004.  

 
2. Es fan compatibles les activitats d’oci, hoteleres i esportives amb l’entorn i amb el medi natural, 

adoptant-ne les mesures correctores que, en el seu cas, fossin necessàries per obtenir el major grau de 
compatibilitat possible.  

 
 

Article 109. Regulació de l’ús de restauració  
 
Comprèn els locals i establiments dels sectors de la restauració com són restaurants, cafès, 
bars,cafeteries, frankfurts, xocolateries, gelateries, orxateries, granges i similars, codi 553 I 5530 ( ECF 
217/2004 ).En el supòsit que aquests locals disposin de discoteques o estiguin considerats com a bars 
musicals,pubs, viskeries o similars estaran adscrits a l’ús recreatiu. 
 
 

Article 110. Regulació de l’ús recreatiu  
 
Serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de l’espectacle, no compreses en cap 
altra qualificació, que poden generar molèsties tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment. Comprèn 
els locals amb discoteques, bars -musicals, pubs, wisqueries, sales de festes, bingos, cafès -teatres, 
salons recreatius i similars, codi 92341 (ECF 217/2004 ).Han de complir la llei 10/1990 sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
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Article 111. Regulació de l’ús de comerç  
 
1. Comprèn les activitats pròpies dels establiments comercials definits pel DL 1/2009, D’ ordenació dels 

equipaments comercials, que entén per establiments comercials els locals i les instal·lacions, coberts o 
sense cobrir, oberts al públic, que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix 
regularment la venda al detall. Tot i que resten exclosos de la Llei d’equipaments comercials, els 
establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs. És també d’aplicació el Decret 378/2006, de 
10 d’octubre, d’acord amb la Disposició Transitòria tercera del DL 1/2009. 

 
 

La definició de l’ús comercial i la classificació dels diferents tipus d’establiments comercials 
s’adeqüin al que estableixen els articles 5 i 6 del Decret Llei 1/2009. 
 
Que d’acord amb l’article 6 i 9 del Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials és 
possible la implantació de petits establiments comercials, de superfície de venda inferior a 800 m2, en 
sòl urbà i urbanitzable, on l’ús residencial sigui el dominant i sense arribar a configurar un gran 
establiment comercial ( GEC) col·lectiu o un gran establiment comercial ( GECT ), i també, és possible 
la implantació d’establiments singulars, on el planejament urbanístic admeti l’ús comercial. 
 
Els establiments comercials poden ésser de caràcter individual o col·lectiu.  
 
Els establiments de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments situats en un o 
diversos edificis, connectats o no entre si, en els quals es duen a terme les activitats respectives d’una 
manera empresarialment independent.  
 
Conforme determina la Llei d’equipaments comercials, són establiments de caràcter col·lectiu el centre 
comercial, el recinte comercial i la concentració comercial en els termes tal i com els defineix la referida 
llei.  
 
En aquesta categoria no s’inclou la restauració ni les activitats lúdiques. La seva regulació s’adequarà a 
la legislació sectorial en matèria de comerç.  

 
2. El creixement de l’oferta comercial en establiments mitjans o grans, incloses les excepcions previstes en 

la legislació específica, s’ha d’adequar a la normativa del Pla territorial sectorial d’equipaments 
comercials (d’ara en endavant, PTSEC).  

 
No s’autoritzen implantacions comercials subjectes al PTSEC en sòl no urbanitzable.  

 
 

Article 112. Regulació de l’ús d’oficines i serveis privats  
 
1. Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat que d’acord amb l’Ordre 

ECF/217/2004, de 15 de juny, per la qual s’aprova la revisió de la Classificació catalana d’activitats 
econòmiques 1993 (CCAE-93), correspon a les incloses en els títols Adminstració públics, defensa i 
Seguretat social obligatòria, codi 7511 i ss.  

 
S’entén per ús d’oficines i serveis privats totes aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, 
financers, d’assegurances, empresarials o similars, de caràcter privat, efectuats en oficines obertes al 
públic o en despatxos particulars.  
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Article 113. Regulació de l’ús de magatzems  
 
1. S’entén per magatzem aquell local on s’hi guarden productes i no se’n produeix cap manipulació, 

tria,agrupament o subdivisió. D’acord amb la classificació nacional d’activitats econòmiques de 
l’INE,correspon a les incloses a l’Agrupació 61 i al grup 754. 

 
    D’aquesta manera tenen diferent consideració en funció de l’activitat que complementin. Així: 
 

a) Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial contigua, s’ha de 
considerar tot el conjunt com una indústria.  

b) Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat comercial contigua o es realitzi en 
el mateix local, s’ha de considerar tot el conjunt com un ús comercial.  

 
2. Els magatzems situats al nucli han de preveure l’espai necessari per a permetre la correcta accessibilitat 

dels vehicles de transport i per a possibilitar les maniobres de càrrega i descàrrega sense interferir el 
trànsit.  

 
Article 114. Regulació de l’ús industrial  

 
1. Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva condició necessiten 

instal·lacions adequades. D’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 15 a 40.  
 

Es consideren activitats industrials les dirigides a l’obtenció, la reparació, el manteniment, la 
transformació o la reutilització de productes industrials, a l’envasat i l’embalatge així com a 
l’aprofitament, la recuperació i l’eliminació de residus o subproductes, sigui quina sigui la naturalesa 
dels recursos i processos tècnics utilitzats.  
 
 

Article 115. Regulació de l’ús de tallers de reparació de vehicles  
 
1. S’entén per ús de taller de reparació de vehicles aquells usos destinats al manteniment de vehicles amb 

el ram mecànic i electricitat com activitat mixta d’indústria i servei, i que són compatibles amb l’ús 
residencial.  

 
2. No inclouen els tallers del ram planxa o pintura que han de tenir la consideració d’indústria; d’acord amb 

l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 50 i ss.  
 
 

Article 116. Regulació de l’ús docent  
 
1. S’entén per ús docent o educatiu aquells establiments que comprenen els centres dedicats a 

l’ensenyament en totes les modalitats (escoles bressol, idiomes, informàtica, arts plàstiques, conducció 
o similars) i nivells oficials (preescolar, nivells primaris o secundaris, batxillerat i universitari) que 
s’imparteixin en acadèmies i escoles públiques o privades o en centres docents homologats; d’acord 
amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 80 i ss, relatiu a Educació.  

 
2. Quan l’ús educatiu necessiti instal·lacions de tipus industrial, les condicions d’instal·lació s’han de 

regular com a mínim amb els criteris de la indústria urbana.  
 
 

Article 117. Regulació de l’ús sanitari-assistencial  
 
1. S’entén per ús sanitari-assistencial el corresponent al tractament o allotjament de malalts, ja sigui en 

establiments públics o privats. D’aquesta manera, comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, 
residències geriàtriques, dispensaris, consultoris i similars. També comprèn els serveis destinats a 
allotjament comunitari com residències, asils, llars de vells, etc., sempre que es tracti de centres 
assistits, basats en serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat indivisible i, per tant, no siguin 
assimilables a l’ús residencial, així com altres establiments que prestin una funció social a la comunitat 
com poden ser casals, menjadors, centres d’orientació i diagnòstic, unitats de tractament d’estimulació 
precoç, centres ocupacions i/o d’atenció especialitzada per a disminuïts, centres de dia per a gent gran, 
centres de reinserció social, etc.  

 
2. Aquest ús inclou també les clíniques veterinàries i establiments similars. Les residències per guarda i 

custòdia d’animals no s’inclouen en aquest ús, d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les 
incloses al codi 85 i ss.  
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Article 118. Regulació de l’ús esportiu  

 
1. S’entén per ús esportiu aquelles activitats o serveis destinats a la pràctica de l’aprenentatge i el 

desenvolupament d’activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, com poden ésser: camps de 
futbol, poliesportius, gimnàs i escoles de dansa, squash, piscines i similars, d’acord amb l’Ordre 
ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 92623.  

 
2. Aquestes activitats poden ser públiques o privades.  
 
 

Article 119. Regulació de l’ús sociocultural  
 
1. L’ús sociocultural comprèn les activitats relacionades amb activitats de tipus culturals i de relació social, 

que tenen relació amb la creació personal i l’artística i les activitats associatives. S’hi inclouen per tant, 
els centres d’associacions cíviques, polítiques o similars (les cases de cultura, els centres cívics, 
centres socials), i biblioteques, museus, sales d’art i d’exposició, ludoteques, teatres, cinemes, 
auditoris, sales de conferències, arxius i similars; d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les 
incloses als codis 9231 i 913.  

 
 

Article 120. Regulació de l’ús religiós  
 
1. L’ús religiós comprèn les activitats relacionades amb el culte religiós. D’aquesta manera s’hi inclouen les 

esglésies, els temples, capelles, centres parroquials, convents i similars; d’acord amb l’Ordre 
ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 9131.  

 
2. Els habitatges adscrits han de complir les condicions d’habitabilitat exigides per la legislació vigent.  
 
3. Tret que la normativa que regula una zona o àmbit indiqui una altra cosa, s’estableix una densitat 

màxima d’un habitatge cada 100m² de sostre residencial construït. El nombre d’habitatges resultant de 
l’aplicació d’aquesta densitat és el resultat per defecte, excepte en el cas que el resultat sigui zero 
habitatges, on s’ha d’aplicar el nombre d’habitatges per excés (en aquest cas es pot construir un 
habitatge sempre i quan compleixi les condicions mínimes de parcel·la).  

 
Article 121. Regulació de l’ús d’aparcament  

 
1. S’entén per estacionament l’àrea o lloc obert fora de la calçada per a parada o terminal de vehicles 

automòbils, i per aparcament els espais situats en el subsòl, en el sòl, o en edificacions pròpies i les 
instal·lacions necessàries especials destinades a guardar vehicles automòbils. Comprèn els 
aparcaments privats, col·lectius i públics, d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les incloses 
al codi 63214.  

 
2. En les àrees públiques d’estacionament no es permetrà cap tipus d’activitat relacionada amb la 

reparació, manteniment i neteja de vehicles. Les àrees d’aparcament inclouran l’espai de les places 
d’aparcament i les zones dels accessos i àrees de maniobra.  

 
3. Condicions generals sobre la previsió d’aparcament en les edificacions:  
 

- En totes les edificacions de nova planta o quan se sol·liciti llicència d’obres majors per a reformar 
un habitatge, s’hauran de preveure en els projectes, com a requisit indispensable per a obtenir la 
llicència, les places d’aparcament que s’estableixen d’acord amb la previsió mínima de places 
d’aparcament.  

 
- Aquestes places se situaran en l’interior de l’edifici o en sòls d’aprofitament privat de la mateixa 

parcel·la, a raó d’un mínim de 20m2 per plaça, incloses les rampes d’accés, àrees de maniobra, 
illetes i voreres.  

 
- Queden excloses de les condicions anteriors les obres de nova planta o de reforma que se situïn 

en el casc urbà, on per raons de conservació, per dificultats tècniques, constructives, tipològiques 
importants, que l’amplada total o parcial del carrer impossibiliti l’accés dels vehicles, o bé per 
tractar-se d’una finca inclosa al catàleg de béns a protegir del municipi. En aquests casos, i 
sempre a criteri dels Serveis tècnics municipals, l’ajuntament podrà exigir la previsió 
d’aparcaments alternatius fora de la parcel·la, en una altra promoció o edifici d’aparcaments que 
tingui places d’estacionament sobrants en el mateix poble o emplaçar-les en una altra zona del 
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nucli. La sol·licitud de llicència d’obra, si es donen aquestes circumstancies, ha d’anar 
acompanyada de l’escriptura de compra de les places d’aparcament que calguin.  

 
- Quan l’edifici es destini a més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament serà el resultat 

d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús.  
 

- Quan l’edifici es destini, en tot o en part, a usos on no s’ha especificat la reserva de places 
d’aparcament, s’hauran de preveure les adequades aplicant per analogia, els mòduls mínims de 
previsió d’aparcament i el seu valor el precisarà en cada cas l’Ajuntament.  

 
4. La previsió mínima de places d’aparcament en funció dels edificis destinats als usos específics és la 

següents:  
 

- Edificis exclusius d’habitatges:  
 

a. 2 places per habitatge de nova construcció de més de 120m2 de superfície construïda.  
b. 1 plaça pels habitatges de nova construcció, iguals o menors a 120m2 de superfície 

construïda. 
c. 1 plaça per habitatges existents subjectes a rehabilitació integral. 

 
- Edificis mixtos d’habitatges amb altres usos no definits:  

 
a. Habitatges: es comptabilitzaran segons l’apartat anterior.  
b. Altres usos: 1 plaça per cada 60m2 o fracció de superfície construïda.  

 
- Edificis comercials: s’ ha d’ajustar al que determina l’article 12 del Decret 378/2006, d’un mínim de dues 

places cada 100 m2 edificats, d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del DL 1/2009. 
 
- Edificis d’oficines i serveis: 1 plaça per cada 60m2 o fracció de superfície construïda.  
 
- Hotels, residències i similars:  
 

a. Establiments de 4 i 5 estrelles: 1 plaça cada 3 habitacions. 
b. Establiments de 3 estrelles: 1 plaça cada 5 habitacions. 
c. Resta d’establiments: 1 plaça cada 6 habitacions. 

 
En qualsevol dels casos, les places d’aparcament han d’estar situades a una distància inferior a 
200m de l’entrada de l’establiment d’ús hoteler.  

 
- Edificis destinats a restauració: 1 plaça cada 10 persones o fracció d’aquest mòdul d’aforament. 
 
- Edificis destinats a usos recreatius o espectacles: 1 plaça cada 10 persones o fracció d’aquest mòdul 

d’aforament. 
 
- Edificis industrials: 1 plaça per cada 100m2 o fracció de superfície construïda. 
 
- Magatzems: 1 plaça cada 200m2 o fracció de superfície construïda. 
 
- Tallers de reparació de vehicles: La superfície destinada a aparcament serà com a mínim dues vegades 

l’ocupada pels tallers de vehicles de 4 o més rodes. En els tallers de reparació de motos i similars la 
superfície destinada a aparcament serà com a mínim l’ocupada pels tallers. 

 
- Estacions de serveis: En els establiments de superfície construïda per a usos complementaris superior a 

120m2, 1 plaça per cada 20m2 de sostre o fracció de superfície construïda. 
 
- Edificis per a dotacions educatives: En les escoles bressol, primàries, secundàries i no reglades no es 

fixa cap estàndard però es considera convenint preveure places d’aparcament sempre i quan el solar ho 
permeti.  
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- Edificis per a dotacions sanitari- assistencials: 1 plaça cada 6 llits o fracció d’aquest mòdul. 
- Instal·lacions esportives: 1 plaça cada 15 persones d’aforament o d’usuaris potencials o fracció d’aquest 

mòdul.-Edificis per a dotacions cíviques i culturals: 
 

a. Teatres, auditoris, cinemes i similars: 1 plaça cada 15 localitats o fracció d’aquest 
mòdul.  

b. Biblioteques, galeries d’art, museus, centres cívics, centres religiosos: 1 plaça per cada 
100m2 de superfície construïda en establiments de més de 1.600m2 de superfície 
construïda. 

 
Article 122. Regulació de l’ús de serveis tècnics i ambientals  

 
S’entén com a serveis tècnics i ambientals les instal·lacions i els espais reservats per als serveis tècnics 
d’electricitat, abastament d’aigua, gas, telefonia, sanejament, emmagatzematge d’escombraries i similars, 
incloses les oficines i el magatzems als servei d’aquest ús.  
 
Comprèn, així mateix, les instal·lacions i els espais vinculats a l’estalvi energètic mitjançant la reducció, la 
neutralització i el reciclatge dels residus líquids i sòlids com també d’investigació i de divulgació d’aspectes 
relacionats amb la protecció del medi ambient; d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les 
incloses al codi 40 i ss.  
 

Article 123. Disposició de les activitats segons el règim d’intervenció  
 
1. En general les activitats sotmeses al règim d’intervenció de llicència ambiental o superior no han de ser 

tolerades a menys de 25 metres d’edificis d’ús recreatiu, sanitari -assistencial, cultural o religiós, i a la 
inversa.  

 
2. Els edificis independitzats i els edificis aïllats amb activitats sotmeses al règim d’intervenció de llicència 

ambiental o superior han de complir les condicions següents:  
 

a. L’accés ha de ser independent del corresponent al dels habitatges.  
b. L’accés de mercaderies ha de ser independent del personal fins a la línia de façana.  
c. L’edifici ha 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’han d’ubicar en carrers d’ample igual o superior a 10m.  

 
Article 124. Incidència dels usos sobre l’entorn i el medi ambient  

 
Per a comprovar que les activitats existents en el municipi compleixen els requeriments ambientals 
necessaris per a garantir un suficient grau de protecció de l’entorn, cal tramitar les llicències municipals 
d’activitat d’acord amb el procediment previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental (DOGC.2598) i el seu reglament (DECRET 143/2003, de 10 de juny, de 
modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament 
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental), així com les 
modificacions que ha sofert (la disposició quarta queda modificada per la Llei 1/1999, de 30 de març).  
 
1. Qualsevol ús o activitat compatible o admesa per les normes en una determinada zona pot instal·lar-s’hi 

d’acord amb dos requisits previs:  
 

a. Que el nivell d’incidències sobre d’altres usos, fonamentalment sobre l’ús residencial, sigui el que, 
pugui permetre la seva compatibilitat en el marc de les disposicions de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental i disposicions que la despleguen.  

b. Que els efectes a l’entorn i el medi ambient no sobrepassin els nivells fixats.  
 
2. La mesura del nivell d’incidència de qualsevol activitat sobre l’entorn o sobre d’altres usos, s’estableix 

mitjançant els paràmetres següents: sorolls i vibracions; contaminació atmosfèrica; olors; contaminació 
lumínica; contaminació acústica, explotació de recursos hídrics; aigües residuals; residus; extracció 
d’àrids, terres i minerals; construccions ramaderes; càrrega i descàrrega; aparcament; radiacions 
electromagnètiques, contaminació tèrmica, risc d’incendi, risc d’explosió i espais naturals i zones 
verdes.  
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3. Els anteriors paràmetres s’han de regular específicament mitjançant “l’ordenança reguladora de la 
incidència de les activitats i usos sobre l’entorn i el medi ambient” valorant el seu nivell d’incidència 
sobre l’entorn i el medi ambient.  

 
Article 125. Regulació supletòria  

 
En qualsevol ús o activitat que comporti un determinat nivell d’incidència sobre l’entorn i que no hagi estat 
regulat específicament en els articles anteriors, ha de ser aplicada la regulació de l’ús que més se li 
assembli.  
 

Article 126. Simultaneïtat d’usos  
  
Quan en un mateix local s’efectuïn diverses activitats, s’ha de regular tot el conjunt d’acord amb l’ús més 
desfavorable quant al nivell d’incidències sobre l’entorn i el medi ambient.  
 
 

Article 127. Millores tècniques disponibles i mesures correctores  
 
1. Per a la instal·lació de qualsevol ús o activitat s’han d’adoptar les millors tècniques disponibles per tal 

d’evitar que el nivell d’incidències sobre l’entorn o el medi ambient sigui superior a aquell que s’indica a 
la legislació aplicable.  

 
2. Per aquells usos o activitats que, pel nivell d’incidència sobre l’entorn i el medi ambient, no estiguin 

permesos en una determinada zona, els serveis tècnics municipals poden determinar la seva admissió 
sempre que s’adoptin mesures tècniques correctores de reconeguda eficàcia que eliminin o redueixin el 
nivell d’incidència sobre l’entorn fins als límits admissibles a la zona corresponent.  

 
3. Si les mesures tècniques correctores no aconseguissin reduir el nivell d’incidència fins als límits màxims 

indicats en la corresponent ordenança reguladora o altra legislació aplicable, l’administració pot acordar 
el cessament o clausura de l’activitat.  
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Secció 3. Disposicions generals 
 

Article 128. Definició i Tipus  
 
1. Aquests POUM classifica com a sòl urbà (SU) els terrenys que, havent estat sotmesos al procés 

d’integració en el teixit urbà, compten amb tots els serveis urbanístics bàsics, o bé són compresos en 
àrees consolidades per a l’edificació, almenys en dues terceres parts de la seva superfície edificables.  

 
2. En el supòsit de sòls que hagin adquirit la condició d’urbans i que estiguin inclosos en un polígon 

d’actuació urbanístic o sector de pla de millora urbana, la classificació com a sòl urbà no deslliura els 
propietaris afectats del compliment de les obligacions derivades del planejament de desenvolupament o 
dels compromisos de conservació adquirits.  

 
3. Aquesta normativa urbanística estableix les zones i subzones de sòl urbà, en funció de la regulació 

específica per a cada teixit, de les diferents intensitats d’edificació i dels diferents usos principals que 
es detallen a continuació:  

 
Nucli Antic  clau 1  art. 130  
Urbà tradicional  clau 2  art. 131  
Illa Oberta  clau 4  art. 132 i 133 
Unifamiliars aïllades  clau 6  art. 134 
Dotacions i serveis  clau 8  art. 135 

 
 

Article 129. Determinació i ordenació del sòl urbà  
 
1. Els límits de sol urbà (SU), consolidat i no consolidat, zones i sistemes d’aquests POUM es delimiten en 

els plànols d’ordenació. Tot junt constitueix l’ordenació detallada d’aquest sòl.  
 
2. Cada zona porta una clau alfanumèrica que l’identifica i permet relacionar la seva localització en els 

plànols d’ordenació amb les corresponents condicions de parcel·lació, edificació i ús establertes per 
aquesta normativa urbanística. Els terrenys reservats per a sistemes també s’indiquen amb el 
corresponent codi alfanumèric.  

 
 

Article 130. Cessions gratuïtes en sòl urbà  
 
1. Les cessions gratuïtes obligatòries en actuacions poligonals en sòl urbà, s’han de determinar en la 

corresponent regulació i s’han de realitzar de la forma que disposa la legislació vigent.  
 
2. En sòls urbans consolidats, en el supòsit de no haver-hi reparcel·lació, s’ha de procedir a l’ocupació de 

l’espai públic, en via administrativa, en el moment de la llicència o llicències. No obstant el que s’acaba 
d’exposar, en el cas que un propietari de terreny afectat per un vial sol·liciti llicència per construir dins la 
zona permesa, ha de cedir, d’acord amb l’article 44.2 del TRLU obligatòriament a l’ajuntament, la 
superfície de terreny afectada de vial que es trobi davant de l’edificació que es projecta.  

 
 

Article 131. Cessió de l’aprofitament urbanístic  
 
És la cessió gratuïta a l’administració actuant del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 
d’acord amb el que estableix l’article 40.2 del RLU.  
 
Aquesta cessió serà d’aplicació en tots els polígons d’actuació urbanística i plans de millora urbana que 
tinguin com a objectiu alguna de les finalitats que determina la llei d’urbanisme en el sòl urbà no 
consolidat, d’acord amb les fitxes normatives específics de cada municipi.  
 
Els sòls d’ús residencial provinents d’aquestes cessions obligatòries i gratuïtes s’integraran al Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge el qual es constituirà d’acord amb el que estableix l’article 156 del TRLU.  
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Article 132. Habitatge de protecció pública  

 
En compliment de l’article 57.3 de la llei 3.2012 de Modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
TRLUC, al ser un municipi de menys de cinc mil habitants ( 185 habitants ) , i d’una previsió de creixement 
de  menys de 200 nous habitatges , que ha atorgat menys de 5 llicències per habitatges, per cada 1000 
habitants i any, els dos anys anteriors a l’aprovació inicial. L’any 2003, dos llicències  i l’any 2004, cap 
llicència. 
 
Per aquest motiu que no es contempla la previsió de sòl per habitatges de protecció oficial. 
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Secció 4. Zones en sòl urbà 
  

Article 133. Zona de nucli antic, clau 1  
 
1. DEFINICIÓ I SUBZONES  
 
Aquesta zona ordena les edificacions que en conjunt constitueixen els diferents nuclis antics consolidats 
dels municipis de Ponent inclosos en aquestes NPU-MSP i que corresponen a l’ordenació històrica amb 
edificació entre mitgeres, alineada a vial o amb volumetria a conservar.  
 

Es diferencien les següents subzones:  

Nucli històric compacte  clau 1a  
Nucli compacte  clau 1b  
Nucli històric obert  clau 1c  

 
Les condicions que són comuns a totes les subzones es detallen tot seguit i la resta s’especifiquen a cada 
subzona.  
 
2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ  
 
- Densitat màxima d’habitatges: L’existent ó 1 habitatge per cada 120m2 construïts condicionat a que es 

mantingui l’estructura tipològica característiques de cadascuna de les subzones.  
 
- Alçada reguladora i nombre de plantes: L’alçada màxima corresponent a 2P és de 6,30m i en el cas de 

3P de 9,30m.  
 

En la subzona 1a i 1c es mantenen les alçades i el nombre de plantes existents per a les finques ja 
edificades, a no ser que en determinats casos el nombre màxim de plantes sigui expressament indicat en 
els plànols d’ordenació per tal de limitar l’alçada actual de construccions existents que han superat sense 
cap justificació la del conjunt de nucli o bé el promig de les edificacions veïnes, produint una distorsió de 
la imatge del poble.  
 
En la subzona 1b el nombre de plantes s’indica sempre en els plànols d’ordenació, de manera que 
s’integrin les noves construccions o edificacions reformades amb l’entorn immediat o que formen la 
façana.  
 
En aquesta subzona i en situacions concretes, es permetrà superar fins un màxim de 0,60m l’alçada 
reguladora de 6,30m, corresponent a la tipologia de 2P+SC ( sotacoberta) característica del municipi, de 
manera que la planta sotacoberta ventili directament amb una finestra en el pla de façana. Només es 
permetrà aplicar aquesta alçada de 2P+SC quan estigui indicat en els plànols d’ordenació o bé quan la 
façana existent en tot el tram de carrer estigui consolidada amb aquesta tipologia de la sotacoberta.  
 

- La composició arquitectònica de les obres de substitució, reforma i rehabilitació han d’interpretar i 
resoldre amb correcció però sense mimetismes les solucions tradicionals i la coherència tipològica en el 
sentit de proporcionar els volums permesos, resoldre constructivament i estèticament les façanes, les 
cobertes, els elements auxiliars i complementaris de l’obra: obertures, vols, tancaments... i la resta 
d’elements de l’edificació definits en aquesta normativa. 

  
Quan, a criteri dels serveis tècnics municipals, es determini que la construcció i estructura existents es 
troben molt deteriorades i la seva conservació comporta un perill públic, previ informe favorable i visita 
dels tècnics municipals, es pot substituir dita edificació per una altra d’idèntica ocupació, alçada, 
volum, pendent de la coberta i materials. Per això, cal justificar expressament les solucions adoptades 
mitjançant el projecte corresponent, en relació al conjunt d’edificacions del seu entorn immediat i 
respecte el conjunt en general i caldrà aportar un aixecament acurat de l’estat actual amb fotografies 
que ho acreditin, i un projecte de l’estat final amb un comparatiu d’aquest amb l’estat inicial i amb el 
seu entorn, on cal indicar a més dels materials, els colors i ombres.  

És obligatori que les construccions ocupin tota l’amplada del solar sempre que així s’especifiqui en els 
plànols d’ordenació.  
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- Coberta: Es regula segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa i la fitxa 
normativa de l’edificació de cada nucli. A sobre de la coberta no s’admeten altres elements que les 
xemeneies i per sota d’aquesta s’ha d’englobar les caixes d’escala, l’aire condicionat, les antenes 
parabòliques i d’altres elements i/o aparells similars que puguin distorsionar la imatge tradicional del 
conjunt del nucli.  

 Es poden mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de coberta, a excepció 
d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció s’han de fer amb obra arrebossada i 
pintada de color similar a la façana, de pedra o de coure. Les alçades no poden superar 1,00m 
comptats des del carener.  

- Sota coberta habitable: Es regula en els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa.  

- Elements sortints: Es regula en els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa i la fitxa 
normativa de l’edificació de cada nucli.  

 
-   Cossos sortints: Es regula en els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa i segons les 

determinacions de la fitxa normativa de l’edificació de cada nucli.  
 
-  Reculades de l’edificació: No s’admeten a excepció de les que per raons de preexistència s’han 

incorporat a la fesomia del nucli.  
 
-  Porxos: Es regula en els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa i segons les 

determinacions de la fitxa normativa de l’edificació de cada nucli. S’han de mantenir els passos 
porticats preexistents indicats als plànols d’ordenació.  

 
-   Construccions auxiliars: Les existents.  
 
-   Publicitat comercial: es regula en la normativa general.  
 
3. CONDICIONS ESTÈTIQUES  
 
Es complementen amb les determinacions de la normativa general i les fitxes normatives de l’edificació de 
cada clau:  
 
- Façanes i mitgeres  
  Els acabats de les façanes s’han de realitzar amb materials que no desvirtuïn el caràcter de cadascun 

dels nuclis i els seus valors tradicionals, respectant les condicions de textura que li són pròpies i que es 
detallen a les fitxes normatives de l’edificació.  

 
Les parets mitgeres es regularan segon la normativa general.  
 

- Composició de façanes  
   Han de mantenir les normes compositives i estètiques de les edificacions veïnes i el caràcter pla de les 

façanes. En els projectes tant de rehabilitació com d’obra nova, les façanes s’han de presentar 
acompanyades de les veïnes en el context de tot el carrer o illa a fi i efecte de garantir la seva integració 
volumètrica en el conjunt urbà.  

 
- Proporcions de les obertures de façanes  
  Pel que fa a la relació entre buit/ple en els paraments verticals es mantindran les obertures de les cases 

antigues, on domina poderosament el ple damunt del buit i la composició de les obertures per eixos 
verticals. Aquesta recomanació s’ha de tenir en compte a l’hora de donar els permisos d’obra. D’aquesta 
manera cal garantir una proporció mínima del 60% de la part opaca o massissa respecte el total de cada 
façana.  

 
En el cas de transformació de graners, pallers i cabanes amb era en habitatge es poden mantenir els 
buits existents a l’ultima planta o sota coberta, o en la totalitat d’una façana si disposa d’aquestes 
obertures; també es pot fer servir aquest tipus de solució en noves construccions sempre que el seu ús 
contribueixi a la seva adequació al medi que l’envolta.  
 
Respecte a la forma i disposició dels forats s’ha d’estar a la norma tradicional d’integració en el paisatge 
urbà en el que s’està intervenint.  
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- Color de façana  

Els colors dels diferents elements que composen la façana han de ser harmònics amb els colors 
dominants, o compatible sempre que es justifiqui adequadament, que es detallen en les condicions 
cromàtiques de les fitxes normatives d’edificació de cada nucli.  
 

- Baixants i canaleres  
  Els baixants, si van a l’exterior, han de ser del material que determina les fitxes normatives d’edificació de 

cada nucli.  
 

Les canaleres poden quedar dintre de la cornisa o bé penjades, i es faran amb el mateix material que els 
baixants. Generalment els baixants i els canalons seran metàl·lics i/o pintats de color gris fosc, amb 
tonalitats no brillants.  

 
- Fusteria i baranes  
  Cal que respectin els materials i les condicions cromàtiques i de textura definits a les fitxes normatives de 

cada nucli.  
 
- Tanques: Cal mantenir les tanques existents o bé, si se’n construeixen de noves, s’ha d’estar al que 

s’estableix en la regulació dels paràmetres urbanístics d’aquesta normativa i en la fitxa normativa de 
l’edificació per a cada nucli.  

 
 
4. CONDICIONS D’ÚS  
 
-  Ús dominant:            Residencial: unihabitatge 
- Usos compatibles:   Hoteler, allotjament rural, restauració, recreatiu, comerç, oficines i serveis privats, 

magatzems i tallers artesanals generalment en planta  docent, sanitari – 
assistencial, sociocultural. 

 
La proporció entre ús dominant i usos compatibles es regeix pel següent criteri: l’ús dominant o principal 
ha d’ocupar un mínim del 50% del sostre.  
 

- Dotació mínima d’aparcament: d’acord amb la regulació d’usos d’aquesta normativa.  
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1a- Nucli històric compacte  
 
1. DEFINICIÓ  
 
Aquesta zona ordena l’edificació del nucli antic, segons l’ordenació tradicional d’estructures urbanes i 
edificatòries antigues i/o fundacionals, que corresponen als creixements inicials i que es fa necessari 
mantenir pel seu valor patrimonial i històric així com també per les seves condicions paisatgístiques i 
ambientals.  
 
2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 

-Front mínim:              L’existent.  
-Superfície mínima:    L’existent.  
 

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ  
 
- Tipus d’ordenació:  

La tipologia de l’edificació és en alineació a vial que normalment es correspon amb les de les edificacions 
de les parcel·les confrontants. Aquesta subzona es caracteritza pel valor històric i patrimonial de les 
construccions fruit de la suma d’elements que s’han anat constituint al llarg del temps i que cal mantenir, 
protegir i conservar on cada element individual és important com ho és el resultat del conjunt.  
 

- Edificabilitat màxima i ocupació amb edificació:  L’existent.  
En el cas de la reconstrucció de ruïnes l’edificabilitat resultant és l’aplicació de l’ocupació en planta pel 
número de plantes màxim que ve indicat en els plànols d’ordenació, si bé es pot acreditar un volum 
diferent amb plànols o fotografies històriques que justifiquin l’existència d’un habitatge o bé l’adaptació al 
promig de les altures de les edificacions veïnes.  

 
- Fondària edificable: 
  L’existent o la grafiada en els plànols d’ordenació. 
- Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: 
  D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades dels paràmetres referents a l’alineació a vial. 
 
- Espai lliure d’edificació: 
  No s’admeten elements desmuntables. 
 
- Ocupació planta soterrani: Corresponent com a màxim a l’ocupació de la planta baixa.  
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1b- Nucli compacte  
 
1. DEFINICIÓ  
 
Aquesta zona correspon a les ordenacions antigues de cases entre mitgeres i en alineació a vial que 
conformen el recinte del nucli antic.  
 
2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
- Front mínim: L’existent.  
  En cas de noves parcel·lacions el front mínim no pot ser inferior als 5,50m. És obligatori que la façana a 

carrer mantingui la modulació vertical corresponent al parcel·lari original. Aquesta modulació no podrà 
esser superior a 8m sense diferenciar el canvi de continuïtat de façana. 

 
No s’admet la repetició seriada d’un mateix edifici. D’aquesta manera els projectes que es refereixen a 
varis edificis que s’han de construir de manera simultània o successiva en el temps, diferenciaran cada 
edificació o unitat de les veïnes, respectant els mòduls de crugia establerts segons els paràmetres 
següents que cal complir conjuntament:  
 

-Diferent cota de l’arrencada del ràfec  
-Diversitat en la composició de la façana 
-Diferències en el cromatisme de la façana 
 

No és permès l’addició de més de tres parcel·les, ni que la parcel·la resultant d’una possible addició 
superi el front de façana de 10m, garantint així, el manteniment del gra petit de la parcel·lació actual.  

 
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ  
 
- Tipus d’ordenació:  

El tipus d’ordenació és el d’alineació a vial amb edificacions entre mitgeres integrades a les del seu 
voltant.  
 

- Edificabilitat màxima i ocupació amb edificació:  
L’existent o l’índex resultant de l’aplicació de les condicions d’ordenació de la zona: fondària edificable i 
número de plantes.  
 

- Fondària edificable:  
Indicada en els plànols d’ordenació (de façana a façana o de façana a pati). En el cas de ser edificable la 
totalitat de la parcel·la s’haurà de retirar 2m del seu límit amb la parcel·la veïna per poder ventilar.  

 
- Punt d’aplicació de l’alçada reguladora:  
  D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades referent a l’alineació a vial.  
 
- Espai interior d’illa:  
  No s’admeten elements desmuntables.   
 
- Ocupació planta soterrani  
  L’ocupació de la planta soterrani pot sobrepassar en un 25% l’ocupació màxima permesa, corresponent a 

la profunditat edificable.  
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1c- Nucli històric obert  
 
1. DEFINICIÓ  
 
Aquesta zona correspon al nucli antic obert, basat en el reconeixement de la parcel·lació històrica, i 
formada per un volum principal que és la casa tradicional antiga i algunes construccions de petita dimensió 
o coberts que s’ordenen al voltant d’un espai privat o pati. Aquests conjunts a conservar busquen la relació 
amb el carrer de manera que s’integren en l’estructura urbana històrica existent i amb el context urbà del 
teixit antic. Les construccions mantenen els materials originaris de pedra característics de les zones 
antigues a conservar.  
 
2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
- Front mínim: L’existent. 
- Superfície mínima: L’existent. No s’admeten segregacions en la parcel·lació existent. 
 
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ  
 
- Tipus d’ordenació: Es corresponen a la tipologia d’habitatge alineat a vial.  
- Edificabilitat màxima i ocupació amb edificació: L’existent o la grafiada en els plànols d’ordenació.  
- Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades referent a 

l’alineació a vial.  
- Ocupació planta soterrani: la corresponent a l’ocupació de l’edificació màxima permesa.  
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Article 134. Zona d’urbà tradicional, clau 2  
 
1. DEFINICIÓ I SUBZONES  
 
Aquesta zona correspon als creixements dels teixits antics tradicionals que normalment es situen a l’entorn 
del nucli vell o al llarg d’una carretera o antic camí. 
 
En aquesta zona coexisteixen edificacions de naturalesa i tipologia edificatòria molt diversa, resultat d’un 
procés de formació de la ciutat complexa. Aquest document ordena en aquesta zona les condicions 
tipològiques dels nous creixements, adaptant-les a la diferents situacions, de manera que les noves 
construccions s’ajusten a les edificacions existents de l’entorn, per tal de cobrir mitgeres o respectar les 
separacions a la parcel·la quan es pugui donar aquesta situació, etc, i per tant venen assenyalades en els 
plànols d’ordenació del sòl urbà.  
 
En cas de no tenir referents de construccions veïnes la zona d’urbà tradicional ve regulada amb una 
volumetria opcional, segons la dimensió de la pròpia parcel·la i del conjunt on es troben localitzades. 
  
S’estableixen 1 subzona:  

 
Urbà tradicional compacte clau 2b  
 

Les condicions que són comuns a totes les subzones es detallen tot seguit i la resta s’especifiquen a cada 
subzona.  
 
2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 
  
- Densitat màxima d’habitatges:  
  L’existent ó 1 habitatge per parcel·la o cada 200m² construïts sempre que es mantingui l’estructura 

tipològica de l’edificació en la subzona 2b. 
 
- Alçada reguladora i nombre de plantes:  
  L’alçada reguladora màxima es fixa en 6,30m, corresponent a 2P i equivalent a planta baixa i una planta 

pis. El número de plantes sinó es que està indicat expressament en els plànols d’ordenació s’estableix en 
2P. L’objectiu és integrar les noves construccions o reformes a les edificacions de l’entorn immediat que 
formen una mateixa façana. 

 
- Coberta:  

Les cobertes han de ser inclinades i tindran el pendent i la tipologia que s’assenyala per a cada nucli 
urbà en les fitxes normatives de l’edificació i segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta 
normativa.  
 
Sobre la coberta no s’admeten altres elements que les xemeneies i fumeres. Sota d’aquesta s’ha 
d’englobar les caixes d’escala, l’aire condicionat i la instal·lació d’antenes vinculades a la lliure 
recuperació del servei públic de comunicació audiovisual. 
 
Es poden mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de coberta, a excepció 
d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció s’han de fer amb obra arrebossada i pintada 
de color similar a la façana, de pedra o de coure. Les alçades no poden superar 1,00m comptats des del 
carener.  
 

- Sota coberta habitable:  
Es regula segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa.  

 
- Elements sortints:  

Es regula segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa i la fitxa normativa de 
l’edificació de cada nucli.  
 

- Cossos sortints:  
Es regula segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa i la fitxa normativa de 
l’edificació de cada nucli.  
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- Reculades de l’edificació:  
  No s’admeten a excepció de les que per raons de preexistència s’han incorporat a la fesomia del nucli o 

per projecte. 
 
- Espai lliure d’edificació: S’indiquen en els plànols d’ordenació com NE. Aquests espais són lliures 

d’edificació i es poden cultivar, enjardinar o pavimentar. S’han de mantenir les tanques existents o bé, si 
se’n construeixen de noves, s’ha d’estar al que a la normativa general i al que s’estableix les fitxes 
normatives de l’edificació de cada nucli. 

 
- Porxos:  
  S’han de mantenir els passos porticats preexistents.  
 
- Ocupació planta soterrani:  

L’ocupació de la planta soterrani pot sobrepassar en un 25% l’ocupació màxima permesa, corresponent 
a la profunditat edificable.  
 

- Publicitat comercial:  
  Es regula en els paràmetres urbanístics.  
 
3. CONDICIONS ESTÈTIQUES 
  
La regulació específica de les condicions estètiques que es relacionen tot seguit es complementen amb les 
determinacions generals de la normativa definides en la secció 1 i 2 del capítol 3, i en les fitxes normatives 
de l’edificació per a cada nucli.  
 
- Façanes i mitgeres  
  Han de mantenir les normes compositives i estètiques de les edificacions veïnes i el caràcter pla de les 

façanes. En els projectes tant de rehabilitació com d’obra nova, les façanes s’han de presentar 
acompanyades de les veïnes a fi i efecte de garantir la seva integració en el conjunt urbà.  

 
Les parets mitgeres es regulen dins els paràmetres urbanístics d’aquesta normativa.  
 
- Proporcions de les obertures de façanes  
  Respecte a la forma i disposició dels forats s’ha d’estar a la norma tradicional d’integració en el paisatge 

urbà en el que s’està intervenint. Es regula d’acord amb que s’estableix en la secció 1 d’aquest mateix 
capítol.  

- Acabats de façana  
Les façanes s’han de realitzar amb materials que no desvirtuïn el caràcter de cadascun dels nuclis i els 
seus valor tradicionals, respectant les condicions de textura que li són pròpies i que es detallen a les 
fitxes normatives de l’edificació.  

 
Totes les façanes, tant les exteriors com les interiors, s’han de tractar seguint aquests criteris. L’acabat 
exterior ha de ser únic per a tota la façana permetent-se només en la planta baixa una variació. Els 
colors dels diferents elements que composen la façana han de ser harmònics amb els predominants a 
l’entorn. Es primarà l’ús de l’arrebossat tradicional de paleta amb morter de calç. 
 

- Color de façana  
  Tant els materials de les façanes com els colors han de ser harmònics amb les condicions cromàtiques i 

de textura de cada nucli urbà definit en les fitxes normatives de l’edificació de cada nucli.  
 
- Canaleres i baixants  
  Les canaleres poden quedar dintre de la cornisa o bé penjades i seran de coure de zenc , de xapa lacada 

o galvanitzada o de ferro colat pintat.  
 
  Els baixants i els canalons han de ser metàl·lics i pintats de color gris fosc, amb tonalitats no brillants, i en 

cas que vagin a l’exterior, han de ser de coure, xapa lacada o de ferro colat pintat.  
 
- Fusteria i baranes  
  Cal que respectin els materials i les condicions cromàtiques i de textura definits en les fitxes normatives 

de l’edificació per a cada nucli.  
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- Tanques:  
  Segons el que s’estableix en la regulació dels paràmetres urbanístics d’aquesta normativa i en la fitxa 

normativa de l’edificació per a cada nucli.  
 
4. CONDICIONS D’ÚS  
 
- Ús dominant:                     Residencial: unifamiliar 
- Usos compatibles:            Hoteler, restauració, allotjament rural, recreatiu, comerç, oficines i serveis 

privats, magatzems i tallers generalment sols en planta baixa, docent, sanitari 
– assistencial, esportiu i sociocultural, tallers artesanals.  

 
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regeix pel següent criteri: l’ús dominant ha d’ocupar 
un mínim del 50% del sostre.  

 
- Dotació mínima d’aparcament: d’acord amb la regulació d’usos i activitats d’aquesta normativa.  
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2b- Urbà tradicional compacte  
 
1. DEFINICIÓ 
  
Aquesta zona identifica els eixamples tradicionals de creixements a l’entorn del nucli antic, format per 
cases entre mitgeres.  
 
2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
- Front mínim: L’existent.  

Les condicions de la nova edificació haurà de mantenir un front mínim de 6m. No s’admet la repetició 
seriada d’un mateix edifici. D’aquesta manera els projectes que es refereixen a varis edificis que s’han de 
construir de manera simultània o successiva en el temps han de diferenciar cada edificació o unitat de 
les veïnes, respectant els mòduls de crugia establerts segons els paràmetres següents que cal complir 
conjuntament:  
 

- Diferent cota de l’arrencada del ràfec 
- Diversitat en la composició de la façana 
- Diferències en el cromatisme de la façana 

 
- Superfície mínima No és permès l’addició de més de tres parcel·les, ni que la parcel·la resultant d’una 

possible addició superi l’ample de façana de 10m. 
 
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:  
 
- Tipus d’ordenació:  

És el d’alineació a vial amb la tipologia edificatòria de les cases unifamiliar entre mitgeres amb façana 
integrada a las del seu voltant. L’edificació s’ha de situar ocupant el 100% de l’alineació de vial 
assenyalat en els plànols d’ordenació, no permetent-se reculades o enretirades del pla de façana. Així 
mateix, s’han de situar de manera que suposin una millora a la imatge urbana d’aquesta zona i s’han 
d’ajustar a les condicions de les edificacions existents. Els criteris que s’estableixen per determinar la 
posició de les noves edificacions són els següents:  

 
- Les edificacions existents veïnes. 
- La dimensió de la pròpia parcel·la, referit a l’amplada de façana. 
 

En els casos en que la parcel·la que es vulgui edificar tingui en la parcel·la veïna una edificació existent 
en mitgera, la nova construcció s’ha de col·locar tapant la mitgera o les mitgeres existents o bé tractarà 
la mitgera existent com si fos façana. Per tant cal justificar expressament les solucions adoptades 
mitjançant el projecte corresponent, en relació al conjunt d’edificacions del voltant. 

  
- Edificabilitat màxima i ocupació amb edificació:  
  L’índex resultant de l’aplicació de les condicions d’ordenació de la zona: alçada reguladora, fondària 

edificable, espai lliure parcel·la.  
 
- Fondària edificable:  
  Indicada en els plànols d’ordenació (de façana a façana o de façana a pati). En el cas que la totalitat de la 

parcel·la sigui edificable s’haurà de retirar 2m del seu límit amb la parcel·la veïna per poder ventilar.  
 
- Punt d’aplicació de l’alçada reguladora:  
  D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades dels paràmetres referents a alineació a vial.  
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Article 135. Zona de cases en filera o agrupades, clau 4b  

 
1. DEFINICIÓ  
 
Aquesta zona inclou les agrupacions de cases en filera unifamiliars, en alineació a vial o enretirades del 
front de carrer que conformen volums més importants (de més de 15m de façana).  
 
2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
S’admeten les condicions dels conjunts de cases en filera existents. Per a les noves edificacions, els 
paràmetres són els següents:  
 
- Front mínim: L’existent.  
  El front mínim de cada parcel·la i casa unifamiliar nova serà de 5m.  
 
- Superfície mínima: L’existent. Parcel·la mínima inicial de 120m². 

S’admet l’agrupació màxima de 5 parcel·les.  
 
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ  
 
- Tipus d’ordenació:  

Correspon al concepte tipològic d’edificació aïllat o semiaïllat, alineada a vial, constituït per l’addició o 
agrupació de cases unifamiliars, envoltades d’un jardí o amb possibilitat d’un espai no edificable a cada 
parcel·la.  
 
Les construccions a realitzar han de respectar unes distàncies mínimes al front de parcel·la si és el cas, 
així com al fons i als laterals de la mateixa, de forma que han de definir façana pels quatre costats del 
conjunt edificat i no han de deixar cap mitgera vista. El conjunt del volum o de la promoció s’ha de 
col·locar tenint en compte l’ocupació dibuixada, de forma indicativa en els plànols d’ordenació.  
 

- Densitat màxima d’habitatges:  
  1 habitatge per cada parcel·la  
 
- Edificabilitat màxima i ocupació amb edificació:  

L’edificabilitat màxima és de 1,20m²st/m²sl, la que resulta de multiplicar la superfície d’ocupació màxima 
pel nombre de plantes. L’ocupació màxima de la parcel·la és la que resulti de l’aplicació de les 
separacions mínimes a límits de parcel·la, o segons les condicions particulars fixades en els plànols 
d’ordenació i aquesta normativa.  
 

- Fondària edificable màxima:  
  15m. 
  
- Longitud màxima:  

En el cas de nova edificació la longitud màxima del conjunt del volum o de la promoció és de 30m. No 
s’admet la repetició seriada de més de dos unitats. Els projectes de més de dos unitats han de 
diferenciar cada edificació de les veïnes en la composició i el cromatisme de la façana, de manera que, si 
es vol construir una major unitat de cases, s’ha de subdividir en les fileres necessàries que respectin 
aquesta dimensió, garantint així una volumetria esponjada i oberta en tot el sector delimitat.  
 

Separacions mínimes: 
 

 -  Es reconeixen totes les separacions actuals de les edificacions existents sinó s’indica altre cosa en 
els plànols d’ordenació.  

-   Les noves edificacions s’han de col·locar separant-se del front de carrer 3,00m. Aquesta separació 
es converteix en alineació i serà obligatòria en tot el front de la filera que es defineixi. L’espai 
davant de les fileres ha d’estar lliure de tota edificació. La separació mínima del límit lateral i fons 
de parcel·la ha de ser d’un mínim de 3,00m.  

-   Tots els costats del conjunt del volum edificat es consideren façana. 
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- Alçada reguladora i nombre de plantes:  
L’alçada reguladora màxima és de 6,00m correspon a un màxim de 2 plantes (2P), sinó és que s’indica 
expressament altre cosa en els plànols d’ordenació. 

 
Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades dels 
paràmetres referents a alineació a vial. 
 
- Coberta: Les cobertes han de ser inclinades i han de tenir el pendent i la tipologia de les construccions 

tradicionals de l'entorn en el que estan localitzades segons els paràmetres urbanístics de la normativa i 
seguint el criteri de les fitxes normatives d’edificació de cada nucli. 

 
- Sota coberta habitable: Segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa. 
 
- Elements sortints: Segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa. 
 
- Cossos sortints: Segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa. 
 
- Construccions auxiliars:  

Es permeten les construccions auxiliars amb les limitacions següents:  
 

- S’han de situar sempre integrades en la definició de la tanca de la parcel·la.  
- La seva superfície màxima no pot excedir de 15m²/habitatge i l’alçada màxima de 3,00m.  
- Les limitacions anteriors no són d’aplicació a aquells usos que no suposin una construcció en 

alçada, com són les piscines, pistes esportives descobertes, etc. 
 
- Espai lliure d’edificació:  
  És l’espai no edificat destinats generalment a jardins privats. El tractament d’aquests espais s’ha de fer 

amb espècies autòctones de la zona. 
 
   S’admet la col·locació d’elements desmuntables, com pèrgoles, sempre i quan ocupin menys del 20% 

de l’espai lliure. Aquests s’han de construir seguint les condicions estètiques generals i els criteris de 
les solucions tradicionals. Aquests elements desmuntables no poden tancar-se amb cap material per 
cap dels seus paraments verticals. 

 
   Per aquest motiu, cal sol·licitar la corresponent llicències d’obres municipal i s’ha de justificar la seva 

necessitat i conveniència, la seva ubicació, volum i impacte paisatgístic. 
 
- Ocupació planta soterrani:  
  L’ocupació de la planta soterrani pot sobrepassar en un 25% l’ocupació màxima permesa, corresponent 

a la profunditat edificable. 
 
4. CONDICIONS ESTÈTIQUES  
 
Les condicions estètiques per aquesta zona aplicarà el criteri pel que fa a la utilització dels materials, 
forma i pendent de les cobertes, façana i mitgeres, obertures de façanes, cromatismes, baixants, fusteries, 
tanques, etc definides en les fitxes normatives de l’edificació per a cada nucli.  
 
5. CONDICIONS D’ÚS 
 
- Ús dominant:                  Residencial 
- Usos compatibles:   Restauració, recreatiu, oficines i serveis privats, magatzems i tallers generalment 

sols en planta baixa, docent, sanitari– assistencial, esportiu, sociocultural, 
religiós. 

 
La proporció entre l’ús dominant i els usos compatibles és la següent: l’ús dominant haurà d’ocupar un 
mínim del 50% del sostre.  
 

- Aparcament:  
Segons la regulació d’usos i activitats d’aquesta normativa. Cal preveure com a mínim 1 plaça 
d’aparcament per a cada habitatge de nova construcció i ha de ser preferentment comunitari.  
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Article 136. Zona de cases aïllades amb cobert o magatzem, clau 4c  

 
1. DEFINICIÓ  
 
Aquesta zona inclou les cases existents o de nova construcció aïllades o semiaïllades amb cobert o 
magatzem d’ús agrícola en P.Baixa o adossat al cos de l’habitatge generalment d’ús unifamiliar o 
bifamiliar. Enretirades del front de carrer que conformen volums més importants. Tot i ordenant la parcel·la 
i els espais lliures privats. L’objectiu d’aquest document és l’ordenació i regulació d’aquestes edificacions, 
tot protegint les condicions paisatgístiques naturals dels indrets on es troben ubicades.  
 
2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
S’admeten les condicions de les cases aïllades existents. Per a les noves edificacions, els paràmetres són 
els següents:  
 
- Front mínim: L’existent.  
  El front mínim de cada parcel·la i casa aïllada serà la marcada en el plànol d’ordenació.  
 
- Superfície mínima: L’existent o les indicades en els plànols d’ordenació 

S’admet l’agrupació màxima de 2 parcel·les.  
 
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ  
 
- Tipus d’ordenació:  

Correspon al concepte tipològic d’edificació aïllat o semiaïllat, constituït per l’addició o agrupació d’un 
màxim de dues cases amb magatzem, envoltades d’un jardí o amb possibilitat d’un espai no edificable a 
cada parcel·la.  
 
Les construccions a realitzar han de respectar unes distàncies mínimes al front de parcel·la si és el cas, 
així com al fons i als laterals de la mateixa, de forma que han de definir façana pels quatre costats del 
conjunt edificat i no han de deixar cap mitgera vista. El conjunt del volum o de la promoció s’ha de 
col·locar tenint en compte l’ocupació dibuixada, de forma indicativa en els plànols d’ordenació.  
 

- Densitat màxima d’habitatges:  
  1 habitatge per cada parcel·la  
 
- Edificabilitat màxima i ocupació amb edificació:  

L’edificabilitat màxima és de 0,90m²st/m²sl, la que resulta de multiplicar la superfície d’ocupació màxima 
pel nombre de plantes. L’ocupació màxima de la parcel·la és la que resulti de l’aplicació de les 
separacions mínimes a límits de parcel·la, o segons les condicions particulars fixades en els plànols 
d’ordenació i aquesta normativa.  
 

- Ocupació màxima de la parcel·la:  
  45% sempre ubicat en l’àmbit definitiu per les separacions mínimes a límit de parcel·la.  
  
- Longitud màxima:  

En el cas de nova edificació la longitud màxima del conjunt del volum o de la promoció és de 26m.  
 

Separacions mínimes: 
 

 -  Es reconeixen totes les separacions actuals de les edificacions existents sinó s’indica altre cosa en 
els plànols d’ordenació.  

-   Les noves edificacions s’han de col·locar separant-se un mínim del front de carrer 3,00m. La 
separació mínima del límit lateral i fons de parcel·la ha de ser d’un mínim de 3,00m.  

-   Tots els costats del conjunt del volum edificat es consideren façana. 
 
- Alçada reguladora i nombre de plantes:  

L’alçada reguladora màxima és de 8,00m correspon a un màxim de 2 plantes (2P), sinó és que s’indica 
expressament altre cosa en els plànols d’ordenació. 
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Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades dels 
paràmetres referents a alineació a vial. 
 
- Coberta: Les cobertes han de ser inclinades i han de tenir el pendent i la tipologia de les construccions 

tradicionals de l'entorn en el que estan localitzades segons els paràmetres urbanístics de la normativa i 
seguint el criteri de les fitxes normatives d’edificació de cada nucli. 

 
- Sota coberta habitable: Segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa. 
 
- Elements sortints: Segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa. 
 
- Cossos sortints: Segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa. 
 
- Construccions auxiliars, coberts i magatzems:  

Es permeten les construccions auxiliars amb les limitacions següents:  
 

- S’han de situar sempre en l’àmbit de l’edificació de la parcel·la.  
- La seva superfície màxima no pot excedir de l’ocupació permesa ni sobrepassar l’alçada 

reguladora màxima. 
- Les limitacions anteriors no són d’aplicació a aquells usos que no suposin una construcció en 

alçada, com són les piscines, pistes esportives descobertes, etc. 
 
- Espai lliure d’edificació:  
  És l’espai no edificat destinats generalment a jardins privats. El tractament d’aquests espais s’ha de fer 

amb espècies autòctones de la zona. 
 
   S’admet la col·locació d’elements desmuntables, com pèrgoles, sempre i quan ocupin menys del 20% 

de l’espai lliure. Aquests s’han de construir seguint les condicions estètiques generals i els criteris de 
les solucions tradicionals. Aquests elements desmuntables no poden tancar-se amb cap material per 
cap dels seus paraments verticals. 

 
   Per aquest motiu, cal sol·licitar la corresponent llicències d’obres municipal i s’ha de justificar la seva 

necessitat i conveniència, la seva ubicació, volum i impacte paisatgístic. 
 
- Ocupació planta soterrani:  
  L’ocupació de la planta soterrani pot sobrepassar en un 25% l’ocupació màxima permesa, corresponent 

a la profunditat edificable. 
 

 
4. CONDICIONS ESTÈTIQUES  
 
Les condicions estètiques per aquesta zona aplicarà el criteri pel que fa a la utilització dels materials, 
forma i pendent de les cobertes, façana i mitgeres, obertures de façanes, cromatismes, baixants, fusteries, 
tanques, etc definides en les fitxes normatives de l’edificació per a cada nucli.  
 
 
5. CONDICIONS D’ÚS 
 
- Ús dominant:                  Residencial amb magatzems o coberts auxiliars. 
- Usos compatibles:   Restauració, recreatiu, oficines i serveis privats, magatzems i tallers generalment 

sols en planta baixa, docent, sanitari– assistencial, esportiu, sociocultural, 
religiós. 

 
La proporció entre l’ús dominant i els usos compatibles és la següent: l’ús dominant haurà d’ocupar un 
mínim del 50% del sostre.  
 

- Aparcament:  
Segons la regulació d’usos i activitats d’aquesta normativa. Cal preveure com a mínim de 2 places 
d’aparcament per a cada habitatge de nova construcció. 
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Article 137. Zona de cases aïllades, clau 6  

 
1. DEFINICIÓ  
 
Aquesta zona ordena l’edificació aïllada i semiaïllada, destinada generalment a ús residencial unifamiliar  
o bifamiliar en forma de ciutat jardí en funció de diferents densitats. En funció de les característiques de 
l’ordenació s’estableixen les següents subzones:  
 
 

En parcel·la mitjana,  clau 6b  
En parcel·la gran,  clau 6c  
En parcel·la bifamiliar,  clau 6d  

 
 
2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
S’admeten les condicions de les cases unifamiliars edificades existents. Es reconeixen com edificables les 
parcel·les existents anteriors a la data d’aprovació d’aquestes Normes, que hagin estat enregistrat al 
Registre de la propietat, tot i no tenir la façana mínima que s’estableix per a les noves construccions 
segons el següent:  
 
 
 

 6b 6c 6d 
Front mínim  16m 24m 18m 

Superfície mínima de parcel·la  de 401m² a 900m² superior a 900m² mínim 400m² 

 
 
 
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ  
 
- Tipus d’ordenació: Edificació aïllada, unifamiliar o bifamiliar.  
 
- Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge per parcel·la. Només en la clau 6d s’admet l’agrupació de 2 

habitatges. 
 

- Edificabilitat màxima i ocupació amb edificació: 
 

 

 6b 6c 6d 
Edificabilitat màxima  0,60m²st/m²sl 0,40m²st/m²sl 0,80m²st/m²sl 
Ocupació màxima  35% 25% 50% 

 
 
- Separacions mínimes:  

S’admeten les existents. Per a les noves edificacions les distàncies mínimes de l’edificació a carrer, 
laterals i fons de parcel·la són les que s’estableixen en el quadre següent:  
 
 
 

 6b 6c 6d 
Separacions mínimes 
carrer -laterals -fons  5m -3m -3m 5m -5m -5m 3m -3m -3m 

 
Les parcel·les que tinguin, en sentit descendent amb el vial, un pendent superior al 30% podran reduir a 
3m la distància mínima de l’edificació a carrer.  

 
 
 
 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       659 

 
 
- Alçada reguladora i nombre de plantes:  
  L’alçada reguladora màxima s’estableix en 6,00m, que correspon com a màxim a 2 plantes (2P). En cas 

de preveure una alçada diferent, el nombre de plantes s’indicarà expressament en els plànols 
d’ordenació en funció de l’adaptació a la tipologia de l’entorn segons l’esquema adjunt orientatiu.  

 
 

   
- Punt d’aplicació de l’alçada reguladora:  
  D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades dels paràmetres referents a l’edificació aïllada.  
 
- Coberta:  
  Les cobertes han de ser inclinades i han de tenir el pendent i la tipologia de les construccions tradicionals 

de l’entorn en el que estan localitzades i el que determinen les fitxes normatives de cada nucli.  
 
- Sota coberta habitable:  
  Segons els paràmetres urbanístics d’aquesta normativa.  
 
- Elements sortints:  
  Segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa.  
 
- Cossos sortints:  
  Segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa. Es permeten els cossos sortints tancats 

i semitancats i oberts. La seva limitació ve donada pel paràmetre d’ocupació màxima permesa.  
 
- Construccions auxiliars:  
  Es permeten les construccions auxiliars amb les limitacions següents:  

- S’han de situar sempre dins l’àmbit edificable, separat de la tanca de la parcel·la.  
- La seva superfície màxima no pot excedir dels 30m2 i l’alçada màxima ha de ser de 3,00m.  
- Les limitacions anteriors no són d’aplicació a aquells usos que no suposin una construcció en alçada, 

com són les piscines, pistes esportives descobertes, etc.  
 
- Espai lliure d’edificació: S’admet la col·locació d’elements desmuntables, com pèrgoles, sempre i quan 

ocupin menys del 20% de l’espai lliure. Aquests s’han de construir seguint les condicions estètiques 
generals i els criteris de les solucions tradicionals. Aquests elements desmuntables no poden tancar-se 
amb cap material per cap dels seus paraments verticals. Per aquest motiu, cal sol·licitar la corresponent 
llicències d’obres municipal i s’ha de justificar la seva necessitat i conveniència, la seva ubicació, volum i 
impacte paisatgístic.  

 
- Ocupació planta soterrani:  
  L’ocupació de la planta soterrani no pot sobrepassar l’ocupació màxima permesa, corresponent a la 

profunditat edificable.  
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4. CONDICIONS ESTÈTIQUES  
 
Les condicions estètiques per aquesta zona aplicarà el criteri pel que fa a la utilització dels materials, 
forma i pendent de les cobertes, façana i mitgeres, obertures de façanes, cromatismes, baixants, fusteries, 
tanques, etc definides en les fitxes normatives de l’edificació per a cada nucli.  
 
5.CONDICIONS D’ÚS  
 
-  Ús dominant:                Residencial  
- Usos compatibles:     Restauració, recreatiu, oficines i serveis privats, docent, sanitari – assistencial, 

esportiu, sociocultural, religiós.  
 

La proporció entre l’ús principal i els usos compatibles és la següent: l’ús principal ha d’ocupar un mínim 
del 50% del sostre.  

 
- Aparcament:  

Segons la regulació d’usos i activitats d’aquesta normativa. Cal preveure com a mínim 1 plaça 
d’aparcament per a cada habitatge de nova construcció.  
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  Article 138. Zona de serveis i dotacions privades, clau 8  
 
1. DEFINICIÓ I SUBZONES  
 
Abasta l’àrea de sòl urbanitzable de Cabestany amb predomini d’activitats privades amb un ús concret 
com són les àrees d’hotel i/o altres modalitats d’allotjament col·lectiu temporal i de serveis lligats a tot tipus 
de turisme i la restauració, dotacions culturals i socials diferents dels equipaments, com la fundació 
privada, dotacions recreatives, esportives lúdiques, etc. S’estableixen les subzones següents:  
 

Residencial temporal clau 8a  
 
 

2. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ  
 

 8a 
Front mínim  Parcel·la única 
Superfície mínima  Parcel·la única 

 
 
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 
 
 -Tipus d’ordenació:  
 

 8a 
Tipus d’ordenació Aïllada 

 
- Edificabilitat màxima i ocupació amb edificació:  
  La que resulta de multiplicar la superfície de l’àmbit de sòl urbanitzable pels coeficients corresponents. 
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- Separacions mínimes: 
  5 metres a límit de l’àmbit  
 
- Alçada reguladora màxima i nombre de plantes:  
  L’alçada reguladora màxima s’estableix en 6,00m, que correspon com a màxim a 2 plantes (2P), 

correspondrà a la part baixa de la vessant. En la part alta de la vessant l’alçada reguladora màxima serà 
de 1 planta (1P) seguint l’esquema adjunt d’encaix de l’edificació en l’aterrassament o abancalament del 
terreny. 

 
- Creació de parets de marge: 
  Seran de pedra del país aparellada en sec i no tindran una altura superior als 3 m. 
 
- Construccions auxiliars:  
  Incloses en el coeficient general de l’àmbit. 
 
- Punt d’aplicació de l’alçada reguladora:  
  D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades referent a edificació alineada a vial.  
 
- Espai lliure d’edificació: Indicat als plànols.  
  D’acord amb els paràmetres urbanístics generals.  
 
- Ocupació planta soterrani  
  L’ocupació de la planta soterrani pot sobrepassar un 20%  
 
- Coberta:  
  Plana i verda o enjardinada amb espècies arbustives autòctones amb la intenció d’assimilar els cossos 

edificats als murs que formalitzen els bancals del paisatge rural.  
 
- Elements sortints:  
  Segons els paràmetres urbanístics definits en aquesta normativa.  
 
- Cossos sortints:  
   No es permeten  
 
- Publicitat comercial: Es regula en la normativa general d’aquesta normativa 
 
 
4. CONDICIONS ESTÈTIQUES 
  
Ús de murs de pedra en sec del país en els volums edificats i en les parets de marges i tanques. 
 
En els volums de nova construcció els baixants aniran amagats en el gruix constructiu dels murs de pedra. 
 
 
5. CONDICIONS D’ÚS  
 
- Usos dominants i compatibles:  
 
 8a 
Ús dominant  Hostaleria, restauració  
Usos compatibles  Habitatge (lligat a l’activitat principal amb una superfície màxima de 120m2), 

esportiu, recreatiu, comerç, magatzems, sociocultural, aparcament.  

 
La proporció entre l’ús dominant i els usos compatibles és la següent: l’ús dominant ha d’ocupar un 
mínim del 75% del sostre  
 

- Dotació mínima d’aparcament:  
  Segons la regulació d’usos d’aquesta normativa.  
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CAPÍTOL 4. ÀMBITS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ EN SÒL URBÀ 
 
Secció 1. Disposicions generals 
 

Article 139.-  Àmbits de planejament i gestió en sòl urbà 
 

1. Per a la gestió del sòl urbà, aquest POUM delimita polígons d’actuació i sectors, per al seu posterior 
desenvolupament mitjançant plans de millora urbana. Les condicions a les quals s’ haurà de subjectar el 
desenvolupament de cada un d’aquests àmbits es recullen en els articles següents. 
 
Les determinacions sobre sistemes establertes per a cada un dels sectors sotmesos a planejament derivat 
podran ser ajustades i precisades en el corresponent instrument de desenvolupament, excepte aquells 
sistemes la ubicació dels quals es preveu vinculant. 
 
2. L’ ordenació continguda en aquest POUM per als polígons d’actuació en sòl urbà és vinculant. 
 
3. La delimitació dels diferents àmbits de planejament i polígons d’actuació s’ha grafiat sobre els plànols d’ 
ordenació, així com a les fitxes que s’ inclouen a l’annex 1 d’aquests Normes. 
 

 Article 140.-  Concepte de Sòl urbà no consolidat 
 

1. Té la condició de sòl urbà no consolidat, altre que el consolidat. 
 
2. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, atenent a l’article 31.2 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme (DL 1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), classifica 
com a sòl  urbà no consolidat,  els terrenys els quals,  el planejament urbanístic general els sotmet a 
actuacions de transformació urbanística incorporant-los a sectors subjectes a un Pla de Millora Urbana 
o en Polígons d’ Actuació Urbanística. 

 
3. El Pla estableix i delimita els diferents sectors en que es divideix el sol  urbà no consolidat.  
 
4. Per a cadascun dels sectors de sòl urbà no consolidat,  el Pla d’ordenació urbanística municipal descriu 

els objectius del seu desenvolupament i en determina els índex d’edificabilitat bruta, la densitat màxima 
i els usos principals i compatibles. 

 
Article 141.- Objecte dels Plans de Millora Urbana 
 

1.  D’ acord amb l’article 70 del DL 1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 
els Plans de Millora Urbana tenen per objecte: 
 

a. En sòl no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d’acomplir operacions de  
rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d’ usos, de re 
urbanització, d’ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i altres de similars. 
 

b. En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes assenyalats 
per la lletra b de l’article 30, i regular la composició volumètrica i de façanes. 
 

2. Els Plans de Millora Urbana que tinguin per objectiu la reforma interior, la remodelació urbana, la 
transformació d’ usos, la re urbanització o completar el teixit urbà poden: 

 
a. Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model 

urbanístic de l’àmbit de que es tracti o be la reconversió quant a l’estructura fonamental, 
l’edificació existent o els usos principals. 

b. Establir la substitució integral o parcial de les infraestructures d’ urbanització i la 
implantació de noves infraestructures, per raons d’ obsolescència o d’insuficiència 
manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i social. 

 
3. Els Plans de Millora Urbana contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i llur finalitat , 

degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols i les normes corresponents. 
 
4. S’aplica als Plans de Millora Urbana el que estableixen els articles 65 i 66 per als plans parcials 

urbanístics, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 65  pel que fa a al reserva de sòl. 
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Article 142.- Objecte dels Polígons d’ Actuació Urbanística 
 

1.  D’ acord amb l’article 118 del DL 1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012, els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme la gestió 
urbanística integrada els sectors de planejament urbanístic derivat i els polígons d’actuació urbanística 
poden esser físicament discontinua 
 
2. La delimitació de polígons d’actuació urbanística que sigui necessària per a la cessió de terrenys per a 

carrers i vies es pot efectuar d’ acord amb el que disposa l’article 119. La cessió es pot fer mitjantçant 
escriptura pública atorgada per les persones propietàries, que l’ han de sotmetre a l’acceptació de 
l’ajuntament corresponent. 

 
 
Article 143.- Sistemes generals i locals en sòl urbà no consolidat 

 
1. Aquest Pla assenyala, si és el cas, la reserva de sistemes generals que formant part de l’estructura 

general i orgànica del territori, estan inclosos dins dels sectors. La seva destinació, posició i mida és 
vinculant. La superfície d’aquests terrenys es computable all efectes de l’article 65 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme (DL 1/2010), tal com preveu l’article 35.1.a de la mateixa Llei. 

 
2. Si es predetermina la ubicació dels sistemes locals de zones verdes, 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. 

 
 
Secció 2. Desenvolupament del sòl urbà no consolidat 
 

Article 144.- Deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat 
 
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat, atenent a l’article 44.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 

1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), tenen els deures següents: 
 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 
b) Cedir a I' Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament urbanístic 

per als sistemes urbanístics locals al servei de l’àmbit de desenvolupament. 
c) Cedir a I' Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels sistemes 

urbanístics generals que el pla d’ordenació urbanística inclou dins l’àmbit d’actuació en què siguin 
compresos els terrenys. 

d) Costejar i, si s’escau, executar la urbanització. 
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 
f) Executar en els terminis establerts pel planejament la construcció de l’habitatge protegit que 

eventualment els hi correspongui. 
g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de concertació, en els supòsits 

en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi justificadament el pla, 
vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de la urbanització. 
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Article 145.- Deures addicionals dels propietaris de sòl urbà no consolidat 
 
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat  tenen, a més dels deures que imposa l’article anterior, atenent 

a l’article 45 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012), els deures següents: 

 
a) Cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbà no consolidat en què 

siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per edificar el sostre corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector. 

b) Costejar i, si escau, executar les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics 
generals exteriors a l’actuació urbanística, i també les obres per a l’ampliació o el reforçament 
d’aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de la magnitud de la dita 
actuació, d’acord amb les determinacions del pla. Forma part d’aquests deures, en els termes 
que estableixi la legislació sectorial, participar en els costos d’implantació de les infraestructures 
de transport públic que resultin necessàries per a d’adequada connectivitat del sector. 

 
2. L’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic es fixa per part de l’administració actuant 

en el procés de reparcel·lació, i ha d’atendre proporcionalment les diferents qualificacions de zona de 
l’àmbit d’actuació. 

 
3. La cessió de sòl a que es refereix l’apartat 1, atenent a l’article 45 del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DL 1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 ), pot ésser substituïda pel 
seu equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon en els supòsits que es tracti de millorar la 
política d’habitatge o que l’ordenació urbanística doni lloc a una parcel·la única i indivisible. En aquest 
darrer supòsit la cessió pot ésser també substituïda pel seu equivalent econòmic. En tots els casos 
l’equivalent s’ha de destinar a conservar o ampliar el patrimoni públic del sòl. 

 
 

Article 146.- Gestió del sòl urbà no consolidat  
 
1. Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable delimitat, atenent a l’article 31.3 del 

Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012), cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla de millora urbana o d’un polígon 
d’actuació urbanística. 

 
2. Els sectors de sòl urbà no consolidat,  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, reparcel·lació o expropiació. La reparcel·lació pot realitzar-se en les modalitats 
de compensació bàsica, de compensació per concertació, de cooperació i per sectors d’urbanització 
prioritària. 

 
3. Quan els sectors es desenvolupin per iniciativa privada el sistema preferent serà la reparcel·lació en la 

modalitat de compensació bàsica. 
 
4. Els sectors també es poden desenvolupar parcialment en subsectors amb les condicions previstes en 

l’article 93 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012). 

 
5. Al sòl urbà no consolidat,   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 són 
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 3.  Definició i característiques dels polígons d’actuació 
 

Article 147.-  Definició característiques dels polígons d’actuació 
 
Per als sectors de sòl  urbà no consolidat, els  polígons d’actuació urbanística i els plans de millora urbana,  
que els desenvolupin fixaran les diferents zones edificables, podent-se acollir a les zones determinades 
per al sòl urbà. 
 

- Polígon d`actuació urbanística PAU- 01  Montoliu de Segarra 
- Polígon d`actuació urbanística PAU- 02  Montoliu de Segarra 
- Polígon d`actuació urbanística PAU- 03  La Guàrdia Lada 
- Polígon d`actuació urbanística PAU- 04  La Guàrdia Lada 
- Polígon d`actuació urbanística PAU- 05  La Guàrdia Lada 
- Polígon d`actuació urbanística PAU- 06 L`Ametlla de Segarra  
- Polígon d`actuació urbanística PAU- 07 L`Ametlla de Segarra 
- Polígon d`actuació urbanística PAU- 08  L`Ametlla de Segarra 

 
 

- Pla de millora urbana núm. 1 (PMU 01 – est.  Montoliu de Segarra )  
- Pla de millora urbana núm. 2 (PMU 02– Cabestany ) 
- Pla de millora urbana núm. 3 (PMU 03– L`Ametlla de Segarra )  
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Secció 4. Polígon d’actuació urbanística (PAU) en sòl urbà  
 
 
Article 148. Polígon d`actuació urbanística PAU - 01  Montoliu de Segarra 
 
PAU - 01 MONTOLIU DE SEGARRA 

Montoliu de Segarra 

Polígon d’actuació urbanística 
 
1. ÀMBIT 

 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000.   
 
2. OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 
 
a) Completar el teixit urbà i formalitzar un nou vial de connexió de la Plaça de l’Església al Carrer Major 
b) Facilitar i millora l`accessibilitat del centre del nucli urbà de Montoliu i dotar de continuïtat viària la  
    plaça de l`església  amb l`àmbit d`accés al nucli urbà i amb el nou sector de creixement del PMU-01 

 
3. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
3.1 RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 

a) Nova demanda de recursos. 
b) Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
c) Compatibilitat jurídic-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
d) Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 

 
3.2 RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 

a) Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
b) Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
c) Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
d) Adequació al Decret 130/2003 dels serveis públics de sanejament (RSPS) 

 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
 
Superfície total     1.218,15m² 

 
100% 

 
 Sistemes  X  Vialitat 235,16m² 19,30% 
       
 Zones  2b Urbà tradicional compacte 982,99m² 80,70% 
       
Habitatges     8 hab.  
Sostre màxim     Residencial 1.965,98m²st 100% 

 
 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 
 
a) Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel·lació amb la modalitat per 
compensació. S’haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de viabilitat. 
b) Cessió: 10% aprofitament urbanístic art.40.2 RLLU) 
c) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d’Actuació Urbanístic 01 de 
Montoliu de Segarra, es situa en el primer període 2015-2025  
 
6. USOS  
 
a) Ús dominant: Residencial 
b) Ús compatible: Els admesos en les diferents zones. 
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7. FITXA 

PAU-1
1.218,15

2b
558.96

2b
421.04

E1. Docent

E5. Esportiu

E2. Sanitari-assistencial
E3. Administratiu i proveïment
E4. Cultural, social i religiós

E6. Funerari i Cementiri

E8. Transport
E7. De nova creació o sense ús assignat

E9. Seguretat i defensa

TA1. Aigua
TA2. Energia
TA3. Depuració
TA4. Residus
TA5. Comunicacions
TA6. Infraestructures de rec

VIARIXV.

PS. PROTECCIÓ SISTEMES

HI. HIDROGRÀFIC

TA7. Altres de nova creació

URBÀ TRADICIONAL
2b. Urbà tradicional compacte

4b. Cases en filera o agrupades

6b. en parcel·la mitjana
6c. en parcel·la gran
6d. en parcel·la bifamiliar

8a. Hotel
8b. Allotjament col·lectiu
8c. Ús turístic
8d. Ús cultural

ZONES EN SÒL URBÀ 

2.

ORDENACIÓ ILLA OBERTA4.

6.

DOTACIONS I SERVEIS8.

UNIFAMILIARS AÏLLADESNUCLI ANTIC

1b. Nucli compacte
1c. Nucli històric obert

1.
1a. Nucli històric compacte

8e. Ús recreatiu

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS EST 

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS OEST

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS CENTRAL 

NE. NO EDIFICABLE

PAS SOTA EDIFICACIÓElements interés patrimonial

SOL URBÀ CONSOLIDAT (SU)         
POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD)

4c. Cases aïllades amb cobert o magatzem

3P Nombre de plantes màxim

Línia de referència del punt d'aplicació del nombre de planes màxim

SISTEMES

VP. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES

HD. HABITATGE DOTACIONAL PUBLIC

EQUIPAMENTSE. SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALSTA.

PROTECCIONS TERRITORI

Protecció cementiri (25m)

PARÀMETRES NORMATIUS

Reducció del nombre de plantes màxim referides al genèric(-2P)

LÍMITS

Entorn o recinte d'interès patrimonial

XV
235.16

3hab.

2hab.

2

2

QUADRE DE SUPERFÍCIES

PAU 01 - MONTOLIU DE SEGARRA  Sup. Solar     %          Ocupació    Edificabilitat    Sup. Edificable   Núm. Màxim
     (m²)              (m²s)        (m²st/m²s)         (m²st)         Habitatges

Parcel.la edificable
2b-Urbà tradicional compacte               982,99 m²             982,99m²        2P                 1.965,98       8 ut.

              982,99 m²  80,70%                   1.965,98               8 ut.
XV-Vials     235,16 m² 19,30%
TOTAL            1.218,15 m²    100%

688,00

686,50

5,17%

PAU 01 - MONTOLIU DE SEGARRA

RÈGIM SÒL: Sòl Urbà No Consolidat.

OBJECTIU: Completar el teixit urbà i formalitzar un nou vial de connexió de la Plaça de l'Esglèsia al Carrer Major.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

CESSIÓ: 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU).
TERMINI D'EXECUCIÓ: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d'Actuació Urbanístic 01 de Montoliu de Segarra és el que es fixa en
l'agenda de Avaluació Econòmica Financera i es situa en el primer periode 2015-2025.
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Article 149. Polígon d`actuació urbanística PAU- 02  Montoliu de Segarra 
 
PAU - 02 MONTOLIU DE SEGARRA 

Montoliu de Segarra 

Polígon d’actuació urbanística 
 
1. ÀMBIT 

 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000.   
 
2. OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 
 
a) Completar el teixit urbà de l’àmbit de Montoliu Oest, preveient un nou vial que doni continuïtat a 
l’existent, i amb una zona verda al costat del Castell de Montoliu 
b) Proposar una ordenació de l’edificació que permeti continuar el vial ja existent per aconseguir un espai  
    de passeig cap a la vall 

 
3. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
3.1 RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 

a) Nova demanda de recursos. 
b) Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
c) Compatibilitat jurídic-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
d) Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 

 
3.2 RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 

a) Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
b) Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
c) Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
d) Adequació al Decret 130/2003,dels serveis públics de sanejament (RSPS) 

 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
Superfície total      4.358,65m² 

 
100% 

 
 Sistemes  X Vialitat 1.204,65m²  
    Espais lliures 1.515,53m²  
  Total   2.720,18m² 62,40% 
       
 Zones  2b Urbà tradicional compacte 1.638,65m² 37.60% 
       
Habitatges      6 hab.  
Sostre màxim     Residencial 1.291,28m²st 100% 

 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 
 
a) Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel·lació amb la modalitat per 
compensació. S’haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de viabilitat i zones verdes. 
b) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
c) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d’Actuació Urbanístic 02 de 
Montoliu de Segarra es situa en el primer període 2015-2025 
 
6. USOS  
 
a) Ús dominant: Residencial 
b) Ús compatible: Els admesos en les diferents zones. 
 
7. ALTRES 
 
a) Es preveu com a càrrega directa la urbanització del 50% del vial perimetral de l’àmbit.  
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8. FITXA 

E1. Docent

E5. Esportiu

E2. Sanitari-assistencial
E3. Administratiu i proveïment
E4. Cultural, social i religiós

E6. Funerari i Cementiri

E8. Transport
E7. De nova creació o sense ús assignat

E9. Seguretat i defensa

TA1. Aigua
TA2. Energia
TA3. Depuració
TA4. Residus
TA5. Comunicacions
TA6. Infraestructures de rec

VIARIXV.

PS. PROTECCIÓ SISTEMES

HI. HIDROGRÀFIC

TA7. Altres de nova creació

URBÀ TRADICIONAL
2b. Urbà tradicional compacte

4b. Cases en filera o agrupades

6b. en parcel·la mitjana
6c. en parcel·la gran
6d. en parcel·la bifamiliar

8a. Hotel
8b. Allotjament col·lectiu
8c. Ús turístic
8d. Ús cultural

ZONES EN SÒL URBÀ 

2.

ORDENACIÓ ILLA OBERTA4.

6.

DOTACIONS I SERVEIS8.

UNIFAMILIARS AÏLLADESNUCLI ANTIC

1b. Nucli compacte
1c. Nucli històric obert

1.
1a. Nucli històric compacte

8e. Ús recreatiu

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS EST 

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS OEST

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS CENTRAL 

NE. NO EDIFICABLE

PAS SOTA EDIFICACIÓElements interés patrimonial

SOL URBÀ CONSOLIDAT (SU)         
POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD)

4c. Cases aïllades amb cobert o magatzem

3P Nombre de plantes màxim

Línia de referència del punt d'aplicació del nombre de planes màxim

SISTEMES

VP. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES

HD. HABITATGE DOTACIONAL PUBLIC

EQUIPAMENTSE. SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALSTA.

PROTECCIONS TERRITORI

Protecció cementiri (25m)

PARÀMETRES NORMATIUS

Reducció del nombre de plantes màxim referides al genèric(-2P)

LÍMITS

Entorn o recinte d'interès patrimonial

PAU-2
4.358,83

1515.53
VP

XV
1204.65

10.00

16.00

160.67m²

QUADRE DE SUPERFÍCIES

PAU 02 - MONTOLIU DE SEGARRA Sup. Solar     %          Ocupació    Edificabilitat    Sup. Edificable   Núm. Màxim
     (m²)              (m²s)        (m²st/m²s)         (m²st)         Habitatges

Parcel.la edificable
2b-Urbà tradicional compacte             1.638,65 m²  645,64m²        2P                 1.291,28       6 ut.

            1.638,65 m²  37,60%                   1.291,28               6 ut.
XV-Vials   1.204,65m²  27,64%
VP-Zona verda   1.515,53 m²  34,76%
TOTAL             4.358,83 m²    100%

680,50

672,50

672,00

1,15%

24,25%

683,50

683,35

0,40%

7,15%

PAU 02 - OEST MONTOLIU DE SEGARRA

RÈGIM SÒL: Sòl Urbà No Consolidat.
OBJECTIU: Completar el teixit urbà de l'àmbit de Montoliu Oest, ordenant l'àmbit, preveient un nou vial que doni continuïtat a l'existent, i amb una

zona verda al costat del Castell de Montoliu.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

CESSIÓ: 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU).
TERMINI D'EXECUCIÓ: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d'Actuació Urbanístic 02 de Montoliu de Segarra és el que es fixa en
l'agenda de Avaluació Econòmica Financera i es situa en el primer periode 2015-2025.

2b
1638.65

12
.0

0

39.93

484.97m²
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Article 150. Polígon d`actuació urbanística PAU- 03  La Guàrdia Lada 
 
PAU - 03 LA GUÀRDIA LADA 

Montoliu de Segarra 

Polígon d’actuació urbanística 
 
1. ÀMBIT 

 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000.   
 
2. OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 
 
a) Completar el teixit urbà de l’àmbit oest de La Guàrdia-Lada, ordenant l’àmbit i amb l’adequació del vial, 
al nou accés des de la Carretera al casc antic de la Guàrdia-Lada 
b) Donar continuïtat i sortida a la vialitat existent a la banda sud-oest del nucli urbà 
c) Adaptar l`edificabilitat a l`orografia del terreny. 
d) Diversificar l`oferta tipològica d`edificació residencial. 

 
3. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 

 
3.1 RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 

a) Nova demanda de recursos. 
b) Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
c) Compatibilitat jurídic -administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
d) Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 

 
3.2  RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 

a) Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
b) Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
c) Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
d) Adequació al Decret 130/2003, de 13 de maig, dels serveis públics de  sanejament (RSPS) 
  

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
Superfície total      4.164,93m² 

 
 100% 

 
 Sistemes  X  Vialitat 1.787,57m² 42,90% 
       
 Zones  1b Nucli compacte 841,21m²   
   2b Urbà tradicional compacte 1.536,15m²   
  Total   2.377,36m² 57,10% 
       
Habitatges     9 hab.  
Sostre màxim     Residencial 1.774,60m²st  100% 

 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 
 
a) Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel·lació amb la modalitat per  
    compensació. S’haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de viabilitat. 
b) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
c) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d’Actuació Urbanístic 03 de La 
Guàrdia-Lada es situa en el segon període 2025-2035 
 
 
6. USOS PRINCIPALS 
a) Ús dominant: Residencial 
b) Ús compatible: Els admesos en les diferents zones. 
 
7. ALTRES 
 
a) Es preveu com a carrega la solució i la urbanització de l’accés i l’estroncament amb la carretera L-214 
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8. FITXA 

E1. Docent

E5. Esportiu

E2. Sanitari-assistencial
E3. Administratiu i proveïment
E4. Cultural, social i religiós

E6. Funerari i Cementiri

E8. Transport
E7. De nova creació o sense ús assignat

E9. Seguretat i defensa

TA1. Aigua
TA2. Energia
TA3. Depuració
TA4. Residus
TA5. Comunicacions
TA6. Infraestructures de rec

VIARIXV.

PS. PROTECCIÓ SISTEMES

HI. HIDROGRÀFIC

TA7. Altres de nova creació

URBÀ TRADICIONAL
2b. Urbà tradicional compacte

4b. Cases en filera o agrupades

6b. en parcel·la mitjana
6c. en parcel·la gran
6d. en parcel·la bifamiliar

8a. Hotel
8b. Allotjament col·lectiu
8c. Ús turístic
8d. Ús cultural

ZONES EN SÒL URBÀ 

2.

ORDENACIÓ ILLA OBERTA4.

6.

DOTACIONS I SERVEIS8.

UNIFAMILIARS AÏLLADESNUCLI ANTIC

1b. Nucli compacte
1c. Nucli històric obert

1.
1a. Nucli històric compacte

8e. Ús recreatiu

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS EST 

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS OEST

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS CENTRAL 

NE. NO EDIFICABLE

PAS SOTA EDIFICACIÓElements interés patrimonial

SOL URBÀ CONSOLIDAT (SU)         
POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD)

4c. Cases aïllades amb cobert o magatzem

3P Nombre de plantes màxim

Línia de referència del punt d'aplicació del nombre de planes màxim

SISTEMES

VP. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES

HD. HABITATGE DOTACIONAL PUBLIC

EQUIPAMENTSE. SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALSTA.

PROTECCIONS TERRITORI

Protecció cementiri (25m)

PARÀMETRES NORMATIUS

Reducció del nombre de plantes màxim referides al genèric(-2P)

LÍMITS

Entorn o recinte d'interès patrimonial

PAU-3

NE

NE

NE

4164.93

841.21
1b 2b

1536,15

XV
1787,57

QUADRE DE SUPERFÍCIES

PAU 03 - LA GUÀRDIA LADA Sup. Solar     %          Ocupació    Edificabilitat    Sup. Edificable   Núm. Màxim
     (m²)              (m²s)        (m²st/m²s)         (m²st)         Habitatges

Parcel.la edificable
1b-Nucli compacte           841,21 m² 295,00      2P          590,00    4 ut.
2b-Urbà tradicional compacte        1.536,15 m²           592,30               2P       1.184,60              5 ut.

       2.377,36 m²   57,10%                   1.774,60    9 ut.
XV-Vials        1.787,57 m²   42,90%
TOTAL        4.164,93 m²     100%

10.00
29.50

713,00

4.45

723,75

12,65%

5,75%

713,00

6.00

NE

9.79

12.00

3.00

PAU 03 - LA GUÀRDIA-LADA

RÈGIM SÒL: Sòl Urbà No Consolidat.
OBJECTIU: Completar el teixit urbà de l'àmbit oest de La Guàrdia-Lada, ordenant l'àmbit i amb l'adequació del vial, al nou accés des de la Carretera

al casc antic  de la Guàrdia-Lada.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

CESSIÓ: 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU).

TERMINI D'EXECUCIÓ: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d'Actuació Urbanístic 03 de La Guàrdia-Lada és el que es fixa en l'agenda

de Avaluació Econòmica Financera i es situa en el segon periode 2025-2035.
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Article 151. Polígon d`actuació urbanística PAU- 04  La Guàrdia Lada 
 
PAU - 04 LA GUÀRDIA LADA 

Montoliu de Segarra 

Polígon d’actuació urbanística 
 
1. ÀMBIT 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000.   
 
2.OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 

 
a) Completar el teixit urbà de l’àmbit nord-est de La Guàrdia-Lada, amb l’adequació del vial paral·lel a la 
Carretera i el seu accés. 
a) Diversificar l`oferta tipològica d`edificació residencial. 
b) Adaptar l`edificabilitat a l`orografia del terreny. 
c)  Induir i facilitar el canvi d’ús i la eliminació de les edificacions d’ús de granja. 
d) Millorar i facilitar la continuïtat i la connectivitat del teixit residencial de l`àmbit. 
e) Regularitzar el límit de la façana urbana nord-est del nucli urbà 
f) Donar continuïtat i sortida a la vialitat existent a la banda nord-est del nucli urbà  

 
3. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 

 
3.1 RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 

a) Nova demanda de recursos. 
b) Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
c) Compatibilitat jurídico-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
d) Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 

 
3.2  RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 

a) Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
b) Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
c) Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
d) Adequació al Decret 130/2003, dels serveis públics de  sanejament (RSPS) 

 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
Superfície total      2.136,27m² 

 
 100% 

 
 Sistemes  X  Vialitat 1.223,31m² 57,26% 
       
 Zones   2b Urbà tradicional compacte 912,96m² 42,74% 
       
Habitatges     9 hab.  
Sostre màxim     Residencial 1.825,92m²st  100% 

 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 
a) Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel·lació amb la modalitat per  
    compensació. S’haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de viabilitat. 
b) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
c) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d’Actuació Urbanístic 04 de La 
Guàrdia-Lada, es situa en el segon període 2025-2035 
d) Condicions: El projecte d’urbanització contindrà la condició relativa al gir prohibit a l’esquerra front el 
PAU 04, del nou accés de la carretera 
 
6. USOS PRINCIPALS 
a) Ús dominant: Residencial 
b) Ús compatible: Els admesos en les diferents zones. 
 
7. ALTRES 
 
a) Es preveu com a carrega la solució i la urbanització de l’accés i l’estroncament amb la carretera L-214 
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8. FITXA 

 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       675 

Article 152. Polígon d`actuació urbanística PAU- 05  La Guàrdia Lada 
 
PAU - 05 LA GUÀRDIA LADA 

Montoliu de Segarra 

Polígon d’actuació urbanística 
 
1. ÀMBIT 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000. 
 
2. OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 
 
a) Reconèixer l’estructura urbana existent i completar el teixit urbà de l’àmbit est de la Guàrdia-Lada, 
ampliant el Carrer Central i amb la càrrega de la cessió del terreny de SNU de la futura rotonda 
b) Diversificar l`oferta tipològica d`edificació residencial. 
c) Adaptar l`edificabilitat a l`orografia del terreny. 
d) Induir i facilitar el canvi d’ús i la eliminació de les edificacions d’ús de granja. 
e) Acabar d`ordenar i consolidar el sector de nou creixement situat al límit est sobre el suport del carrer de 

l`antic camí de Talavera, tot i continuant amb l`ordenació existent d`edificacions de baixa densitat. 
f) Acabar d’urbanitzar i fixar les alineacions del vial del camí de Talavera que ja disposa dels serveis 

 
3. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
3.1 RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 

a) Nova demanda de recursos. 
b) Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
c) Compatibilitat jurídico-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
d) Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 

 
3.2  RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 

a) Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
b) Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
c) Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
d) Adequació al Decret 130/2003, dels serveis públics de  sanejament (RSPS) 

 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
Superfície total      14.454,00 m² 

 
 100% 

 
 Sistemes  x  Vialitat 2.521,50 m²  17,44 % 
       
 Zones  4b Cases en filera o agrupades  1.537,81 m²    
   4c Cases aïllades amb coberts o magat. 1.878,58 m²    
   6b Unifamiliar parcel·la mitjana 8.516,11 m²    
  Total   11.385,99 m²  82,56 % 
       
Habitatges    17 (entre existents i de nova creació)   
Sostre màxim     Residencial 8.645,75 m²st  100% 
 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 
 
a) Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel·lació amb la modalitat per  
    compensació. S’haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de viabilitat. 
b) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
c) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d’Actuació Urbanístic 05 de La 
Guàrdia-Lada es situa en el primer període 2015-2025 
d) Condicions: La vinculació a efectes de la cessió del terreny del SNU de la futura rotonda (art.35 D-2006) 
e) El nombre de parcel·les és el que s’indica en el quadre de superfícies i plànols. 
 
6. USOS PRINCIPALS 
a) Ús dominant: Residencial 
b) Ús compatible: Els admesos en les diferents zones. 
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7. FITXA 

6b
1304.33

4b
1537.81

6b
1503.51

6b
656.82

6b
847.54

4c
1878.58

XV
2521,50

PAU-5

NE

14.454,00

PAU 05 - LA GUÀRDIA-LADA

QUADRE DE SUPERFÍCIES

PAU 05 - LA GUÀRDIA LADA Sup. Solar     %          Ocupació    Edificabilitat    Sup. Edificable   Núm. Màxim
     (m²)              (m²s)        (m²st/m²s)         (m²st)         Habitatges

Parcel.la edificable
4b-Cases en filera o agrupades 1.537,81 m²                       746,54       1,20       1.845,37               4 ut.
4c-Cases aïllades amb cobert/magatzem 1.878,58 m²             340,05       0,90       1.690,72     3 ut.
6b-Unifamiliars en parcel.la mitjana 8.516,11 m²                    (35%) 2.980,63       0,60       5.109,66             10 ut.

        11.932,50 m²   82,56%                   8.645,75              17 ut.
XV-Vials 2.521,50 m²   17,44%
TOTAL         14.454,00 m²     100%

6b
2222.23

6b
1216.97

6b
764.71

ÀMBIT ROTONDA
ÀMBIT PAU-5/SNU

1.750,34

VIARIXV.

PS. PROTECCIÓ SISTEMES

HI. HIDROGRÀFIC

URBÀ TRADICIONAL
2b. Urbà tradicional compacte

4b. Cases en filera o agrupades

ZONES EN SÒL URBÀ 

2.

ORDENACIÓ ILLA OBERTA4.

NUCLI ANTIC

1b. Nucli compacte
1c. Nucli històric obert

1.
1a. Nucli històric compacte

4c. Cases aïllades amb cobert o magatzem

SISTEMES

VP. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES

HD. HABITATGE DOTACIONAL PUBLIC

6b. en parcel·la mitjana
6c. en parcel·la gran
6d. en parcel·la bifamiliar

8a. Hotel
8b. Allotjament col·lectiu
8c. Ús turístic
8d. Ús cultural

6.

DOTACIONS I SERVEIS8.

UNIFAMILIARS AÏLLADES

8e. Ús recreatiu

E1. Docent

E5. Esportiu

E2. Sanitari-assistencial
E3. Administratiu i proveïment
E4. Cultural, social i religiós

E6. Funerari i Cementiri

E8. Transport
E7. De nova creació o sense ús assignat

E9. Seguretat i defensa

EQUIPAMENTSE.
TA1. Aigua
TA2. Energia
TA3. Depuració
TA4. Residus
TA5. Comunicacions
TA6. Infraestructures de rec
TA7. Altres de nova creació

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS EST 

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS OEST

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS CENTRAL 

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALSTA.

NE.

SOL URBÀ CONSOLIDAT (SU)         
POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD)

3P Nombre de plantes màxim

Línia de referència del punt d'aplicació del nombre de planes màxim

PARÀMETRES NORMATIUS

Reducció del nombre de plantes màxim referides al genèric(-2P)

LÍMITS

Elements interés patrimonial

PROTECCIONS TERRITORI

Protecció cementiri (25m)

Entorn o recinte d'interès patrimonial

5,21%

730,50

736,00
734,80

732,80

734,00

735,30

2,11%

2,00%
1,77%

1,25%

10.00

10.00

RÈGIM SÒL: Sòl Urbà No Consolidat.

OBJECTIU: Reconèixer l'estructura urbana existent i completar el teixit urbà de l'àmbit est de la Guàrdia-Lada, ampliant el

Carrer Central i amb la càrrega de la cessió del terreny de SNU de la futura rotonda.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

CESSIÓ: 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU).

CONDICIONS: La vinculació a efectes de la cessió del terreny del SNU de la futura rotonda (art. 35 D-2006).
TERMINI D'EXECUCIÓ: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d'Actuació Urbanístic 05 de La Guàrdia-Lada és
el que es fixa en l'agenda de Avaluació Econòmica Financera i es situa en el primer periode 2015-2025.

2H

2H

2H

1H

1H

1H

1H

1H

3H

2H
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Article 153 Polígon d`actuació urbanística PAU- 06  L’ Ametlla de Segarra 
 
PAU - 06 L’ AMETLLA DE SEGARRA 

Montoliu de Segarra 

Polígon d’actuació urbanística 
 
1. ÀMBIT 

 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000. 
 
2. OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 
 
a) Completar el teixit urbà en l’àmbit nord-oest de l’Ametlla de Segarra, amb la consolidació de l’estructura 

existent, ampliant el Carrer, i possibilitant la cessió del terreny al costat de l’antic forn de l’Ametlla de 
Segarra, al costat de la Torre 

b) Diversificar l`oferta tipològica d`edificació residencial. 
c) Adaptar l`edificabilitat a l`orografia del terreny. 
d) Dotació de vialitat nord transversal associada al carrer existent en posició lateral. 
e) Creació d`un espai de separació vers la façana nord de les edificacions existents a nivell inferior. 
f) Acabar el teixit residencial recolzat i adaptat en la viabilitat i l’orografia existent 
g) Proposar una tipologia edificatòria encaixada i adaptada a l’orografia del terreny i que no tanqui les 

probabilitats futures de creixement.  
 

3. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
3.1 RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 

a) Nova demanda de recursos. 
b) Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
c) Compatibilitat jurídic-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
d) Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 

 
3.2  RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 

a) Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
b) Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
c) Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
d) Adequació al Decret 130/2003, dels serveis públics de  sanejament (RSPS) 

 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
Superfície total       2.910,75m² 

 
 100% 

 
 Sistemes  X  Vialitat  734,55m²   
   E4 Equipament 99,29m²  
  Total    833,84m² 28,65% 
 Zones  2b Urbà tradicional compacte 2.076,91m² 71,35% 
       
Habitatges     4 hab.  
Sostre màxim     Residencial 826,36m²st  100% 

 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 
 
a) Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel·lació amb la modalitat per  
    compensació. S’haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de viabilitat. 
b) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
c) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d’Actuació Urbanístic 06 de 
l’Ametlla de Segarra es situa en el primer període 2015-2025 
 
6. USOS PRINCIPALS 
 
a) Ús dominant: Residencial 
b) Ús compatible: Els admesos en les diferents zones. 
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7. FITXA 

2b
NE PAU-6

2910,75
NE

QUADRE DE SUPERFÍCIES

PAU 06 - L'AMETLLA DE SEGARRA Sup. Solar     %          Ocupació    Edificabilitat    Sup. Edificable   Núm. Màxim
     (m²)              (m²s)        (m²st/m²s)         (m²st)         Habitatges

Parcel.la edificable
2b Urbà tradicional compacte 2.076,91 m²            413,18m²       2P               826.36               4 ut.

          2.076,91 m²   71,35%                 826.36            4 ut.
XV-Vials    734,55 m²   25,24%
E4-equipament      99,29 m²     3,41%
TOTAL           2.910,75 m²      100%

E1. Docent

E5. Esportiu

E2. Sanitari-assistencial
E3. Administratiu i proveïment
E4. Cultural, social i religiós

E6. Funerari i Cementiri

E8. Transport
E7. De nova creació o sense ús assignat

E9. Seguretat i defensa

TA1. Aigua
TA2. Energia
TA3. Depuració
TA4. Residus
TA5. Comunicacions
TA6. Infraestructures de rec

VIARIXV.

PS. PROTECCIÓ SISTEMES

HI. HIDROGRÀFIC

TA7. Altres de nova creació

URBÀ TRADICIONAL
2b. Urbà tradicional compacte

4b. Cases en filera o agrupades

6b. en parcel·la mitjana
6c. en parcel·la gran
6d. en parcel·la bifamiliar

8a. Hotel
8b. Allotjament col·lectiu
8c. Ús turístic
8d. Ús cultural

ZONES EN SÒL URBÀ 

2.

ORDENACIÓ ILLA OBERTA4.

6.

DOTACIONS I SERVEIS8.

UNIFAMILIARS AÏLLADESNUCLI ANTIC

1b. Nucli compacte
1c. Nucli històric obert

1.
1a. Nucli històric compacte

8e. Ús recreatiu

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS EST 

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS OEST

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS CENTRAL 

NE. NO EDIFICABLE

PAS SOTA EDIFICACIÓElements interés patrimonial

SOL URBÀ CONSOLIDAT (SU)         
POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD)

4c. Cases aïllades amb cobert o magatzem

3P Nombre de plantes màxim

Línia de referència del punt d'aplicació del nombre de planes màxim

SISTEMES

VP. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES

HD. HABITATGE DOTACIONAL PUBLIC

EQUIPAMENTSE. SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALSTA.

PROTECCIONS TERRITORI

Protecció cementiri (25m)

PARÀMETRES NORMATIUS

Reducció del nombre de plantes màxim referides al genèric(-2P)

LÍMITS

Entorn o recinte d'interès patrimonial

413.18

696,80

5,16%

3,85%

E4
99.29

6.00

10.00

PAU 06 - L'AMETLLA DE SEGARRA

RÈGIM SÒL: Sòl Urbà No Consolidat.
OBJECTIU: Completar el teixit urbà en l'àmbit nord-oest de l'Ametlla de Segarra, amb la consolidació de l'estructura urbana existent, ampliant el
Carrer, i possibilitant la cessió del terreny al costat de l'antic forn de l'Ametlla de Segarra, al costat de la Torre.
SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

CESSIÓ: 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU).
TERMINI D'EXECUCIÓ: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d'Actuació Urbanístic 06 de l'Ametlla de Segarra és el que es fixa en
l'agenda de Avaluació Econòmica Financera i es situa en el primer periode 2015-2025.
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Article 154 Polígon d`actuació urbanística PAU- 07  L`Ametlla de Segarra 
 
PAU - 07 L’AMETLLA DE SEGARRA 

Montoliu de Segarra 

Polígon d’actuació urbanística 
 
1. ÀMBIT 

 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000. 
 
2. OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 
 
a) Completar el teixit urbà en l’àmbit nord de l’Ametlla de Segarra i aconseguir la cessió de la zona verda 
al costat de la Torre de l’Ametlla de Segarra 
b) Reconèixer la realitat física de l’àmbit així com l’edificació existent. 
c) Facilitar la cessió estratègica i la posterior urbanització de l`àmbit de l`entroncament del nou vial  
    previst per resoldre la circumval·lació sud del nucli de l`Ametlla. 

 
3. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
3.1 RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 

a) Nova demanda de recursos. 
b) Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
c) Compatibilitat jurídic-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
d) Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 

 
3.2  RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 

a) Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
b) Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
c) Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
d) Adequació al Decret 130/2003,dels serveis públics de  sanejament (RSPS) 

 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
 

Superfície total      2.208,16m² 
 

 100% 
 

 Sistemes  X  Vialitat  290,62m² 13,16% 
   V Zona verda 843,69m² 38,21% 
  Total    1.134,31m² 51,37% 
  Total 2b Urbà tradicional compacte  1.073,85m² 48,63% 
       
Habitatges     9 hab.  
Sostre màxim     Residencial 1836,32m²st  100% 

 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 
 
a) Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel·lació amb la modalitat per  
    compensació. S’haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de viabilitat. 
b) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
c) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d’Actuació Urbanístic 07 de 
l’Ametlla de Segarra es situa en el segon període 2025-2035 
 
 
6. USOS PRINCIPALS 
 
a) Ús dominant: Residencial 
b) Ús compatible: Els admesos en les diferents zones. 
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7. FITXA 

E1. Docent

E5. Esportiu

E2. Sanitari-assistencial
E3. Administratiu i proveïment
E4. Cultural, social i religiós

E6. Funerari i Cementiri

E8. Transport
E7. De nova creació o sense ús assignat

E9. Seguretat i defensa

TA1. Aigua
TA2. Energia
TA3. Depuració
TA4. Residus
TA5. Comunicacions
TA6. Infraestructures de rec

VIARIXV.

PS. PROTECCIÓ SISTEMES

HI. HIDROGRÀFIC

TA7. Altres de nova creació

URBÀ TRADICIONAL
2b. Urbà tradicional compacte

4b. Cases en filera o agrupades

6b. en parcel·la mitjana
6c. en parcel·la gran
6d. en parcel·la bifamiliar

8a. Hotel
8b. Allotjament col·lectiu
8c. Ús turístic
8d. Ús cultural

ZONES EN SÒL URBÀ 

2.

ORDENACIÓ ILLA OBERTA4.

6.

DOTACIONS I SERVEIS8.

UNIFAMILIARS AÏLLADESNUCLI ANTIC

1b. Nucli compacte
1c. Nucli històric obert

1.
1a. Nucli històric compacte

8e. Ús recreatiu

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS EST 

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS OEST

SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS CENTRAL 

NE. NO EDIFICABLE

PAS SOTA EDIFICACIÓElements interés patrimonial

SOL URBÀ CONSOLIDAT (SU)         
POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD)

4c. Cases aïllades amb cobert o magatzem

3P Nombre de plantes màxim

Línia de referència del punt d'aplicació del nombre de planes màxim

SISTEMES

VP. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES

HD. HABITATGE DOTACIONAL PUBLIC

EQUIPAMENTSE. SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALSTA.

PROTECCIONS TERRITORI

Protecció cementiri (25m)

PARÀMETRES NORMATIUS

Reducció del nombre de plantes màxim referides al genèric(-2P)

LÍMITS

Entorn o recinte d'interès patrimonial

XV
 290.62

QUADRE DE SUPERFÍCIES

PAU 07 - L'AMETLLA DE SEGARRA Sup. Solar     %          Ocupació    Edificabilitat    Sup. Edificable   Núm. Màxim
     (m²)              (m²s)        (m²st/m²s)         (m²st)         Habitatges

Parcel.la edificable
2b Urbà tradicional compacte 1.073,85 m²              918,41m²      2P               1836.32                9 ut.

          1.073,85 m²   48,63%                 1836.32            9 ut.
XV-Vials    290,62 m²   13,16%
VP-Zona verda    843,69 m²    38.21%
TOTAL          2.208,16 m²      100%

2b
VP

PAU-7

2208.16

NE

NE843.69

6.00

2,05%

12.00

12.00

696,50

14,60%

691,50

10,95%

PAU 07 - L'AMETLLA DE SEGARRA

RÈGIM SÒL: Sòl Urbà No Consolidat.
OBJECTIU: Completar el teixit urbà en l'àmbit nord de l'Ametlla de Segarra i aconseguir la cessió de la zona verda al costat de la Torre de l'Ametlla de

Segarra.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

CESSIÓ: 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU).
TERMINI D'EXECUCIÓ: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d'Actuació Urbanístic 07 de l'Ametlla de Segarra és el que es fixa en
l'agenda de Valoració Econòmica Financera i es situa en el segon periode 2025-2035.
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Article 155 Polígon d`actuació urbanística PAU- 08  L`Ametlla de Segarra 
 
PAU - 08 L’AMETLLA DE SEGARRA 

Montoliu de Segarra 

Polígon d’actuació urbanística 
 
1. ÀMBIT 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000. 
 
2. OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 
 
a) Completar el teixit urbà de l’àmbit nord de l’Ametlla de Segarra, possibilitant la cessió de zona verda en 
front de la Torre i possibilitar una zona d’aparcament 
b) Adaptar l`edificabilitat a l`orografia del terreny. 
c) Creació de diversitat tipològica residencial sobre vial nord de circumval·lació, totalment urbanitzat. 
d) Adaptació de l`edificació a la topografia existent i control del límit de la façana urbana nord en baixa  
    densitat. 
e) Creació d`una faixa de verd privat obert de transició entre el nou teixit residencial front el vial existent. 
f) Diversificar tipològicament el parc d’habitatges 
g) Recolzar l’edificació de baixa densitat sobre la trama del vial urbanitzat existent. 
h) Generar i ubicar les cessions en situació estratègica i propera a l’àmbit de la Torre de guaita. 

 
3. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
3.1 RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 

a) Nova demanda de recursos. 
b) Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
c) Compatibilitat jurídico-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
d) Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 
 

3.2 RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 
a) Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
b) Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
c) Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
d) Adequació al Decret 130/2003, dels serveis públics de sanejament (RSPS) 

 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
 
Superfície total       

2.160,00m² 
 

 100% 
 

 Sistemes  V Zona verda  588,48m² 27,24% 
       
  Total 6c Unifamiliar aïllada parcel·la bifamiliar 1.571,52m² 72,76% 
       
Habitatges     1 hab.  
Sostre màxim     Residencial 628,60m²st  100% 
 
 
5. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 
a) Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel·lació amb la modalitat per  
    compensació. S’haurà de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de viabilitat. 
b) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
c) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Polígon d’Actuació Urbanístic 08 de 
l’Ametlla de Segarra es situa en el primer període 2015-2025 
 
6. USOS PRINCIPALS 
 
a) Ús dominant: Residencial 
b) Ús compatible: Els admesos en les diferents zones. 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       682 

 
7. FITXES 
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Secció 5. Plans de millora urbana ( PMU ) en sòl urbà 
 

Article 156.-  Pla de millora urbana,  núm. 1 (PMU 01 – EST.  MONTOLIU DE SEGARRA)  
 
PMU  01 – EST.  MONTOLIU DE SEGARRA 
 

1. TAULA 
 

SÒL SOSTRE HABIT. DENSITAT 

m2 s % m2 st m2 st/m2 núm. Hab/Ha 
A. SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 5976,09 M2 100 % 2211,60 0’370 9 15,06 
       
SISTEMES   
XV – VIARI 1490,53 M2 24,94 % 
E – EQUIPAMENTS  249,05 M2 4,16 % 
VP – ESPAIS LLIURES – ZONES VERDES  710,68 M2 11,90 % 
TA – SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS  -- -- 
   
ZONES   
2b – Urbà tradicional compacte   722,93 M2  
6b – Unifamiliars en parcel·la mitjana 2802,90 M2  
EDIFICACIÓ TOTAL 3525,83 M2 59 % 

 
NOMBRE TOTAL D’HABITATGES 5.976,09 M2 100 % 2211,60   9 hab.  

 
 
Sostre edificable    

2b:  2P                         29,86 M2 
6b:  0,6    1681,74 M2 

                                                          2211,60 M2 
                   

 
 
2. DEFINICIÓ, ÀMBIT I SUPERFÍCIE 
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000.   
 
 
 
3. OBJECTIUS - DIRECTRIUS PRINCIPALS 
 
a) Completar el teixit urbà de làmbit del nucli de Montoliu de Segarra, amb la transformació de la zona 

ocupada per granges. El viari del sector permet la continuïtat del nou vial del PAU 01 
b) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques físiques del  
    lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, assegurant que el nou  
    creixement s’insereix de forma correcta ambientalment dins el conjunt urbà i el paisatge.   
c) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector.  
d) Generar una parcel·la d`equipaments propera al centre del nucli urbà. 
e) Concentrar la cessió d`equipaments de manera estratègica, complementària i propera al centre  
    històric i de fàcil accessibilitat. 
f) Facilitar la gestió urbanística en un àmbit d`un sol propietari. 
g) Diversificar l`oferta tipològica d`edificació residencial. 
h) Adaptar l`edificabilitat a l`orografia del terreny. 
i) Crear una zona verda lineal que faciliti la integració paisatgística en la façana urbana sud-est del nucli  
    urbà. 
j) Induir i facilitar el canvi d’ús i la eliminació de les actuals edificacions d’ús de granja a peu de nucli urbà. 
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4. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
A) RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 
1 - Nova demanda de recursos. 
2 - Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
3 - Compatibilitat jurídic-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
4 - Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 
 
B) RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 
1 - Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
2 - Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
3 - Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
4 - Adequació al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s`aprova el Reglament dels serveis públics de  
     sanejament (RSPS), que s`haurà d`aplicar en tot cas. 
 
 
5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ (CLAU 6d), D’APROFITAMENT URBANÍSTIC I RESERVES PER 

SISTEMES: 
 

a) Índex d’edificabilitat brut del sòl qualificat: 0,396 m2st/m2s  
b) Densitat màxima d’habitatges:  16,90 habitatges/ha segons taula adjunta corresponent a un nombre  
    total de 20 habitatges. 
c) Usos principals: Us residencial 50%.  
d) Reserves per sistemes locals:  
Seran les fixades en l’article 64 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010 consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), í de forma indicativa figuren en el quadre adjunt. 
L’ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes locals 
destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla parcial urbanístic si 
es justifica la millora de l’estructura del sector.  
e) Reserves de sòl per á la construcció d’habitatges de protecció pública: En compliment de l’article 57.3.b 
segon punt de la Llei 3/2012 de Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, al ser un municipi de 
menys de cinc mil habitants (185) i de menys de 200 habitatges de nova implantació (85 habitatges) no es 
contempla la previsió de sòl per habitatges de protecció oficial. 
 
 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 

 
a) Sistema d’actuació: El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de  
    compensació bàsica. 
 
b) En compliment dels articles 43 i 44 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010 consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), els propietaris  
    dels terrenys hauran de: 
 
- Cedir gratuïtament a I ‘Ajuntament els terrenys destinats a sistemes.  

- Costejar la urbanització dels sistemes viaris i d’espais lliures. 

- Costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l’execució. 

 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, seran  
    proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat bruta assenyalada  
    en el quadre adjunt. 
 
d) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
 
e) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Pla de Millora Urbana 01 de Montoliu de 
Segarra és el que es fixa en l’agenda de Avaluació Econòmica Financera i es situa en el segon període 
2025-2035 
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7. FITXA 
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Article 157.-  Pla de millora urbana núm. 02 ( PMU 02– CABESTANY )  

 
PMU 02 – CABESTANY 
 
1. TAULA 

SÒL SOSTRE HABIT. DENSITAT 

m2 s % m2 st m2 
st/m2 núm. Hab/Ha 

A. SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 7.845,18 M2 100 % 1.756,60 0.22   
       
SISTEMES   
XV – VIARI -- -- 
E – EQUIPAMENTS  HOTELERS (CLAU 8) 398,27 M2 5’07 % 
VP – ESPAIS LLIURES–ZON. VERDES PRIV. 843,13M2 10,75% 
TA – SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS  -- -- 
   
ZONES   
8a – Dotacions i serveis: Hotel 
EDIFICACIÓ TOTAL 

 
6.603,78 M2 

 
84,18% 

 
EDIFICACIÓ 7.845,18 M2 100 % 1.756,60    

 
 
Superfície ocupació    1.005,85 m2 

Sostre edificable total 1756,60 m2 

Edificabilitat bruta: 0,266 

 
2. DEFINICIÓ, ÀMBIT I SUPERFÍCIE  
  
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000 i que corresponen a una 
única propietat. 
 
 
3. OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS  
 
a) Transformar l’àmbit nord-oest de Cabestany, possibilitant la ubicació d’un establiment hoteler, adequant 
l’edificabilitat a l’orografia 
b) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques físiques del  
    lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, assegurant que el nou  
    creixement s’insereix de forma correcta ambientalment dins el conjunt urbà i el paisatge.  
    L`edificació s`haurà de plantejar en mòduls independents seguint la tradició de les edificacions rurals  
    de la zona amb l`objectiu d`evitar la creació de volumetries concentrades, anirà encaixada i/o  
    adaptada en el pendent del terreny seguint l`esquema adjunt a la normativa de Clau 8. 
c) Facilitar la creació i implantació d’un establiment hoteler com a únic ús permès en l’àmbit conformat  
    per una sola propietat.  
d) Conservació de l’edificació tradicional existent 
e) Integració total de les edificacions en l’orografia del terreny i en el paisatge en quant a textures,  
    cromatismes i materials. 
f) Facilitar la gestió urbanística en un àmbit d`un sol propietari. 
g) Concentrar la cessió d`equipaments de manera estratègica, complementària i propera al centre històric  
    i de fàcil  accessibilitat. 
h) Adaptar l`edificabilitat a l`orografia del terreny i mantenir la visió i la lectura enturonada de Cabestany. 
i) Crear una zona verda amb l’orografia aterrassada que faciliti la integració paisatgística en la façana  
    urbana sud-est del nucli urbà. 
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4. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
A) RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 
1 - Nova demanda de recursos. 
2 - Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
3 - Compatibilitat jurídic-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
4 - Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 
 
B) RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 
1 - Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
2 - Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
3 - Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
4 - Adequació al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s`aprova el Reglament dels serveis públics de  
     sanejament (RSPS), que s`haurà d`aplicar en tot cas. 
 
5. ASPECTES PAISATGÍSTICS A JUSTIFICAR 
 
Caldrà elaborar en detall el corresponent estudi i informe d’impacte i integració paisatgística, especialment 
pel que fa a la incidència en la vessant natural del terreny i la seva lectura de sòcol urbà respecte el nucli   
existent de Cabestany.   
 
L`estudi detallat d`impacte i d`integració paisatgística entre altres punts haurà de tractar: 
- Textures 
- Cromatismes 
- Encaix volumètric en la vessant del terreny 
- Ús de paret de pedra del país per la integració de bancals o terrasses seguint els criteris de les  
  construccions de paret de pedra seca dels marges de l`entorn. 
- Ús de vegetació autòctona i xerojardineria 
- Ús de coberta verda. 
 
Es proposa un àmbit important en baixa densitat amb els següents objectius: 
- Alliberar d`edificació els àmbits perimetrals de la parcel·la. 
- Concentrar l`edificació a cotes mitges-altes amb la voluntat d`integrar aquesta edificació en la vessant  
  del terreny a la manera d`un sòcol amb referències formals amb les parets i volums senzills propis de  
  l`edificació rural de pedra seca de la Segarra. 
 
  S`adjunta esquema orientatiu de la Clau 8. 
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6. CONDICIONS D’ORDENACIÓ (CLAU 4 – CLAU 8a, 8b, 8c, 8d), D’APROFITAMENT URBANÍSTIC, 

DOTACIONS I SERVEIS PRIVATS I RESERVES DE SISTEMES ESTANDARDS 
 
a) Índex d’edificabilitat brut del sòl qualificat: 0,169 m2st/m2s  
 
b) Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge màxim per ús lligat a l`activitat. 
 
c) Usos principals: Hoteler, turístic, cultural  
 
d) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 64 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 
1/2010 consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), i de forma indicativa figuren en el 
quadre adjunt. 
 
    L’ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes locals  
    destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla parcial urbanístic  
    si es justifica la millora de l’estructura del sector.  
 
 
7. CONDICIONS DE GESTIÓ 
 
a) Sistema d’actuació: El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de  
    compensació bàsica. 
 
b) En compliment dels articles 43 i 44 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010 consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), els propietaris  
    dels terrenys hauran de: 
 
- Cedir gratuïtament a I'Ajuntament els terrenys destinats a sistemes.  

- Cedir gratuïtament a I'Ajuntament el 10% d’aprofitament total que pot ésser (donat el seu ús) mitjançant   
   reparcel·lació econòmica. 
 
- Costejar la urbanització dels sistemes viaris i d’espais lliures. 

- Costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l’execució. 

 
c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, seran  
    proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat bruta assenyalada  
    en el quadre adjunt. 
 
d) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
 
e) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Pla de Millora Urbana 01 de Montoliu de 
Segarra és el que es fixa en l’agenda de Avaluació Econòmica Financera i es situa en el segon període 
2025-2035 
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8. FITXA 
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Article 158.- Pla de Millora urbana. Núm. PMU - 06 ( PMU 06.  L`AMETLLA DE SEGARRA)  
 
PMU 03.  L’AMETLLA DE SEGARRA 
 
 
 
1. TAULA 

SÒL SOSTRE HABIT. DENSITAT 

m2 s % m2 st m2 
st/m2 núm. Hab/Ha 

A. SUPERFÍCIE I SOSTRE TOTAL 12438,90 M2 100 % 7397,54 0,594 24 hab. 19,29 
       
SISTEMES   
XV - VIARI 3165,37 M2 25,45% 
E - EQUIPAMENTS  781,90 M2 6,28% 
VP - ESPAIS LLIURES – ZONES VERDES  1927,18 M2 15,50% 
TA - SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS  -- -- 
   
ZONES   
4b – Cases aïllades, en fileres o agrupades   5951,62 M2  
1b – Nucli compacte 612,83 M2  
EDIFICACIÓ TOTAL 6564,45M2 52,77% 

 
NOMBRE TOTAL D’HABITATGES 12438,90 M2 100 % 7397,54  24 hab.  

 
 
Sostre edificable   

4b: 1.20   7141,94 M2 
1b:  2P     255,60 M2 
                 7397,54 M2 

 
 

2. DEFINICIÓ, ÀMBIT I SUPERFÍCIE  
  
Comprèn els terrenys assenyalats en el plànol d’ordenació  a escala 1/1.000.   
 
 
 
3. OBJECTIUS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 
 
a) Completar el teixit urbà en l’àmbit est de l’Ametlla de Segarra, possibilitant la cessió de la zona al costat 
de l’Església i amb l’obertura del nou vial que millora la accessibilitat general de l’Ametlla de Segarra 
b) Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les característiques físiques del  
    lloc i la bona relació funcional i ambiental amb l’entorn urbà i el territori, assegurant que el nou  
    creixement s’insereix de forma correcta ambientalment dins el conjunt urbà i el paisatge.   
c) Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del sector.  
d) Concentrar la cessió d`equipaments de manera estratègica, complementària i propera al centre  
    històric i de fàcil  accessibilitat. 
e) Diversificar l`oferta tipològica d`edificació residencial. 
f) Ocupació d’una àrea de sòl delimitat per vialitat perimetral existent i en continuïtat vers el nucli urbà  
    existent de l`Ametlla. 
g) Situació de la zona verda i equipaments propera al centre urbà i patrimonial. 
h) Preservació de visuals de l`àmbit de l`antic cementiri a l`entorn de l`església romànica de l`Ametlla. 
i) Facilitar la interconnexió viària perimetral existent nord-sud. 
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4. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
A) RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 
1 - Nova demanda de recursos. 
2 - Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
3 - Compatibilitat jurídic-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
4 - Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 
 
B) RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 
1 - Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
2 - Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
3 - Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
4- Adequació al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s`aprova el Reglament dels serveis públics de 
    sanejament (RSPS), que s`haurà d`aplicar en tot cas. 
 
 
5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ (CLAU 4), D’APROFITAMENT URBANÍSTIC I RESERVES PER 

SISTEMES 
  
a) Índex d’edificabilitat brut del sòl qualificat: 0,512 m2st/m2s  
b) Densitat màxima d’habitatges:  19,45 habitatges/ha, segons taula adjunta corresponent a un nombre  
    total de 34 habitatges. 
c) Usos principals: Us residencial 50%.  
d) Reserves per sistemes locals: Seran les fixades en l’article 64 del Text refós de la Llei d’urbanisme    
(DL 1/2010 consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012), í de forma indicativa figuren 
en el quadre adjunt. 
L’ordenació fixada pel POUM en el plànol d’ordenació, en relació a la reserva dels sistemes locals  
destinats a viari, espais lliures i equipaments és indicativa i podrà ser alterada pel pla parcial urbanístic  
si es justifica la millora de l’estructura del sector.  
e) Reserves de sòl per á la construcció d’habitatges de protecció pública: En compliment de l’article 57.3.b 
segon punt de la Llei 3/2012 de Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, al ser un municipi de 
menys de cinc mil habitants (185) i de menys de 200 habitatges de nova implantació (85 habitatges) no es 
contempla la previsió de sòl per habitatges de protecció oficial. 
 
 
 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
 
a) Sistema d’actuació: El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de 
    compensació bàsica. 
b) En compliment dels articles 43 i 44 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010 consolidat amb les 
modificacions), els propietaris  
    dels terrenys hauran de: 
 
- Cedir gratuïtament a I'Ajuntament els terrenys destinats a sistemes.  

- Cedir gratuïtament a I'Ajuntament el 10% d’aprofitament total. 

- Costejar la urbanització dels sistemes viaris i d’espais lliures. 

- Costejar les indemnitzacions de béns i drets afectats per l’execució. 

c) Els drets dels propietaris en la reparcel·lació, en relació als terrenys de nova qualificació, seran  
    proporcionals a les superfícies de les finques aportades al sector, amb l’edificabilitat bruta assenyalada  
    en el quadre adjunt. 
 
d) Cessió 10% aprofitament urbanístic (art. 40.2 RLLU) 
 
e) Termini d’execució: La previsió temporal en desenvolupar el Pla de Millora Urbana 01 de Montoliu de 
Segarra és el que es fixa en l’agenda de Avaluació Econòmica Financera i es situa en el segon període 
2025-2035 
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7. FITXA 
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CAPÍTOL 5. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU) 
 
Secció 1 . Disposicions generals 
 

Article 159.- Definició i objectius 
 
1. Tenen la condició de sòl no urbanitzable: 
 

a. Aquells terrenys incompatibles amb la seva transformació per concórrer alguna de les situacions 
següents: 

 
o Que estiguin sotmesos a un règim especial de protecció aplicat per la legislació 

sectorial i pel planejament territorial. 
 

o Que estiguin contemplats com a tals per un pla director, d’acord amb allò establert 
per l’article 56 de la Llei d’Urbanisme. 

 
o Que estiguin subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic. 

 
b. Aquells terrenys que donat el seu valor agrícola, forestal, faunístic i/o paisatgístic, són inadequats 

al desenvolupament urbà i, conseqüentment cal protegir dels processos d'urbanització de caràcter 
urbà i dels usos que impliquin transformació de la seva destinació definida per aquest Pla, per tal 
de preservar i de potenciar la continuïtat i millora de les condicions i recursos naturals d'aquests 
sòls i de conservar el seu equilibri ecològic en funció del paper físic, social i ambiental que tenen 
per ells mateixos i en relació als nuclis edificats. 

 
c. També tenen la condició de sòl no urbanitzable els terrenys reservats per a sistemes generals no 

inclosos al sòl urbà ni als sòl urbanitzable. 
 

2. En concret les finalitats del Pla en la regulació del Sòl No Urbanitzable són: 
 

a. Preservar el medi natural del municipi de Montoliu amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de 
les generacions presents i futures. 

 
b. Protegir aquests sòls dels processos d'urbanització de caràcter urbà. 

 
c. Preservar i millorar les explotacions agrícoles, si s´escau i forestals. 

 
d. Protegir els espais i elements ambientals més singulars i més representatius per tal de         

mantenir els processos ecològics i potenciar la biodiversitat. 
 

e. Regular la implantació i el desenvolupament d'aquells usos i activitats que el Pla admet en cada 
zona del sòl no urbanitzable de forma que no malmetin els valors que es  pretén protegir, i impedir 
la implantació d'aquells usos o activitats que siguin incompatibles amb la destinació definida per 
aquest Pla d’Ordenació.  

 
f. Regular els sistemes i elements generals relacionats amb l'explotació agrícola, ramadera  o 

forestal en menor mesura. 
 

g. Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients per a les edificacions 
destinades a habitatge rural, instal·lacions d'interès públic, i sobre aquelles destinades a l'execució 
i manteniment de les obres públiques, de manera que no trenquin l'equilibri ecològic i paisatgístic 
de les diferents zones de sòl no urbanitzable, així com, determinar els instruments i procediments 
adients en cada cas per a la seva autorització, d’acord amb allò que disposa la LUC. 

 
 
 
 
 
 
 
 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       694 

3. La regulació normativa del sòl no urbanitzable estableix i condiciona els usos permesos  
    per al desenvolupament sostenible del territori basat en la conjugació de les necessitats de creixement 

amb la preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, la defensa de la fauna, la 
flora i la biodiversitat i amb l’objectiu de garantir el manteniment de les funcions: 

 
a. Productives: com la base de les activitats agràries, que proveeixen aliment i recursos naturals i 

formen part de l’economia local i comarcal. 
 

b. Ambientals: on es produeixen els processos ecològics essencials en equilibri amb les actuacions 
humanes i és l’indret on habiten la majoria de les espècies de flora i fauna autòctones, que són la 
base de la biodiversitat local. 

 
c. Culturals: com a expressió de la història, resultat de la intervenció de les persones en la 

transformació i utilització dels recursos naturals, que ha determinat la imatge final dels nuclis urbans 
del municipi, el seu entorn rural i el paisatge del municipi. 

 
d. Lúdica i d´esbarjo: Espais necessaris per a la població com a espai d’esplai, lleure, repòs i qualitat 

de vida dels ciutadans. 
 
4. El sòl classificat com a no urbanitzable, en funció dels valors i finalitats que aquest Pla d’Ordenació  
    Urbanística Municipal ha decidit de protegir, preservar o assolir, no podrà ser dedicat a utilitzacions  
    que impliquin la transformació de la seva destinació o naturalesa o lesionin o impedeixin les  
    mencionades funcions a preservar. 
 
 

Article 160.- Delimitació i ordenació del sòl no urbanitzable 
 
1. El sòl no urbanitzable delimitat per aquest Pla es regularà per les determinacions que  s'estableixen en 

aquest capítol, així com per les específiques i concretes definides per a cada zona, i per a cada sistema, 
recollides en aquestes Normes, i en el seu cas, per les determinacions que estableixin els Plans de 
millora que el desenvolupin. 

 
2. Aquest Pla estableix les determinacions generals que regulen el Sòl No Urbanitzable sense perjudici de 

l'aplicació de les determinacions establertes en la legislació sectorial vigent corresponent per raó de la 
matèria que es tracti i aquelles determinacions que disposin les altres Administracions competents en 
cada matèria. 

 
3. L’ordenació del Sòl No Urbanitzable es realitza en base a la qualificació urbanística del sòl, mitjançant la 

caracterització del sòl en Sistemes i Zones. Igualment l’ordenació del sòl no urbanitzable es regula a 
través de les proteccions mediambientals i la definició dels elements bàsics del sòl no urbanitzable que 
aquest Pla estableix. Pel que fa referència a l’establiment de les zones específiques del sòl no 
urbanitzable aquest Pla defineix les següents: 

 
- Àrea agrícola en vall (components cas, ccs, cb, ct, ch)                    clau SNU-1a 
- Àrea agrícola en planes tabulars (components cas, ccs, ca, cb)                               clau SNU-1b 
- Àrea agrícola amb pendent i components forestals (cas, ccs, ca, cb)                       clau SNU-1c 

 
4. Pel que fa referència a l’establiment i regulació dels sistemes en el sòl no urbanitzable, s’estarà a les 

condicions que es determinen de forma general en l´articulat corresponent d´aquestes Normes. 
 
5. Altrament en l’ordenació del sòl no urbanitzable d’aquest Pla s’identifiquen els denominats components 

del conjunt de la qualificació de sòl no urbanitzable que, suposen suggeriments i regulacions 
específiques a la regulació general establerta en la qualificació del sòl no urbanitzable. Els components 
del conjunt de qualificació en sòl no urbanitzable, que es poden trobar en les diferents zones i sistemes 
d’aquest Pla, són els que es relacionen a continuació: 
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cas Arbres de secà: olivera i ametller 

ccs Conreus extensius cerealístics de secà, cultius herbacis (farratges), lleguminoses i altres. 

ca Alzinar 

cb Bosquines mediterrànies (brolles i garrrigues) 

ct Vegetació de torrent 

ch Conreus d´horta 
 
 

Article 161.- Desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en Sòl No 
Urbanitzable 

 
1. Les determinacions sobre el sòl no urbanitzable contingudes en aquest Pla, són d'aplicació immediata. 
 
2. No obstant, es podran tramitar Plans Especials per al desenvolupament del sòl no urbanitzable, d'acord 

amb les determinacions d'aquest Pla, amb les finalitats següents: 
 

a.- La millora del medi rural. 
b.- La protecció i regeneració de conreus i espais de components forestals. 
c.- La protecció i regeneració del paisatge i dels béns naturals, culturals i patrimonials. 
d.- La promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal. 
e.- La protecció i la millora de la vialitat rural. 
f.-  L'activitat educativa formativa en relació al medi natural. 
g.- La integració d`activitats turístiques i d`implantacions de campings.  
h.- I d'altres finalitats anàlogues. 

 
Les determinacions contingudes en aquest Pla, sense perjudici de la seva immediata aplicació, es 
desenvoluparan mitjançant plans especials urbanístics, els quals contribuiran a assolir els objectius 
determinats als articles corresponents i estaran encaminats a impulsar i millorar les seves funcions 
productiva, ambiental, paisatgística, cultural, patrimonial i lúdica. En tot cas, la implantació de càmpings 
i d’establiments de turisme rural, requerirà la tramitació d’un pla especial, d’acord amb allò establert a 
l’article 47.6.e) TRLUC. 

 
3. Els Plans Especials esmentats en l'apartat anterior, no podran alterar les determinacions del POUM 

llevat el fet de regular més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús que puguin perjudicar o 
implicar transformació de la destinació del sòl segons el Pla.  

 
4. Els Plans Especials de qualsevol tipus, fins i tot els d'àmbit supramunicipal, que persegueixin objectius 

diferents dels anteriorment enunciats i que incideixin en el territori classificat com a sòl no urbanitzable, 
hauran de justificar expressament l'observació de les determinacions d'aquest Pla. 

 
5. Tot això sense perjudici d'aquelles altres autoritzacions que es requereixin per part d'altres 
    Administracions amb competències per raó de la matèria que es tracti. 
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Secció 2. Condicions de protecció mediambiental en el sòl no urbanitzable 
 

Article 162.-Definició normativa de conceptes específics del sòl no urbanitzable 
 
Als efectes de la regulació del sòl no urbanitzable i l'aplicació de les determinacions establertes per 
aquestes Normes per aquesta classe de sòl, caldrà interpretar els següents conceptes de conformitat amb 
les definicions que s'hi estableixen en cada cas: 
 
1. Sòl natural: 
 
S’entén per sòl natural aquell que s’ha desenvolupat a partir de la meteorització de la roca mare local i de 
la seva interacció amb els processos biològics. Inclou així materials minerals, matèria orgànica i éssers 
vius. 
 
El sòl es caracteritza per les característiques següents: 
 

- Textura del sòl: Es defineix segons la relació proporcional dels diferents diàmetres de les partícules 
minerals que composen el sòl. 

- Estructura del sòl: Originada per la combinació de l’arranjament de les partícules minerals del sòl i 
compostos originats per la matèria orgànica formant agregats que tenen un caràcter persistent. 

- Roca mare local: Material mineral o roca aflorant que té les mateixes característiques i origen 
geològic que el què es troba en profunditat en el mateix lloc o que ha arribat transportat per 
processos naturals, ja sigui per transport fluvial, o per moviment lateral gravitacional i els processos 
deposicionals que es deriven, així com per transport eòlic. 
 

2. Conreu sobre sòl natural: 
 
S’entén com conreu sobre sòl natural aquells on el cultiu de la planta es verifica directament sobre la capa 
de sòl natural sense haver cap separació entre la planta i la capa de sòl. No es considera conreu sobre sòl 
natural aquells realitzats en hivernacles, sota malles d’ombreig, en contenidors o en taules. 
 
3. Vegetació potencial: 
 
S’entén per vegetació potencial el conjunt d’espècies vegetals autòctones que de manera espontània es 
poden desenvolupar en un indret determinat de manera estable i en funció dels factors ecològics locals 
com són el clima i les propietats físiques i químiques del sòl. 
 
4. Bosc: 
 
Tipus de vegetació dominada per plantes llenyoses que a l’època de floració superen els dos metres 
d’alçada on la suma de les àrees de les capçades dels arbres supera el 10% de la projecció plana del 
terreny i una superfície superior a 0,5 Ha. Aquesta definició serveix també per identificar les masses 
forestals. 
 
5. Diàmetre normal: 
 
Diàmetre del tronc d’un arbre mesurat a 1,30 m (a l’altura del pit) per sobre del terra. 
 
6. Base agrícola: 
 
Superfície de sòls agrícoles especialment (terres de conreu i plantacions d’arbres en terres de conreu) 
susceptible de rebre aplicacions de dejeccions ramaderes en profit de l’agricultura. 
 
7. Densitat (peus/ha): 
 
Nombre de peus (arbres) d’almenys 5 cm de diàmetre normal per unitat de superfície. 
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Article 163.- Condicions de protecció mediambiental en el sòl no urbanitzable 

 
1. Per totes aquelles actuacions que hagin d’executar-se en el territori que puguin comportar un impacte 

ambiental negatiu, implicar riscos pel medi ambient o d’altres perjudicis anàlegs, i sempre que ho 
determinin la legislació sectorial vigent, és necessari efectuar un estudi d’avaluació de l’impacte 
ambiental que haurà d’acompanyar-se amb el projecte corresponent, d’acord amb el Reial Decret 
Legislatiu 1302/86, de 28 de juliol, d’avaluació de l’impacte ambiental, el Decret 114/88, de 7 d’abril, i la 
legislació concordant. 

 
 

Article 164.- Normes relatives a les aigües: 
 
L’ús de les aigües superficials i subterrànies es regula per la Llei 29/85 de 2 d’agost, d’aigües i la legislació 
concordant en la matèria. 
 
1. Aigües residuals 
 
Queda totalment prohibit abocar residus de cap tipus a la llera dels cursos d’aigua naturals o artificials 
(torrents, sèquies..) 
  
Les edificacions disseminades al sòl no urbanitzable caldrà que assegurin l’eliminació de les aigües 
residuals mitjançant sistemes de depuració adequats: 
 

- Connexió a la xarxa de clavegueram, quan sigui possible per l’existència d’un col·lector       
territorial proper 

- Depuració mitjançant sistemes biològics, preferentment de filtres verds, utilitzant línies de 
tractament que suposin un consum energètic i una producció de fangs mínima quan es tracti de 
conjunts d’edificacions situades en sòl rural. 

- Quan no sigui possible cap dels dos supòsits anteriors, depuració mitjançant sistemes de 
tractament biològic amb les característiques tècniques necessàries per assegurar un afluent que 
compleixi les condicions establertes per la legislació vigent en matèria  d’aigües residuals. 

 
Tanmateix, el sistema de depuració escollit haurà d’assegurar un afluent que compleixi els paràmetres de 
depuració de les aigües marcats per la legislació vigent. 
 
Les activitats classificades com a potencialment contaminants requeriran, per a la seva instal·lació, 
ampliació, modificació o trasllat, l’aprovació per part de l’Administració que correspongui dels tractaments 
previs a l’abocament necessaris per a descarregar els seus afluents amb els nivells de qualitat marcats per 
la legislació vigent . 
 
Totes les activitats ubicades al terme municipal, qualsevol quines siguin les seves característiques, han de 
tenir resolt el sistema d’abocament d’aigües residuals de tal manera que eviti la contaminació del medi. 
Sense prèvia autorització de permís d’abocament del Consell Comarcal, l’Ajuntament no autoritzarà 
l’obertura, ampliació, modificació o trasllat de cap establiment. 
 
 

Article 165.- Normes relatives als residus 
 
1. Residus agraris i ramaders 
 
Les explotacions ramaderes han de complir els requisits establerts per la legislació vigent (Decret 
220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, 
relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en agricultura, la 
qual va ser incorporada mitjançant el Reial decret 261/1996, de 16 de febrer), que assegurin una gestió 
adequada, en funció del tipus d’explotació, dels excrements sòlids i líquids, dels animals morts, de les 
aigües residuals, del afluents de fums i gasos així com d’altres residus i disposar de sistemes de càrrega i 
descàrrega d’animals adequats al tipus de producció. 
 
Per tal d’evitar que una mateixa parcel·la rebi dejeccions ramaderes de més d’una explotació, cada Pla de 
Gestió haurà de demostrar que les terres agrícoles incloses com a base agrícola del Pla no formen part de 
cap altre Pla de Gestió de dejeccions ramaderes. 
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2. Productes agroquímics 
 
Es prohibeix l’abandonament d’envasos de productes agroquímics i la neteja de cubes aplicadores de 
fertilitzants i fitosanitaris en cursos d’aigua, naturals o artificials. 
 
3. Residus de la construcció 
 
La sol·licitud de llicència municipal per a l’enderrocament, l’excavació i la construcció de noves obres ha 
d’anar acompanyada d’un document que avaluï els volums i les característiques dels residus que 
s’originaran en les operacions d’enderroc, excavació o construcció, les operacions de destriament o 
recollida selectiva projectades pels residus que es generin i les instal·lacions de reciclatge o disposició del 
rebuig on es gestionaran en cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra. 
 
El productor dels residus per enderrocs, noves construccions o excavacions té l’obligació de dipositar una 
fiança en el moment d’obtenir la llicència municipal, acord amb la legislació vigent en matèria de residus de 
la construcció. 
 
4. Emplaçament d`infraestructures de tractament de residus: 
 
Els particulars o entitats que realitzin el tractament o l’eliminació dels seus residus hauran 
d’obtenir llicència municipal d’activitat. Seran considerades infracció urbanística les instal·lacions o 
equipaments que desenvolupin activitats de tractament, emmagatzematge o eliminació de residus i que no 
disposin de llicència municipal i podran ser clausurades immediatament. 
 
L’Ajuntament afavorirà les iniciatives que tinguin per objecte la recuperació, reutilització i valoració dels 
materials residuals. 
 
Es prohibeix l’eliminació, mitjançant deposició, de residus en terrenys que no hagin estat prèviament 
autoritzats per l’Administració que correspongui, així com la descàrrega en dipòsits o abocaments 
particulars de qualsevol tipus de residus diferents a aquells que hagin pogut ser motiu d’autorització. 
 
Les instal·lacions de tractament de residus requeriran l’elaboració d’un Pla Especial urbanístic on es 
consideri, entre altres qüestions tècniques, l'impacte ambiental de l’activitat i les mesures correctores a 
introduir, amb especificació de destí final dels residus tractats. 
 
 

Article 166.- Normes relatives a la protecció de la biodiversitat 
 
1. Manteniment dels marges dels conreus 
 
Per la seva importància com a refugis de biodiversitat, es mantindrà sempre que sigui possible, la 
vegetació natural que hi apareix espontàniament als marges dels conreus i les parets que separen les 
diferents parcel·les agràries. Els arbres autòctons dels marges de camins, conreus i xarxa de rec es 
protegeixen específicament. Quan quedin afectats per les obres de millora de les infraestructures, caldrà 
justificar la impossibilitat tècnica de mantenir-los, per obtenir la llicència municipal. 
 
Es recomana no cremar i/o aplicar productes herbicides als marges amb vegetació de les parcel·les. En 
cas de necessitat de controlar el creixement de la vegetació per afectar la productivitat del conreu es podrà 
eliminar selectivament mitjançant desbroçament manual o sega. 
 
En tot cas, caldrà sempre complir la legislació vigent de prevenció dels incendis forestals (DECRET 
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals). 
 
2. Protecció de la flora i fauna autòctones i els hàbitats naturals 
 
Es protegeix la flora i la fauna autòctones segons la directiva 92/43 CEE referent a la conservació dels 
hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres. 
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3. Protecció de l’arbrat 
 
Concepte d’Arbre singular: 
 
Diàmetres normals en centímetres a partir dels quals un arbre assoleix la categoria d’arbre singular: 
 
 
Espècie Diàmetre 
Pins Pinus pinea 50 
Alzines Quercus humilis  25 
Alzines Quercus ilex 25 
Altres espècies  60 
 
 
Els arbres singulars, obligatòriament s’han de trasplantar o de realitzar plantació de restitució. S’ha de 
mantenir viu en cas d’obres a menys de 4m distància del tronc. En cas de mort com a conseqüència de les 
obres o d'altres actuacions dutes a terme, cal realitzar una plantació de restitució de la mateixa espècie, en 
el lloc indicat pels serveis tècnics de l'Ajuntament. La quantitat d’unitats d’arbres de la plantació de 
restitució s’ajustarà a la fórmula següent: 
 
N= X-D 
Essent: 
 
N= nº d’arbres que s’han de plantar en concepte de restitució. 
 
X = diàmetre normal de l’arbre singular en centímetres. 
 
D = diàmetre normal de l’arbre a plantar en concepte de restitució. 
 
Únicament poden complir aquesta fórmula els exemplars que superen els 130 cm. d'alçada des de la 
superfície del medi de conreu. 
 
 
4. Permeabilitat biològica de les infraestructures i els tancaments 
 
La implantació de noves infraestructures lineals al territori (carreteres, camins, etc), o la reforma de las ja 
existents, que suposin l’aparició d’una barrera física caldrà que tingui en compte mesures correctores per 
assegurar la seva permeabilitat biològica. Aquestes mesures contemplaran específicament solucions 
permeables quan travessin algun torrent o desguàs, la xarxa hídrica o separin dues àrees d'interès natural. 
 
Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, escombraries o superfícies ocupades pel 
parc de maquinària, caldrà assegurar la seva revegetació amb les mateixes espècies de la zona, amb una 
densitat adequada, determinada pels serveis municipals competents. 
 
Les obres de drenatge que es realitzin a les noves infraestructures hauran d’estar adaptades a la protecció 
de la fauna: sempre que sigui possible, la inclinació de les parets de les obres de drenatge no superarà els 
15 º de pendent i tindrà una textura superficial de les parets rugosa, formada per escollera. Quan sigui 
necessària la construcció de pous de caiguda verticals, caldrà tancar l’entrada amb reixes horitzontals de 
llum inferior a 10 mm. 
 
Les tanques dels conreus i de les zones ocupades per vegetació natural hauran de ser permeables al pas 
de fauna terrestre. Aquesta condició comporta que com a mínim, per cada 20 metres lineals de tanca hi 
haurà una obertura al nivell del terra de 25 cm d’alçada i 1m2 de secció. 
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Article 167.- Normes relatives a la protecció del paisatge 
 
1. Protecció de les feixes i marges tradicionals. 
 
Un dels elements que més configuren el paisatge del territori del municipi de Montoliu i de la comarca de la 
Segarra, sobre les àrees de secà són les construccions de pedra seca. Marges, parets, valones, … han 
estat juntament amb l'olivera i l´ametller, elements creadors de paisatge i alhora, testimonis i obres 
sensibles i funcionals del treball de l’home que ha humanitzat el territori i l´ha transformat. Demostrant una 
important qualitat i quantitat de treball esmerçada en l´entorn i conformadora del paisatge típic del municipi 
per tal de fertilitzar una terra a priori  seca i hostil. Amb un respecte, saviesa i capacitat d'adequació a 
l´entorn natural exemplar, paradigmàtica i sostenible. 
 
Amb l'objectiu de preservar la imatge pròpia i tradicional dels conreus caldrà respectar i no es podrà 
modificar la geometria d’aquestes vores en les que remarcarem: 
 
Marges i bancals 
 
El marge és un mur que s'utilitza per contenir les terres de vessant, evitar les erosions i el transport de 
terres per acció de l´aigua i crear bancals esglaonats de terra conreable. Habitualment segueixen el traçat 
de les corbes de nivell del terreny. També tenen la funció de regular les infiltracions en el terreny i els 
efectes de l'aigua de la pluja, pel que fa als arrossegaments de terres. 
 
Valona 
 
És un marge circular de poca alçada que envolta el tronc de l'arbre, l'olivera o el noguer, per tal de donar 
pes a les arrels i protegir-lo davant la possibilitat que el vent el pugui arrancar. La seva tècnica constructiva 
es semblant a la del marge, tot i tenint present les seves pròpies característiques i la seva forma. 
 
Llindes, parets i tanques 
 
Es construïen per tal de resoldre necessitats com l’emmagatzematge de la pedra sobrant i procedent del 
despedregament dels camps i separar i marcar límit entre les diferents propietats del terreny. 
 
La seva tècnica constructiva també és semblant a la del marge, tenint present que no necessiten la 
capacitat d'aguant de terres de la que ha de disposar els marges que configuren les àrees abancalades. 
 
 
 
2. Adequació paisatgística de les edificacions 
 
Per aconseguir una major integració en el paisatge de les edificacions en sòl rural, caldrà realitzar un 
tractament de la vegetació creant una pantalla vegetal que disminueixi el seu impacte paisatgístic. Aquesta 
es realitzarà, preferentment, amb espècies vegetals autòctones. Les condicions de l’enjardinament o la 
restauració vegetal s’especificaran en el projecte de construcció, ampliació o reforma que es presenta per 
l’obtenció de la corresponent llicència. 
 
3. Creuament de sòl no urbanitzable per línies aèries o soterrades de transport de matèria i/o energia  
 
Cas d’haver de creuar-se el sòl no urbanitzable per noves línies aèries o soterrades de transport de 
matèria o energia (línies elèctriques d’alta tensió, gasoductes, línies telefòniques, etc) , aquestes es 
canalitzaran i s’ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors al llarg de les 
infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i 
paisatgística del territori. El traçat de noves línies, l'adequació o el trasllat de les existents requerirà la 
formulació de Pla Especial urbanístic en el que es determini la seva necessitat, les alternatives de traçat 
amb la determinació del de menor impacte i les mesures correctores dels impactes ambientals negatius 
que s'hi puguin produir. A aquest efecte es presentaran estudis alternatius de traçat i estudi d'impacte 
paisatgístic sobre models de representació tridimensional del terreny. 
 
En el cas de les línies aèries de transport elèctric d’alta tensió es col·locaran proteccions en les torres i els 
cables per evitar accidents a les aus. 
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Article 168.- Normes relatives a la protecció dels sòls i moviments de terra 
 
1.  Queden prohibides les activitats que comportin l`erosió o l'alteració de la textura natural del sòl més 

enllà dels percentatges i condicions establerts en la regulació específica de cada zona de sòl no 
urbanitzable. 

 
2.  En cas de realitzar moviments de terres i actuacions de millora de les propietats del sòl, s’haurà de 

garantir la formació d’un nou sòl natural capaç de mantenir els processos ecològics que li són propis. 
 
3. Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar feixes, desmunts o terraplens de més de 3 

metres d’alçada. En cas de ser d’escullera, la cara vista de les pedres no podrà superar la dimensió de 
1 m2, tanmateix, la dimensió de les pedres podrà ser superior sempre i quan es cobreixi amb 
vegetació. En cas de no utilitzar escullera o mur de pedra seca, sempre serà obligatori revegetar la 
superfície que separa les esplanades conreades. 

 
 

Article 169.- Altres normes relatives a la protecció mediambiental. 
 
A més del compliment de les condicions de protecció mediambiental establertes en els articles anteriors, 
caldrà a més que es compleixin totes aquelles determinacions establertes en la legislació sectorial relativa 
a: 
 

- la contaminació lumínica 
- contaminació atmosfèrica (emissió de fums, pols etc…) 
- contaminació acústica que siguin d'aplicació en el sòl no urbanitzable 
- contaminació d’olors 
- radiacions electromagnètiques. 
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Secció 3. Regulació dels elements bàsics del sòl no urbanitzable 
 
PART PRIMERA. Regulació general dels elements bàsics del territori del SNU 
 

Article. 170.- Elements bàsics del territori del Sòl No Urbanitzable. 
 
1. Aquest Pla d’Ordenació defineix els elements bàsics del Sòl No Urbanitzable del municipi de Montoliu 

que configuren la seva imatge i que esdevenen elements referencials de les     actuacions permeses en 
el Sòl No Urbanitzable, amb la finalitat de garantir la compatibilitat dels usos i la idoneïtat de les 
instal·lacions i construccions amb l'estructura i característiques físiques del territori on es localitzen, i 
d'aconseguir la seva integració en el medi i reduir-ne el seu impacte. 

 
2. Aquests elements bàsics són els següents: 
 

- Estructura de la propietat del sòl. 
- Edificacions i elements construïts existents d´especial interès i noves construccions. 
- Xarxa de camins rurals. 
- Xarxa hidrològica: torrents i desguassos. Fonts, deus i basses. 
- Els camps de conreu i la geometria dels seus marges i feixes. 
- Masses forestals i bosquines mediterrànies. 
- Elements naturals que configuren la topografia: carenes, turons, planes tabulars i valls  
  fluvialment erosionades. 

 
3. La definició d'aquests elements i les determinacions relatives a les condicions d'implantació i limitacions 

en l'edificació i ús del sòl que comporten, es regulen de forma genèrica i bàsica en els articles 
següents, sense perjudici de les determinacions específiques per a cada zona o sistema que aquest 
Pla d’Ordenació estableix. 

 
 

Article. 171.- Estructura de la propietat del sòl 
 
1.  Aquest Pla estableix com a fonamental la protecció de l'estructura de la divisió del sòl agrícola i forestal 

en funció de la seva adaptació a la topografia i a l'ús i conreu de les finques. Es prohibeixen en tot cas 
les parcel·lacions urbanístiques en el sòl no urbanitzable, d’acord amb allò previst a l’art. 196 TRLUC. 

 
2.  La finca mínima segons la legislació sectorial admesa en el Sòl No Urbanitzable és aquella que s'ajusta 

a les Unitats mínimes de conreu o a la Unitat mínima de Producció Forestal, establertes a l'annex del 
Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Decret 169/1983 de 12 d'abril sobre Unitats 
Mínimes de Conreu, i al Decret 35/1990 de 23 de gener sobre Unitats Mínims Forestals. Aquestes són 
les següents: 
    - Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 4,5 Ha. 
    - Unitat mínima de producció forestal: 25 Ha. 

 
3.  Podran autoritzar-se segregacions inferiors a la unitat mínima, quan aquestes s'agrupin a finques 

colindants i la superfície resultant de l'agrupació o agregació, així com la superfície restant de la finca 
matriu de la qual s'hagi realitzat la segregació o divisió, resultin iguals o superiors a la mínima que en 
cada cas sigui d'aplicació. En aquests casos haurà d'acreditar-se la inscripció de l'agrupació en el 
Registre de la Propietat, i la superfície resultant de la finca matriu respecte a la qual s'ha realitzat la 
segregació o divisió. 

 
4. Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions i agregacions en sòl no urbanitzable estan 

subjectes a prèvia llicència municipal. Es considerarà infracció urbanística  greu, el fraccionament del 
sòl que vulneri les determinacions d'aquest Pla. 
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Article 172.- Edificacions i elements construïts existents d’especial interès i noves           
construccions 

 
1.   Aquest Pla d’Ordenació en el seu inventari de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, defineixen 

en els plànols d'ordenació, aquelles edificacions i elements construïts existents en el sòl no 
urbanitzable que cal conservar, preservar o recuperar, bé per estar integrats dintre dels mateixos 
elements catalogats, en  qualsevol dels nivells contemplats per la legislació vigent, bé pel seu interès 
arquitectònic  tradicional o paisatgístic, que corresponen a una manera pròpia de colonització i 
d´humanització del territori del municipi ja sigui per estar funcionalment vinculat a una explotació 
agroindustrial o bé per complir un paper dotacional coherent. 

 
2.  Els criteris per al seu ús i desenvolupament edificatori es defineixen de forma genèrica a les  condicions 

comunes a tot tipus d´ordenació, a més dels específics corresponents a cada zona. Tot això sense 
perjudici del compliment de les condicions de Protecció, que en els casos de tractar-se d'edificacions o 
elements catalogats, es determinin pel Planejament Especial corresponent i la legislació sectorial 
vigent aplicable en cada cas. 

 
3.  El conjunt d'edificacions existents en SNU, es troben incloses en el Catàleg de Masies i Cases Rurals 
 
 

Respecte aquestes edificacions existents, en sòl no urbanitzable s'admet, amb els requisits previstos 
per la Llei d’Urbanisme i els seus reglaments, la reconstrucció i rehabilitació de les construccions, 
masies i cases rurals existents determinades en aquest Pla que, per raons arquitectòniques o 
paisatgístiques, calgui preservar i recuperar.. 
 
La reconstrucció i la rehabilitació d'aquests elements catalogats del patrimoni arquitectònic rural han 
de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats, 
segons el que preveu el Catàleg. Si no s'alteren les característiques originals de l'edificació, se'n pot 
admetre la divisió horitzontal segons l'establert a cada zona de sòl no urbanitzable, i d'acord amb la 
normativa reguladora de les condicions objectives d'habitabilitat. 

 
4. Pel que fa a les noves construccions en el sòl no urbanitzable, a part de les actuacions d'interès públic  
    a què es refereix l'apartat 4 de l'article 47 TRLUC, només es podran autoritzar, d'acord amb l'apartat 6 
de  l'article 47 TRLUC, les noves construccions següents: 
 

- Les pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general 
rústica. 

 
- Les destinades a habitatge familiar que estiguin directament i justificadament associades a una de 

les activitats d'explotació assenyalades a l’apartat anterior. 
 

- Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària. 
 

- Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment i funcionament de  les  
obres públiques. 

 
- Les corresponents a les activitats de turisme rural o de càmping previstes per aquest POUM i  

prèvia la tramitació d’un Pla Especial. 
 
Així com l’obertura de nous camins que es cenyirà al tràmit definit per l’article 47.1.d del Decret 

64/2014  
 
5.  L'autorització de qualsevol actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable ha de justificar 

degudament que l'àmbit on s'hi pretén ubicar l'actuació no està sotmès a un règim especial de 
protecció d'acord amb el que preveu l'apartat 5, de l'article 47 TRLUC. 
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Article. 173.- Xarxa de camins rurals. Carrerades o vies pecuàries 
 
1.  Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal conserva en la seva integritat l'actual xarxa de camins 

rurals i vies pecuàries i els que estan explícitament reconeguts, en els plànols d'ordenació, i formen 
part del sistema viari. 

 
2. No es poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals, itineraris i recorreguts paisatgístics, o 

qualsevol altre tipus de vialitat que no estigui prevista i/o indicada en aquest Pla, en els Plans 
Especials Urbanístics que en Sòl No Urbanitzable poden desenvolupar-lo, en els Plans de Gestió o 
Programes de l'Administració d'Agricultura, amb l'informe previ corresponent del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

 
3.  El desenvolupament de la xarxa viària rural esmentada als apartats 1 i 2 d'aquest article     hauran de 

respectar el sentit general del traçat (origen-destí, directrius de la traça, amplada), definit pels 
corresponents planejaments. S'admeten petits ajustos del traçat amb la finalitat d'adequar-se millor a 
la topografia, de respectar elements de valor singular (patrimoni vegetal, cultural, ...) de millorar 
l'impacte en el paisatge i de millorar cruïlles o nusos. Els projectes de sol·licitud de llicència 
incorporaran l'explicació, argumentació i justificació del traçat definitiu, de les seves característiques i 
de la idoneïtat del seu desenvolupament en relació al caràcter de les zones on està situat, així com, 
els usos als que van destinats. 

 
4.  L'atorgament de llicència per a l'obertura d'un nou camí rural quan no estigui inclòs en alguns dels 

instruments relacionats a l'apartat 2 d'aquest article, serà competència discrecional de l'Ajuntament a 
la vista de la justificació real de la seva necessitat i conveniència i la valoració de les alteracions 
negatives de l'entorn natural de la zona afectada. 

 
      En aquest supòsit, i per tal que l'Ajuntament pugui pronunciar-se respecte a qualsevol actuació que 

pretengui l'obertura o modificació de traçat d'un camí rural, es requerirà la presentació d'un projecte on 
es defineixi el traçat i característiques d'aquest nou vial, justificant la necessitat i conveniència del nou 
camí o de la modificació proposada, així com també la integració del nou traçat en el paisatge, i la no 
producció d'efectes degradants al medi, o si fos el cas, les mesures correctores adients. 

 
En qualsevol cas, l'obertura o modificació d'un camí rural solament podrà autoritzar-se quan no 
condicionin negativament la xarxa viària rural bàsica prevista per aquest Pla i pel seu futur 
desenvolupament. 

 
5. En aquells sectors, on aquest Pla d’Ordenació preveu per al seu desenvolupament la  tramitació d'un 

Pla Especial urbanístic, serà aquest instrument, el que definirà exactament la jerarquia de la xarxa 
viària i dels camins rurals del sector que es desenvolupi, així com el traçat, amplada i característiques 
dels camins amb criteris objectius i de servei a les explotacions agràries o forestals de l’àmbit de 
planejament que es desenvolupi, respectant, però, la xarxa viària bàsica, que tindrà la condició 
d'indicativa. 

 
Així mateix, el Pla Especial urbanístic corresponent haurà de garantir la compatiblització de l'ús per al 
qual es destinen els camins, amb la seva integració paisatgística. 
 
En aquests Sectors, en tant no s'aprovin els Plans Especials corresponents, qualsevol actuació 
relativa a la xarxa viària i camins rurals solament podrà portar-se a terme, sempre i quan es respecti la 
xarxa viària bàsica prevista per aquest Pla i el seu futur desenvolupament. Aquestes actuacions 
requeriran llicència municipal prèvia, la qual tindrà  caràcter discrecional. En aquests casos les 
determinacions previstes per aquest Pla d’Ordenació en aquesta matèria, tindran caràcter indicatiu. 
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Article. 174 - Xarxa hidrològica: torrents i desguassos. Fonts, deus i basses 

 
1. Els diferents elements que conformen el Sistema Hidrològic es recullen en els plànols d'ordenació en sòl 

no urbanitzable. 
 
2. D'acord amb el que preveu la legislació sectorial en la matèria, no podrà realitzar-se cap     construcció, 

instal·lació ni tanca a una distància inferior a 25 metres comptats a partir de la llera dels torrents. Això 
sense perjudici del compliment de les determinacions específiques  que per a cada zona estableix 
aquest Pla d’Ordenació en aquest aspecte. 

 
3. L'ús de les aigües superficials i/o subterrànies es regula per la Llei 29/85 de 2 d'agost, d'Aigües i per la 

legislació concordant en la matèria. Això no obstant qualsevol actuació en aquesta matèria requerirà la 
prèvia llicència municipal. 

 
1. No es permet cap acció a l’entorn de les fonts que impliqui la seva desaparició o variació del lloc 

tradicional d’aflorament. A l’entorn d’aquestes s’estableix una protecció de 50m de radi en el qual 
no es permet cap tipus d’edificació de nova construcció, desmunt o moviment de terres que 
representi variacions morfològiques o paisatgístiques i que alteri les actuals condicions del medi. 

2. Prèvia llicència, es permet potenciar el valor paisatgístic dels entorna de les fonts i deus, fent 
petites obres d’adequació i ornat, així com plantacions d’espècies autòctones si s’acompanyen 
amb el projecte. Durant l’execució de les obres, cal respectar la vegetació existent. 

3. S’admet la formació de basses d’acumulació d’aigua per a la prevenció contra incendis i per a rec, 
les quals han de donar compliment a l'establert a la legislació sectorial vigent d’aplicació. Es 
distingeixen les basses que recullen l’aigua de pluja de les basses que també obtenen aigua a 
partir d’escorrenties. Aquestes últimes han de tenir unes condiciones específiques de disseny per 
permetre l’eliminació dels fangs i partícules sòlides que, a més, cas que l’aigua provingui d’una 
altra finca, han d’obtenir l’autorització prèvia de L’Agència Catalana de L’Aigua. 

 
Les fonts inventariades corresponen a: 
 
 F1   Font de la Vila 
 F2   Font del Llop 
 F3   Font Sobirana 
 F4   Font del Pantarró 
 F5   Font Vilagrasseta 
 F6   Deu Vilagrasseta 
 F7   Font del Reguer 
 F8   Font Cabestany 
 - F9   Font de l`Ametlla 
 F10 Font de Montoliu 
 F11 Font del poble Montoliu 

 
 

Article. 175.- Els camps de conreu i la geometria dels seus marges i feixes 
 
1. Aquest Pla d’Ordenació estableix dintre dels seus objectius, la conservació i recuperació el paisatge 
agrícola tradicional, caracteritzat per un elevat interès paisatgístic i una important  biodiversitat. El Pla 
procurarà per que la mecanització i industrialització del camp, en aquells espais paisatgísticament més 
rics, no comporti una alteració substancial de la imatge dels conreus, de manera que la dimensió dels 
camps i la superfície ocupada per vegetació seminatural dels marges es mantingui sensiblement en el 
conjunt i de forma més particular  en aquells espais de paisatge més fràgil. 
 
2. D’acord amb l’apartat anterior, els conreus tradicionals en feixes que encara resten, són elements 
d’especial protecció en general i de forma particular en les zones de major interès paisatgístic, de forma 
que estan prohibides aquelles actuacions que modifiquen substancialment el conjunt dels camps de 
conreu i de la geometria del seus marges i feixes. 
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Article. 176.- Masses forestals i bosquines mediterrànies 

 
1. Les masses forestal consolidades es consideren elements naturals que cal protegir i conservar. 
 
2. En qualsevol cas, l'objectiu primordial d'aquest Pla en relació a aquestes masses forestals, és 

preservar-les i protegir un patrimoni natural valuós, així com, salvaguardar les funcions ecològiques 
que duen a terme. 

 
3.  En les àrees forestals, s'admetrà l'explotació forestal només si aquesta no compromet la     persistència 

de la massa forestal i compleix el que requereix la legislació sectorial vigent. Per al desenvolupament 
de qualsevol activitat forestal serà necessari llicència municipal, prèvia presentació del corresponent 
Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, sense perjudici de les competències dels organismes 
corresponents. Així mateix, caldrà que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la 
prevenció d'incendis. 

 
      Es conservarà la vegetació existent al llarg de les rieres i torrents, així com aquells espais arbrats al 

llarg dels camins o vinculats a les edificacions existents. Excepcionalment i per motius de seguretat es 
podran tallar arbres propers a les instal·lacions agrícoles i als habitatges rurals. 

 
 

Article. 177.- Els elements naturals de la topografia. Carenes, turons, planes tabulars i 
valls fluvialment erosionades 

 
1.  Són elements naturals de la topografia, les valls, les vessants, les planes tabulars i els turons, els quals 

configuren el paisatge i el perfil irregular de l'entorn. 
 
2.  Les construccions, instal·lacions i explotacions agràries s'adaptaran a la topografia natural del terreny i 

no produiran alteracions de més de 3 mts., excepte en aquells casos i zones en què aquest Pla 
d’Ordenació defineixi específicament altres límits i condicions. D'acord amb aquest apartat es 
recomana considerar inedificables, els terrenys del Sòl No Urbanitzable amb un pendent igual o 
superior al 20%. 

 
3.  Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge 

natural i la silueta del perfil orogràfic. Tanmateix les construccions permeses en el Sòl No Urbanitzable 
es situaran en els terrenys menys exposats visualment i en especial es prohibiran les construccions 
sobre els careners del relleu del terreny 
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PART SEGONA. Regulació general de les construccions i instal·lacions en el sòl no urbanitzable. 
 
 

Article. 178.- Disposicions generals 
 
1. Les intervencions en sòl no urbanitzable hauran d'assegurar el respecte a les condicions naturals i 

paisatgístiques de l'entorn en que s'emplacen, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys i sempre 
sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals; així mateix hauran 
de complir les determinacions relatives a les condicions d'implantació i limitació en l'edificació i ús del 
sòl que comporten els elements bàsics del territori, i les determinacions específiques que aquestes 
Normes determinen per a cada zona i sistema.  

 
2. En el sòl no urbanitzable es podran autoritzar construccions destinades a explotacions agrícoles i/o 

forestals 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. Podran també 
autoritzar-se les activitats o equipaments d'interès públic en els supòsits previstos al TRLUC, sempre 
que no siguin incompatibles amb els usos previstos en els diferents tipus de Sòl No Urbanitzable i 
sempre que compleixin les condicions específiques de la zona on es permet que s'emplacin, d'acord a 
l'article 47 TRLUC. 

 
3. D’acord amb l’article 47.6.b) de la Llei d’Urbanisme, també podrà autoritzar-se la construcció 

d'habitatges rurals nous o ampliació dels existents quan estiguin directament i justificada vinculats a 
habitatges ja existents per ampliació del programa familiar, quan estiguin assignats a una finca 
agrícola o forestal que compleixi les disposicions generals establertes en el present Capítol i les 
condicions de superfície mínima de finca i totes aquelles altres especificades a cada zona. 

 
4. Totes les edificacions, tant les existents com les de nova construcció hauran de disposar     d'elements 

de tractament d'aigües residuals no contaminants. No s'atorgarà llicència de cap tipus que no inclogui 
la realització d'una instal·lació de tractament d'aquestes a menys que  no estigui ja realitzada en 
condicions correctes. 

 
5. Aquells espais que per a les seves característiques, aquest Pla qualifica 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. 

 
6. L'autorització de les obres referits a noves construccions o referits a reconstrucció o rehabilitació de 

masies i cases rurals existents així com a l’autorització dels usos d’interès públic, s'ajustarà als 
procediments previstos per cada cas en els articles 48, 49 i 50 TRLUC , i 57 i 58 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 

 
7. L’ajuntament procurarà perquè en les edificacions que s’emplacin en el sòl no urbanitzable es 

promocioni la instal·lació de mitjans de producció d’energies de les anomenades netes o renovables: 
energia eòlica, solar, biomassa etc... 
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Article. 179.- Condicions generals de les noves edificacions o ampliacions d’existents   
destinades a habitatge rural 

 
1.    S’entén per habitatge rural aquell directament vinculat funcionalment a l’explotació agrícola o forestal 

de la finca on s’emplaça. L’habitatge rural és l’únic tipus d’habitatge admès en el sòl no urbanitzable 
(d’aquesta condició tan sols s’exceptuarà la recuperació i rehabilitació de masies i construccions 
incloses en el catàleg d’edificacions patrimonials) 

 L’ús d’habitatge en SNU, nomès s’admetrà en els termes establerts per l’article 47, del DL 1/2010, pel 
qual s’aporva el TRLUC, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012. 

 
2. Els habitatges en sòl no urbanitzable hauran de complir, a més de les disposicions generals del sòl no 

urbanitzable de cada zona que estableix aquest Pla, les següents condicions: 
 

-  L'ampliació o construcció d'un habitatge en sòl no urbanitzable ha d'estar forçosament vinculat a 
una explotació agrícola o forestal. 
 

- La consolidació, ampliació o nova construcció d'una edificació estarà condicionada a la   inscripció 
de la indivisibilitat de la finca en el Registre de la Propietat. En el cas que la construcció es vinculi a 
la titularitat única de terrenys discontinus que formen part d'una unitat  orgànica, caldrà inscriure en 
el Registre de la Propietat la inedificabilitat de les altres   parcel·les. 
 

- Les edificacions de nova planta, les ampliacions i reformes d'edificacions existents respondran a 
les tipologies existents en la zona o, en tot cas, es faran interpretacions ajustades utilitzant materials 
de construcció i colors adequats a l'entorn. 

 

3. Condicions de superfície de les noves construccions destinades a habitatge rural seran inferiors a la 
resultant d’aplicar 100m2 de sostre per cada hectàrea de sòl amb un màxim de 400 m2. L’alçada 
màxima serà de 7 m equivalents a planta baixa i planta pis. Per les ampliacions dels habitatges 
existents en SNU, inclosos dins del Catàleg de masies, s’ admetran excepcionalment les ampliacions 
que es justifiquin per assolir les condicions d’habitabilitat o les necessitats funcionals de l’activitat. 

 

4. Condicions de localització: les noves construccions es localitzaran preferentment sempre en terrenys 
amb pendent inferior al 20% en cas de pendents superiors s´ adaptaran volumètricament al paisatge i 
es col·locaran en vessant convenientment encaixades en el terreny seguint les tipologies usuals de 
l´arquitectura tradicional i popular de la comarca. Les construccions es separaran una distància 
mínima de 10mts respecte els límits dels camins: 60 m respecte el torrents i rieres assenyalades en 
aquest Pla dintre del sistema hidrològic i un mínim de 6 mts respecte la resta de les partions de la 
finca i s'adaptaran a la topografia natural del terreny i no produiran alteracions de més de 3 mts., 
excepte en aquells casos i zones en què aquest Pla d’Ordenació defineixi específicament altres límits i 
condicions 

 

5. El procediment per l’aprovació dels projectes destinats als nous habitatges rurals, s’ha de sotmetre en 
tots els casos al regulat per l’article 48 de la Llei d’Urbanisme , i 57 del Reglament . En els  casos en 
els que la proposta es tracti d’obres de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals incloses 
en el Catàleg d’edificacions patrimonials, s’estarà a allò que es disposa a l’article 50 de la Llei 
d’Urbanisme  i 58 del Reglament 

 
 

Article. 180.- Condicions generals de les edificacions agropecuàries. 
 
1.Inclou totes les edificacions i/o instal·lacions necessàries pel desenvolupament de l'explotació agrícola, 
pecuària o forestal, com és el cas dels magatzems agrícoles i construccions auxiliars, construccions pel 
conreu protegit o hivernacles, instal·lacions tècniques, les construccions pecuàries i totes aquelles 
construccions de tipus no provisional que siguin necessàries per a l'explotació de l'activitat agrícola, 
ramadera o forestal. 
 
Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, forestal o, en general, 
rústica, a què es refereixen els articles 47.6 a) de la Llei d’urbanisme s’han de subjectar al procediment 
previst en els articles 48 de la Llei d’urbanisme si superen els llindars següents: ocupació en planta de 500 
metres quadrats, sostre total de 1.000 metres quadrats o alçada màxima de 10 metres. 
 
2.Les noves edificacions agropecuàries, situades en el SNU, es localitzaran sempre amb terrenys amb 
pendents inferiors al 20 %. 
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3. Sense perjudici del compliment del que es determina per a cadascuna de les zones i del que estableix la 
legislació sectorial vigent en cada cas, es defineixen a continuació les següents condicions generals de 
l'edificació per aquests tipus de construccions: 
 
 

a. Magatzems: Són aquelles instal·lacions destinades a emmagatzemar eines, màquines, productes 
agrícoles i altres elements relacionats directament amb l'explotació agrícola, pecuària o forestal, i 
aquelles instal·lacions de caràcter familiar destinades a l'elaboració artesanal de productes derivats 
de la pròpia explotació. Inclou també les basses de rec i els pous de captació d'aigua. Els 
paràmetres i condicions generals d'aquestes edificacions s'estableixen a continuació. En cada zona 
del Sòl No Urbanitzable, es poden precisar o ajustar aquestes condicions generals. 

 
      Les construccions es separaran una distància mínima de 10mts respecte els límits dels camins:  
      60 m respecte el torrents i rieres assenyalades en aquest Pla dintre del sistema hidrològic i un  
      mínim de 6 mts respecte la resta de les partions de la finca. 

 
         Principalment es diferencien dos tipus de construccions de magatzem: 
 
         a.1.- Magatzem d’eines i màquines : El destí d’aquesta construcció ha de ser la guarda i   custodia 

de les eines i petita maquinària necessària per l’explotació de l’activitat agrícola. El seu dimensionat 
màxim serà de 40 m2, excepte en el cas de les grans produccions agràries que es justificarà en 
funció de les necessitats funcionals de la mateixa producció i segons el dimensionat dels 
magatzems per productes agraris que es detalla posteriorment. En cap cas s’admetran aquestes 
construccions en parcel·les inferiors a 4.000 m2. 

 
           Les construccions es separaran una distància mínima de 10mts respecte els límits dels  

 camins: 60 m respecte el torrents i rieres assenyalades en aquest Pla dintre del sistema  
 hidrològic i un mínim de 6 mts respecte la resta de les partions de la finca. 

 
           L’alçada habitual serà sols de planta baixa amb una dimensió no superior a 3,5 m,   

 sempre que es demostri que no genera distorsions en el paisatge en el que s’ubiqui i que  
 es troba en situacions poc exposades visualment des de les carreteres, punts elevats i  
 d’altres espais de domini visual. (aportaran fotografies a l’efecte de justificar aquest  
 emplaçament). 

 
           En parcel.les d´agricultura intensiva per ús d´hort familiar, el seu dimensionat màxim  

 serà de 9 m2 sobre les parcel.les existents en el moment de l´aprovació d´aquesta  
 normativa o bé les permeses en compliment de les prescripcions de parcel.la mínima. 

 
          L´alçada serà sols de planta baixa amb una dimensió no superior als 3 m. 
 

a.2.- Magatzem de productes agraris: El destí d’aquestes construccions serà l’emmagatzematge 
de la producció agrícola i per tant el seu dimensionat anirà associat directament al tipus de 
producció agrària i a l’extensió de la unitat productiva associada al mateix magatzem. La 
dimensió màxima de la construcció es limitarà al següent: 

 
 En conjunts de parcel·les d´una sola propietat fins a 45.000 m2, un màxim de 500 m2 de 
 magatzem 
 
 En conjunts de parcel·les d´una sola propietat a partir de 45.000 m2. S’afegiran, als 300  m2 
anteriors, 50 m2 més de magatzem per cada hectàrea de terreny que passi dels  45.000 m2. 
 
 En planta la màxima dimensió assolible serà de 50 x 30 m. En cap cas s’admetran aquestes 
construccions fins assolir la màxima dimensió, en parcel·les inferiors a 4.000 m2. 
 
  L’alçada habitual serà sols de planta baixa amb una dimensió no superior a 9,50 m (altura 
 màxima requerida per facilitar l´abocament directe de les caixes de camió), sempre que es 
demostri que no genera distorsions en el paisatge en el que s’ubiqui i  que es troba en 
situacions poc exposades visualment des de les carreteres,  punts  elevats i d’altres espais 
de domini visual (aportaran fotografies a l’efecte de  justificar  aquest emplaçament). 
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 Les construccions es separaran una distància mínima de 10mts respecte els límits dels  camins: 
60 m respecte el torrents i rieres assenyalades en aquest Pla dintre del sistema  hidrològic i un 
mínim de 6 mts respecte la resta de les partions de la finca 
 
 
 A tal efecte caldrà complir obligatòriament amb els requeriments de correcció de   l´impacte 
visual i paisatgístic descrits i regulats a cada zona prevista en àrea agrícola:  
 
 
    - Àrea agrícola en vall 
    - Àrea agrícola en planes tabulars 
    - Àrea agrícola amb pendent i components forestals. 
 

b. Construccions pecuàries (granges): Són els allotjaments ramaders destinats a la cria i l'engreix de 
bestiar. Les construccions pecuàries (granges) en sòl no urbanitzable hauran de complir, a més de les 
disposicions generals del sòl no urbanitzable de cada zona que estableix aquest Pla, les següents 
condicions: 

 
- Les granges industrials es situaran a una distància no inferior a 300 mts de qualsevol sòl urbà 

o urbanitzable que es delimita en aquest POUM. Per sota d’aquesta distància només es 
permet l'activitat pecuària quan sigui d'explotació familiar i estigui vinculada a una explotació 
agrícola. S’entendrà per explotació familiar aquella destinada a l’autoconsum i que no superin 
el següent nombre de caps. En les granges d’autoconsum aquestes dades no són excloents, 
podent-se tenir diferents menes de bestiar i sempre que no contravinguin les prescripcions de 
les corresponents ordenances municipals vigents en matèria de regulació de granges: 

 
. Aviram : Màxim 15 gallines ponedores o el mateix nombre de pollastres 

 
. Cunícola: Màxim de 5 conilles amb les seves corresponents cries 

 
. Remugants: 1 vaca lletera i 1 vedell 

 
. Equí: 2 cavalls o 2 someres o 2 rucs 
 
. Porcí: no s’admet la truja dins la definició pecuària d’autoconsum, i a més el porcí haurà de 
mantenir una distància de 1000 m, respecte qualsevol sòl urbà o urbanitzable. 
 
 

- En la tramitació de l'expedient d'activitat s'haurà d'especificar el sistema de tractament i de 
depuració de les aigües residuals i el seu destí final, així com justificar el compliment de totes 
les altres determinacions de la legislació sectorial vigent.  

 
- S'ha de garantir una instal·lació adequada per a emmagatzemar els purins i fems i una 

superfície suficient de conreu per fer-los servir d'adob orgànic. 
 

- En la sol·licitud de llicència per a les granges s'haurà d'especificar, mitjançant un plànol 
detallat, la situació del fossar de purins i el dipòsit de cadàvers, la localització respecte a tota la 
resta d'edificis situats en finques veïnes de cent metres (100 mts.) de radi, amb l'especificació 
de l'ús de cadascun i la localització respecte a totes les vies d'aigua existents en un radi de 
cent cinquanta metres (150 mts.). 

 
- Condicions de superfície de les noves construccions destinades a granges: 25% d’ocupació de 

la parcel·la. En cap cas s’admetran edificacions en parcel·les inferiors a 5.000 m2. L’alçada 
habitual serà sols de planta baixa amb una dimensió no superior a 4,5mts. Sempre que es 
demostri que no genera distorsions en el paisatge en el que s’ubiqui i que es troba en 
situacions poc exposades visualment des de les carreteres, punts elevats i d’altres espais de 
domini visual. (aportaran fotografies a l’efecte de justificar aquest emplaçament). 

 
Les construccions es separaran una distància mínima de 10mts respecte els límits dels 
camins: 60 m respecte el torrents i rieres assenyalades en aquest Pla dintre del sistema 
hidrològic i un mínim de 6 mts respecte la resta de les partions de la finca 
 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       711 

 
 
 

   A tal efecte caldrà complir obligatòriament amb els requeriments de correcció de l´impacte 
visual i paisatgístic descrits i regulats a cada zona prevista en àrea  agrícola: 

 
 Àrea agrícola en vall 
 Àrea agrícola en planes tabulars 
 Àrea agrícola amb pendent i components forestals. 

 
 
- L’emplaçament de les noves granges potencials a instal·lar es localitzaran a una distancia no 

inferior a 300 mts de qualsevol sòl classificat d’urbà o urbanitzable per aquest Pla i a una 
distància de 200 mts, respecte masies existents d’una altra propietat, així com d’indrets 
d’interés històric - monumental i d’àrees de lleure. Cal fer especial atenció en  el sector porcí, 
doncs haurà de mantenir els 1000 m, respecte qualsevol centre urbà o urbanitzable, encara 
que siguin d’autoconsum. 
 

- Respecte les granges actuals ubicades a menys de 300 mts del límit del Sòl Urbà o apte per 
urbanitzar, sols se’ls permetrà,  obres de reforma o rehabilitació del sostre actual, i les 
possibles ampliacions vindran condicionades a la millora substancial de les condicions 
mediambientals de les actuals instal·lacions. Sempre que no contravinguin les prescripcions 
de les corresponents ordenances municipals vigents en matèria de regulació de granges. 
 

 
 
c. Instal·lacions pel conreu protegit (hivernacles): D'acord amb l'ordre de 25 d'octubre de 1988, del 

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, s’entén com hivernacle 
tota mena d'estructura erigida amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o preservar qualsevol tipus 
de conreu agrari per tal de realitzar el seu conreu, la millora o l'experimentació. No seran considerats 
com edificacions els hivernacles que es puguin desmuntar i no tinguin murs perimetrals de fondària o 
alçària superior a un metre. 
 
Les instal·lacions pel conreu protegit (hivernacles) en sòl no urbanitzable hauran de complir, a més de 
les disposicions establertes a l'Ordre de 25 d'octubre de 1988 i de les disposicions generals del sòl no 
urbanitzable de cada zona que estableix aquest Pla, les següents condicions: 

 
- Ordenació de les aigües: tota instal·lació pel conreu protegit haurà de tenir previst el drenatge 

de l'aigua, prèvia decantació cap a pous morts, o bé aprofitant-la per a futurs recs dirigint-la 
cap a cisternes, dipòsits o basses. En cap cas es podrà abocar l'aigua directament als camins 
o finques veïnes. 

 
- Característiques constructives: els ancoratges i fonaments d'aquestes construccions seran 

degudament reforçats per tal d'evitar danys en cas de vents o tempestes. 
 

- Desmuntatge de la instal·lació: la llicència de construcció del conreu protegit inclourà el 
compromís de realitzar el seu desmuntatge en el cas de cessament de l'activitat. En cas 
d'incompliment l'Ajuntament ho podrà executar subsidiàriament amb càrrec al propietari o 
sol·licitant de la llicència. 

 
 
3. Condicions de localització: totes les noves construccions, magatzems, granges i     instal·lacions pel 

conreu protegit, es localitzaran sempre en terrenys amb pendent inferior al 20% i es separaran una 
distancia mínima de 10 m respecte els límits dels camins, 60 m   respecte els torrents assenyalats en 
aquest Pla, i un mínim de 6 m respecte la resta de les partions de la finca, i s'adaptaran a la topografia 
natural del terreny i no produiran alteracions de més de 3 m, excepte en aquells casos i zones en què 
aquest Pla d’Ordenació defineixi  específicament altres límits i condicions. 

 
4. El procediment per l’aprovació dels projectes d’edificacions destinades a usos agrícoles    (magatzems), 

pecuaris (granges) o forestals es resoldrà per la pròpia llicència municipal,     entenent-se a tal efecte 
que aquest POUM no estableix cap estandard  particular perquè es donin les condicions establertes a 
l’article 48.2 del D.305/2006 del Reglament de la Llei d’ Urbanisme. 
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Article. 181.- Condicions generals de les edificacions i instal·lacions d’interès públic. 

 
1. Solament podran autoritzar-se edificacions i instal·lacions d’interès públic, referenciades a l’apartat 4 de 

l’article 47 de la LUC, seguint el procediment previst a l'article 48 de la LUC, sempre i quan es 
compleixin a més de les disposicions generals per al sòl no urbanitzable, les específiques de cada zona. 

 
2. En la tramitació de l'autorització per a ubicar una construcció d'aquest tipus en el sòl no     urbanitzable 

caldrà justificar de forma expressa i motivada les raons en què es basa la necessitat de situar la 
instal·lació en el medi rural en general, i en l'indret concret on es proposa la seva situació. 

 
3. Per a les edificacions que en aplicació d'allò establert a la Llei d’Urbanisme es declarin d’interès públic, 

s'haurà de redactar un Projecte d’actuació específica o un Pla Especial que contempli, com a mínim, les 
següents determinacions: 

 
a. Justificar explícitament la inexistència de riscs per a les zones confrontants pel que fa als valors 
agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics. 
 
b. Definir les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures corresponents per tal 
d'assegurar el minorament de l' impacte i la integració ambiental de les instal·lacions. 
 
c. Especificar l'ocupació màxima de l'edificació segons el tipus d'instal·lació i la distància mínima als 
límits de finca i als camins rurals que en cap cas podrà ser inferior a 20 metres. 
 
d. Les actuacions específiques d’interès públic s’han d’implantar sobre la superfície de sòl que 
requereixi la seva funcionalitat, la qual serà susceptible de segregació sempre que no doni lloc a una 
resta de la finca matriu inferior a la unitat mínima de conreu o forestal.  
 
e. Ordenar i definir els accessos necessaris i instal·lacions complementàries que l'edificació i l'activitat 
proposada requereixi, així com les infraestructures i serveis necessaris per a la0 instal·lació i 
desenvolupament de l’activitat proposada. 
 
f. En la Memòria del Pla Especial caldrà justificar l'interès públic de les actuacions que es proposin, la 
coherència de la sol·licitud amb l'àmbit on es situïn i amb les determinacions d'aquest Pla d’Ordenació 
per la zona que es tracti, i comprendrà un estudi econòmic-financer acreditatiu de les possibilitats 
reals d'execució i gestió de l'edificació i instal·lació proposada. 
 
g. Caldrà també incorporar un estudi d'avaluació de l'impacte de la construcció i instal·lació en el medi 
on es situï. 

 
4. En aquells casos en que s'autoritzin edificacions i instal·lacions l'interès públic, l’Ajuntament podrà exigir 

el compliment d'aquelles condicions necessàries per a garantir la restitució del sòl afectat per 
l'actuació, en el supòsit que l'activitat autoritzada finalitzés. 

 
5.  És exigible l’aprovació d’un pla especial urbanístic per poder atorgar llicències urbanístiques en sòl no 

urbanitzable i sòl urbanitzable no  delimitat quan facin referència a algun dels actes d’ús del sòl i d’ 
implantació d’obres següents: 

 
 a. Les noves construccions destinades a les activitats de càmping i aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs tenda previstes expressament pel pla d’ ordenació urbanística municipal. 
 
 b. La implantació d’ infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic relatives als  

sistemes urbanístics generals de comunicacions o d’equipament comunitari, quan no estan emprades 
en un projecte sectorial executiu vinculant per al planejament urbanístic . 

 
 c. Altres actes, quan el plaa especial urbanístic és necessari per desenvolupar les determinacions del 

planejament territorial o del planejament urbanístic general. 
 
En els altres casos s’ hauran de sotmetre al regulat per l’article 48 de la Llei d’ Urbanisme. 
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Article. 182.- Condicions generals de les edificacions i instal·lacions vinculades a obres                  
públiques. 

 
1. D'acord amb el que preveu l’apartat 6d de l’article 47 de la LUC es podran autoritzar en el Sòl No 

Urbanitzable les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, manteniment i servei de les 
obres públiques. 

 
2. En la sol·licitud de llicència de les edificacions i instal·lacions vinculades a l'execució de es obres 

públiques caldrà justificar la necessitat de les construccions o instal·lacions que es  projectin, així com 
indicar les zones afectades i les mesures correctores previstes en ordre a  preservar les condicions 
naturals, l'equilibri ecològic i els valors paisatgístics. No seran autoritzades aquestes instal·lacions si 
malgrat tot es considera que afecten greument algun  d'aquests valors. 

 
 

Article. 183.- Condicions de les Instal·lacions de subministrament d'aigua, depuració 
d'aigües residuals i gas i instal·lacions de telecomunicacions 

 
1. Caldrà que les instal·lacions fixes de dipòsit o elevació es disposin amb criteris d`encobriment: 

enterrant-les o amb tractament vegetal. Quan aquestes necessitin complementàriament edificació 
d'habitatge serà necessari un tractament d'edificació tradicional integrat a l'entorn. Els mateixos criteris 
seran d'aplicació pel que fa al tancament exterior. L'espai lliure necessari per a la funcionalitat de les 
instal·lacions es tractarà amb criteris de paisatge i vegetació adequades a les característiques de 
l'indret. La instal·lació dels dipòsits i demés elements d`emmagatzematge d’aigua i altres, es 
realitzaran de forma que prenguin en consideració les mesures correctores necessàries que 
garanteixin la no propagació d’enfermetats infeccioses com legionel·la i altres. 

 
2. L'admissió de les instal·lacions que es proposin, o la legalització de les existents, es farà     mitjançant 

Pla Especial o Projecte, segons el cas, que contempli la seva necessitat, l'àmbit d'ocupació necessari, 
l'estudi d'alternatives de localització i elecció justificada en funció del  menor impacte en el paisatge i el 
tractament edificatori i paisatgístic adequat a l'entorn, amb solució de les contradiccions que es puguin 
plantejar segons la zona on es situï. 

 
3. Les instal·lacions de transport (canonades) es desenvoluparan mitjançant Projecte d'urbanització on 

s'analitzi la necessitat i adaptació del traçat i s`avaluïn les alternatives possibles, justificant l'elecció de 
menor impacte, especificació de les condicions tècniques menys lesives i tractament de restauració. 

 
4. La situació, l’ordenació i regulació de les antenes de telefonia mòbil i altres infraestructures de 

radiocomunicació, en sòl rural, s’ajustaran a allò que estableixi el POAIR de la Segarra. 
 
    En tant no es desenvolupi l'esmentat Pla Especial les instal·lacions de telecomunicacions      s’ajustaran 

al que es pugui determinar en la corresponent ordenança municipal. 
 
 

Article. 184.- Condicions d’instal·lació dels parcs eòlics  
 
1. D’acord amb el PTPTE, pel que fa als centres generadors d’energia eòlica, s’admetran en     aquelles 

zones que determini el mapa d’implantació ambiental d’energia eòlica a Catalunya, sempre que 
compleixin les disposicions sectorials i urbanístiques vigents. 

 
2. Al respecte del que fa referència el paràgraf anterior, la implantació de parcs eòlics en el terme 

municipal es determinarà mitjançant la redacció d’un Pla Especial específic sobre instal·lació d’energia 
eòlica al municipi. El Pla Especial, per la implantació de les instal·lacions d’energia eòlica avaluarà 
entre altres les següents condicions: 

 
- Els valors mediambientals de les diferents àrees existents en el terme municipal, establint 

prioritats sobre l’emplaçament de les noves instal·lacions eòliques. 
 

- Els possibles impactes acústics i visuals, de les noves instal·lacions, definint al respecte 
distàncies mínimes respecte el sòl urbans i urbanitzables en els que es puguin instal·lar els 
aerogeneradors en base estudis d`emissió acústica direcció de vents dominants, 
assolellaments... 
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- Pel possible impacte paisatgístic, es definiran regulacions i criteris que tinguin per objecte 
respectar el paisatge característic del municipi. S´estudiarà i considerarà especialment la 
ubicació dels aerogeneradors a mitja vesant per reduir en tot el possible el seu impacte visual i 
paisatgístic, tot buscant un paper de fita puntuadora i remarcadora de les qualitats 
paisatgístiques de l´orografia del municipi. 

 
- El Pla Especial preveurà les limitacions que corresponguin a les obres tant per a la instal.lació 

com de les condicions de l´obra i incorporarà una fitxa amb un inventari de cada indret 
potencial en la que s´inclourà la freqüència de velocitats anuals, les característiques 
paisatgístiques del lloc així com la seva accessibilitat visual, la flora catalogada present a 
l´entorn i les espècies d´avifauna susceptibles de ser afectades, el patrimoni cultural present 
en el lloc i els usos del sòl afectats per a la instal.lació. 

 
3. Mentre no es redacti l’esmentat Pla Especial les úniques instal·lacions admeses són els     

aerogeneradors i les instal·lacions eòliques d’autoconsum, així com les de caràcter experimental i 
d’investigació, que es vulguin localitzar sempre i quan es tracti d’un nombre màxim de 3 
aerogeneradors i una potencia en total inferior a 0,5 MW. 

 
4. Les condicions principals a les que s´haurà d´ajustar l´execució de la instal.lació eòlica són  les 

següents: 
 
    -    Les línies d´evacuació d´energia hauran d´anar soterrades, com a mínim fins a l´entroncament de 

l´accés al parc eòlic amb la xarxa de camins públics o de carreteres, sempre que sigui tècnicament 
possible. Aquest soterrament serà obligatori en els casos que  no existeixi un camí previ o s´hagi de 
modificar substancialment un camí preexistent. 

 
    -   Els parcs eòlics no estaran tancats. S´ha de permetre la lliure circulació  de la fauna terrestre. 
 
 

Article. 185.- Condicions del creuament del sòl no urbanitzable per línies aèries de transport 
elèctric d'alta i mitja tensió 

 
1.  Cas d'haver de creuar el sòl no urbanitzable per millora i reforma de les línies existents o    per noves 

línies de transport elèctric, aquestes es canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb les existents, 
preveient corredors al llarg de les infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que menys 
perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística d'aquests sòls. 

 
2. Per regular el seu traçat i les mesures adequades a aquestes finalitats es redactaran Plans Especials. 

Caldrà incorporar en aquests instruments de Planejament estudis de traçats alternatius que justifiquin 
la solució menys lesiva al medi. Alhora caldrà establir el tipus de tractament de la vegetació i l'arbrat 
existent en els àmbits de protecció definits per la legislació sectorial vigent amb la finalitat de reduir 
l'impacte paisatgístic. Està prohibida la utilització d'herbicides, ja que tots els sòls necessiten una 
protecció del mantell vegetal  apropiada en cada cas. 

 
Resten prohibits els dissenys de torre que potencialment comportin riscos d’electrocució de les aus. 
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PART TERCERA. Regulació general dels usos en el sòl no urbanitzable. 
 
 

Article. 186.- Regulació general dels usos 
 
1. Independentment d'allò que aquest Pla preveu per a cada zona de sòl no urbanitzable, són 

incompatibles i queden prohibits en la totalitat del sòl no urbanitzable tots aquells usos que impliquin 
una transformació en la destinació o la naturalesa d'aquest sòl, o bé lesionin o  impedeixin la 
consecució dels valors i finalitats específiques que en cada zona es    persegueixen. 

 
2. Queden prohibits amb caràcter general, excepte en els casos assenyalats específicament a les diferents 

zones, els usos següents: habitatge unifamiliar, bifamiliar i plurifamiliar, hoteler, comercial, oficines, 
industrial, magatzems, sanitari assistencial, hospitalari, religiós, recreatiu del joc i extractiu. 

 
 L’ús d’habitatge en SNU, nomès s’admetrà en els termes establerts per l’article 47, del DL 1/2010, pel 

qual s’aporva el TRLUC, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012. 
 
3. L'establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l'obligació d'adoptar les mesures     necessàries 

per evitar la degradació del medi natural i per aconseguir una integració total en l'entorn en el que 
s'instal·li. Així mateix, caldrà preveure de forma detallada la captació d'aigua potable, el sistema de 
depuració d'aigües residuals, les mesures necessàries contra incendis, la idoneïtat dels accessos 
necessaris i la conservació i la restauració de les masses arbrades i de la vegetació autòctona. El 
titular es comprometrà a la conservació de l'establiment i del seu entorn per tal que reuneixi unes 
condicions perfectes de seguretat, salubritat i d'ornat públic. 

 
4. La regulació respecte l’ús dominant, compatible, condicionat o incompatible, respecte de les diferents 

zones establertes pel sòl no urbanitzable és la que es detalla en la corresponent qualificació detallada 
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PART QUARTA. Regulació dels components del conjunt de la qualificació del sòl no urbanitzable 
 

Article. 187.- Components del conjunt del sòl no urbanitzable 
 
1. Als efectes de la regulació i ordenació de les diferents zones del sòl no urbanitzable, el Pla d’Ordenació 

identifica i suggereix els denominats components del conjunt que, suposen suggeriments, 
condicionaments i determinacions específiques a la regulació general establerta per les zones. 

 
 Cal tenir en compte el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals 

protegits de la plana de Lleida. 
 
2. Els components del conjunt s’estableixen, de forma particular en funció de la cobertura  actual o 

potencial que segons els diferents valors ecològics i mediambientals concurrents,  s’assignen a cada 
espai que es delimita dintre de cada qualificació. 

 
3. Els components del conjunt, que es poden trobar en les diferents zones són els que es detallen a 

continuació, i que en resum són els següents: 
 

- cas: Arbres de secà: olivera i ametller 
- ccs: Conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges), lleguminoses i altres. 
- ca:   Alzinar 
- cb:   Bosquines mediterrànies (brolles i garrigues) 
- ct:    Vegetació de torrent 
- ch:   Conreus d´horta 

 
Arbres de secà: olivera i ametllers: És el tipus de conreu amb arbres més extensió al terme municipal. 
Pren la forma i paisatge més característic, amb els típics conreus abancalats amb marges de pedra en 
seca. Sens dubte, aquest tipus de conreu és el que major retrocés ha sofert, retrocés marcat per 
l’abandonament de l'activitat agrícola. Aquests conreus abandonats són els més susceptibles de ser 
transformats en cultiu de cereal.  
 
S’identifica en els plànols amb la clau cas 
 
Conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges), lleguminoses i altres. Són els 
conreus amb major representativitat al terme de Montoliu i representa la base de l´economia i la producció 
agrària de la comarca.  
 
S´identifiquen en els plànols amb la clau ccs 
 
Alzinar: És el bosc típic de la regió mediterrània, malgrat ocupar en el terme una cada vegada més 
reduïda superfície. Es tracta d’una vegetació densa amb espècies de fulla perenne ja que no necesiten fer 
front a temperatures hivernals molt baixes, i que es troba adaptada a la manca d’aigua característica del 
clima. L’estrat arbori està compost de manera dominant per l’alzina (Quercus ilex). En el sotabosc, en lloc 
de les espècies arbustives característiques de l’alzinar, trobem espècies típiques de les bosquines que ens 
indiquen la degradació que ha patit la zona, com el bruc d’hivern (Erica multiflora) i el romaní (Rosmarinus 
officinalis). La distribució d’aquesta vegetació es deguda a que ha desaparegut de les pendents suaus dels 
turons, on era majoritària, ja que va ser talada per a l’aprofitament agrícola de les terres que ocupava.  
 
S’identifica en els plànols amb la clau ca 
 
Bosquines mediterrànies (brolles i garrigues) Aquestes comunitats vegetals arbustives de distribució 
mediterrània s’engloben en un sol apartat per presentar en la actualitat unes característiques molt similars. 
La garriga és una associació arbustiva, però que presenta una alçada, de 0,5 a 1 m. Hi predomina de 
manera gairebé exclusiva el garric (Quercus coccifera), que creix ocupant la major part de la superfície. Es 
converteix així en una vegetació densa i punxenca. Aquesta havia estat primitivament una vegetació 
marginal que ocupava els indrets més castigats per la climatologia (alta insolació, vent intens,…). Les 
brolles són vegetacions arbustives baixes que creixen d’una manera esclarissada, sense ocupar la totalitat 
del sòl especialment en els petits turons dels marges definits dels brancals o aterrassaments de conreu en 
vessant de recent creació sense marge de pedra o bé amb el marge esfondrat. Les seves espècies més 
característiques són el bruc d’hivern (Erica multiflora) i el romaní (Rosmarinus officinalis). A l’igual que la 
garriga, aquesta vegetació ocupava antigament indrets puntuals de condicions extremes (abundants 
afloraments rocosos, altes insolacions, etc.). 
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Tot això fa que aquestes associacions es confonguin a les nostres terres en un sol paisatge vegetal 
arbustiu, d’altura baixa i que presenta una major o menor cobertura del sòl segons el lloc. Les principals 
espècies que trobem són: el garric (Quercus coccifera), el romaní (Rosmarinus officinalis), el bruc d’hivern 
(Erica multiflora), la gatosa (Ulex parviflorus) i el margalló (Chamaerops humilis).  
 
S’identifica en els plànols amb la clau cb. 
 
 
Vegetació de torrent: Aquesta vegetació es troba en el terme força desestructurada. Està format 
majoritàriament per àlbers (Populus alba), acompanyats de salzes (Salix alba), i algun tamariu (Tamarix 
sp.), freixe (Fraxinus angustifolia) i om (Ulmus minor). També trobem arbres de caràcter subespontani com 
els pollancres (Populus nigra) o algun plàtan d’ombra (Platanus hybrida). En el sotabosc hi ha l’esbarzer 
(Rubus sp.). L’ estat degradat d’aquesta comunitat fa que entre els arbres i als voltants hi sovintegi la 
canya (Arundo donax). La forta degradació que presenta actualment la vegetació de ribera de torrent ve 
donada perquè aquesta vegetació ocupa els sòls de les vores dels torrents. Aquests sòls són els més 
fèrtils, per trobar-se en la seva composició un equilibri entre argiles, llims i sorres. Tenen, a més, un nivell 
freàtic elevat que els dóna una humitat constant, i reben aportacions orgàniques per part del torrent que 
subministren el nitrogen necessari per al creixement vegetal. Així són aquests els més preuats per a l´ús 
d´hort domèstic. S’ha de destacar la importància d’aquesta vegetació de cara a la compatibilització amb 
l´ús d´hort, ja que la vegetació serveix per subjectar els marges del torrent, evitant la seva erosió per 
l’aigua. També en cas de fortes avingudes la vegetació absorbeix gran part de l’aigua que baixa, al mateix 
temps que serveix de filtre i reté les aportacions al·luvials més grosses que de la riuada.  
 
S’identifica en els plànols amb la clau ct 
 
 
Conreus d´horta: Aquests tipus de conreus estan localitzats als terrenys d'al·luvial als marges dels 
torrents i desguassos naturals de les valls interiors.  
 
S’identifica en els plànols amb la clau ch. 
 
4. La condició específica del component del conjunt, que va relacionada amb la naturalesa i valors 

ambientals assenyalats anteriorment, seran causa suficient pel condicionament i  adequació de les 
llicències d’obra o ús, d’aquelles actuacions que puguin resultar contraries  a la mateixa component i a 
la lesió dels seus valors mediambientals. 
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CAPÍTOL 6. REGULACIÓ DE LES ZONES DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 
 
PART PRIMERA. Sector d’espais d´ús i valor agrícola. Clau SNU-1 
 
 

Article 188. Definició i tipus 
 
1. Comprèn aquells àmbits destinats a acollir principalment les activitats pròpies de l’explotació agrària del 

sòl no urbanitzat, al redós dels nuclis urbans del municipi. 
 
2. L’ús general majoritari d’aquestes zones és l’agrícola. 
 
3. Es distingeixen cinc zones: 
 
- Àrea agrícola en vall - clau SNU-1a 
 
  components:  cas: Arbres de secà: olivera i ametller 
  ccs: Conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges),  

         lleguminoses i altres. 
 cb:   Bosquines mediterrànies (brolles i garrigues) 
 ct:    Vegetació de torrent 
 ch:   Conreus d´horta 
 
 

- Àrea agrícola en vall – Sòl no urbanitzable d´ús agrícola intensiu – horts - clau SNU-4 (ch) 
 
 
- Àrea agrícola en planes tabulars  - clau SNU-1b 
 
  components:  cas: Arbres de secà: olivera i ametller 
  ccs: Conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges),  

         lleguminoses i altres. 
 ca:   Alzinar 
 cb:   Bosquines mediterrànies (brolles i garrigues) 
 

                                
- Àrea agrícola amb pendent i components forestals - clau SNU-1c 
 
  components:  cas: Arbres de secà: olivera i ametller 
  ccs: Conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges),  

         lleguminoses i altres. 
 ca:   Alzinar 
 cb:   Bosquines mediterrànies (brolles i garrigues) 
 
 

- Àrea agrícola de protecció paisatgística entorn nucli urbà – clau SNU-1p 
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Article 189. Àrea agrícola en vall. Clau SNU – 1a 
 
En els terrenys inclosos en el sòl de protecció especial indicat en el plànol de règim de sòl, preval la 
regulació de l’article 2.6 del pla territorial de Ponent. 
 
1. Definició. 
     

    Aquesta zona comprèn els terrenys inclosos en l´àmbit de les petites valls fluvialment erosionades que 
conformen el pas dels torrents o desguassos naturals del terreny. Són els espais més fèrtils del municipi 
generalment anomenats “frescals”. Es tracta de terrenys enbancalats i aterrassats seguint l´orografia en 
pendent del territori, amb un parcel·lari força  fragmentat, com a resultat de la seva important capacitat 
productiva. 

 

   S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau SNU-1a i tindrà els següents components: 
 

- cas: Arbres de secà: olivera, ametller 
- ccs: Conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges), lleguminoses i altres. 
- cb:   Bosquines mediterrànies (brolles i garrigues) 
- ct:    Vegetació de torrent 
- ch:   Conreus d´horta 

 
2. Objectius: 
  
    - Els objectius de l’ordenació, són mantenir la superfície agrícola existent que alhora té un alt valor 

mediambiental des del punt de vista de la sostenibilitat. Per tal de protegir i mantenir l’actual destinació 
es prohibeix tot ús contradictori amb aquesta finalitat. 

 

    - El sòl de l’àrea agrícola de les valls, s’ha de preservar de tota intervenció que, actualment o 
potencialment, impliqui transformació de la seva destinació o naturalesa o lesioni els seus valors 
específics, paisatgístics i/o d´unitat paisatgística, ecològics, agrícoles i de facilitat i continuïtat de 
desguàs del territori. 

 

    - La protecció i el manteniment de la seva actual destinació exigeix prohibir qualsevol altre ús 
contradictori amb la seva finalitat central, i en especial preservar-los dels processos      d’urbanització i 
ocupació indiscriminada ja que també són espais visualment força exposats on l´impacte visual de 
qualsevol implantació o actuació pot ser important i difícil de controlar i integrar. 

 

      Pel que fa a l’ús agrícola d’aquesta zona es correspon majoritàriament amb la categoria de  conreu 
extensiu cerealístic de secà, cultius herbacis i plantació d´arbres de secà, coherent amb la mateixa 
capacitat agrònoma d’aquests sòls i el seu pendent topogràfic. 

 

    - El POUM determina, protegir i potenciar aquesta activitat agrícola donada la riquesa agrònoma 
d’aquests terrenys. Per la riquesa del sòl, en aquest àmbit es protegeix l’activitat agrícola per sobre de 
qualsevol altre ús. 

 
3. Usos compatibles 
  

La utilització dels terrenys compresos en aquest sòl ha d’obeir a una finalitat agrícola, ramadera o, en 
general, vinculada a l’explotació racional dels recursos naturals, conforme amb el que estableix la 
legislació sectorial que els reguli. 
 
S’admeten els usos rurals vinculats a l’explotació dels recursos naturals, a la regeneració dels conreus 
abandonats i a la promoció i al desenvolupament de l’activitat agrícola i ramadera, i es podrà admetre 
l’ús d’habitatge rural únicament quan estigui directament i justificadament associat a aquestes 
explotacions, segons el que determina l’article 47.6 de la llei d'Urbanisme. 
 
Igualment, es permet la millora de la xarxa rural de camins i infraestructures i dels serveis necessaris per 
dotar els àmbits rurals de les prestacions que demana l’organització social actual, i la implantació de les 
noves tecnologies d’aplicació a l’àmbit agrícola i pecuari. 
 
Són incompatibles els usos que suposin la incorporació a una lògica urbana i els que impliquin 
transformació de la destinació agrària. També ho són els que lesionin el valor productiu de les terres des 
del punt de vista agrícola i mediambiental. 
 
Els usos admesos seran, a més dels esmentats, els assenyalats en la regulació d’usos en el sòl no 
urbanitzable d’aquest POUM. 
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4. Condicions d’edificació 
 
a. Edificacions agropecuàries 
 

a.1. Sobre els terrenys qualificats d’àrea agrícola en vall, es podran realitzar, amb llicència municipal 
prèvia, construccions destinades a explotacions agràries que tinguin relació amb la naturalesa i 
destinació de la finca i s’ajustin, si escau, als plans o normes del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
 
 A l’efecte d’aquest article s’entén per explotacions agràries les agrícoles que obtinguin       
directament productes naturals, dels seus conreus o explotacions. 
 
Les construccions pecuàries (granges) en aquesta àrea agrícola en vall, queden  restringides a les 
de tipus familiar i que en qualsevol cas siguin un complement de l’activitat principal agrària 
d’aquesta zona. 

 
 a.2.  Les edificacions regulades en aquest article han de guardar una relació funcional directa  amb 

l’explotació agrària de la finca, la qual cosa exigeix que tinguin caràcter accessori  respecte de 
l’explotació i que siguin proporcionals a la superfície, destinació i capacitat  productiva de la finca on 
s’ubiquen. 

 
         Així, es poden considerar construccions agràries les dedicades a magatzems per a eines, maquinària 

i productes utilitzats en l’explotació de la finca on estiguin ubicats, com també a magatzem dels 
productes naturals obtinguts de l’explotació de la mateixa finca. 

 
         No tenen la consideració de construccions destinades a l’explotació agrària, a l’efecte previst en 

aquest article i sense pretensió de ser complets, les que comportin una activitat  industrial, entenent 
per tal la transformació dels productes naturals o la introducció de processos d’esterilització, 
conserva, o manufactura. 

 
a.3. Les construccions s’ajustaran a les condicions generals que es defineixen en aquestes Normes. 
 
Quan les edificacions agràries superin els 200 m2 de superfície, s’hauran de plantar arbres propis 
de la zona situats en línia paral·lela a la façana. 
 
En tots els casos els paràmetres de les edificacions s’han de lliscar, sense que s’admeti l’obra de 
fàbrica de totxana vista. 

 
a.4. El règim de distàncies a vies públiques, camins, canals, poblacions, lleres i zones protegides és 
la que s’estableix en les condicions generals de les edificacions agropecuàries d´aquestes normes. 

 
a.5. No es podrà situar cap edificació que ocupi el centre de la vall dificultant el seu desguàs així 
com interferint la continuïtat visual de l´àmbit. Caldrà situar les edificacions en situació longitudinal i 
paral.lela a la dimensió longitudinal de la vall el més proper possible al límit de l´àmbit marcat i definit 
com a Àrea agrícola en vall, reflectida en el plànol corresponent i respectant el règim de distàncies al 
que fa menció al punt anterior. 

 
b. Edificacions d’habitatge rural 
 
 b.1.Es podran construir edificis aïllats destinats a habitatge rural només com a ús complementari o 

secundari de l’activitat agrària principal de la finca i sempre que no originin la possibilitat de formació 
de nucli de població. 

 
Per tant, l’habitatge haurà de destinar-se a residència habitual del titular de l’explotació agrícola o 
d’algun dels seus encarregats i s’haurà de justificar documentalment la condició d’agricultor resident 
en el municipi, a l’empara de l’article 47.6. b, del TRLUC.  així com respondre als paràmetres definits 
per l’article 50 del RLUC.  

 
 b.2. A l’efecte de valorar si existeix o no la possibilitat de formació de nucli de població, s’han de 

prendre en consideració els criteris següents: 
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b.2.1. Superfície de la finca 
 

La finca sobre la qual es vulgui edificar haurà de tenir una superfície mínima de 4,5H. 
 

S’admetrà l’agrupació de finques discontínues per tal d’assolir la superfície mínima establerta de 
4,5 H amb la condició que la parcel·la sobre la qual es pretén edificar tingui un mínim de 4.000 m2. 
 

b.2.2. Condicions d’edificació 
 

Pel que fa a les condicions de superfície i de localització s’estarà al que es defineix en les 
condicions generals d’aquestes Normes. 
 
Respecte la possibilitat de la formació de nucli de població, es considera que hi ha perill de 
formació de nucli de població quan, prenent com a centre qualsevol dels murs exteriors de 
l’edificació i traçant un cercle de radi 100 m, hi queden compreses més de dues edificacions 
destinades a habitatge rural. 
 

b.2.3. Accés 
 

   La finca sobre la qual es vulgui construir l’habitatge haurà de comptar amb accés a través d’un 
camí públic existent i no a través de camins de nova obertura. La condició de camí públic 
comportarà el reconeixement en el planejament d’aquesta condició encara que no estigui així 
contemplat en els actuals plànols del POUM 
 

 
b.3. Les edificacions residencials objecte d’aquest article hauran de subjectar-se a les       consideracions 

següents, com a garantia de la seva integració a l’entorn i al paisatge en  què se situïn i per tal de no 
introduir-hi elements aliens o contradictoris. 

 
b.3.1. Els habitatges rurals han de ser proporcionals a la naturalesa i destinació de la finca i  tenir en 

compte el procés tradicional d’emplaçament en el territori. 
 
b.3.2. La composició volumètrica ha de mantenir un caràcter unitari. Quan l’habitatge formi part d’un 

conjunt d’edificacions agropecuàries, aquest conjunt haurà de presentar una configuració unitària. 
 
b.3.3. Els materials d’acabat, la coberta, les obertures exteriors, les fusteries, els acabats arquitectònics, 

etc. han de procurar respectar les característiques tradicionals de la zona. 
 
b.3.4. La coberta ha de tenir un pendent inferior al 30%. El material d’acabat serà la teula  ceràmica 
amb un cromatisme característic de l’entorn. 
 
b.3.5.  La composició de les façanes ha de ser amb cares planes i verticals i han d’observar un caràcter 

unitari i amb preferència dels paraments opacs sobre les obertures. 
 

Per a l’acabat de les façanes s’ha de fer servir la maçoneria de pedra natural o l´arrebossat  dels 
murs i el seu pintat amb colors terrosos. 
 

b.3.6.   El règim de distàncies a vies públiques, camins, canals, poblacions, lleres i zones protegides és   
            la que s’estableix en les condicions generals de les edificacions agropecuàries d´aquestes  
            normes. 

 
 

b.4.  No es podrà situar cap edificació que ocupi el centre de la vall dificultant el seu desguàs   així com 
interferint la continuïtat visual de l´àmbit o interferint la percepció de la unitat paisatgística 
corresponent. Caldrà situar les edificacions en situació longitudinal i paral.lela a la dimensió 
longitudinal de la vall el més proper possible al límit de l´àmbit marcat i definit  com a àrea agrícola 
en vall, reflectida en el plànol corresponent i respectant el règim de distàncies al que fa menció el 
punt anterior. 
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b.5. Pel que fa a les edificacions tradicionals existents, es podran dur a terme obres de reforma, 
reparació, rehabilitació i ampliació, sempre que es respectin les condicions següents i d’acord amb 
els articles 50 del TRLUC i 58 del Reglament de la Llei d’ Urbanisme. 

        
S´han de conservar i restaurar els elements arquitectònics que les caracteritzen. 

 
       S´han d’utilitzar els mateixos materials d’acabat. 
 
       S’ha de mantenir la volumetria o els cossos principals de l’edificació. 
 
       No es pot canviar l’emplaçament ni la proporció de les obertures exteriors originals. 
 
      S’admet l’ampliació de les edificacions residencials existents, d’ acord amb els paràmetres establerts 

pel Catàleg de Masies i cases rurals del municipi,  quan consisteixin en petites  obres que les facin 
habitables segons les necessitats de la vida moderna i sempre que no  superin el 30% de la seva 
superfície construïda existent. . També cal procurar que la nova construcció  s’integri a l’existent. 

 
 
5. Regulació particular dels components del conjunt de la qualificació incloses en aquesta zona. 
 
cas Arbres de secà: olivera i ametller 

 
En la zona en vall, aquesta component té relativament poca importancia tant des del paisatge 
com des del valor mediambiental. S´admetrà la transformació d´aquestes practiques agràries a 
d´altres tradicionals d´aquestes terres. 

 
ccs 

 
Conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges),  lleguminoses i altres. 

 
La presència dels conreus de secà és majoritària en el municipi de Montoliu. 

 
cb 

 
Bosquines mediterrànies (brolles i garrrigues) 
 
En la zona en vall, aquesta component té relativament poca importancia tant des del paisatge 
com des del valor mediambiental. S´admetrà la transformació d´aquestes practiques agràries a 
d´altres tradicionals d´aquestes terres. 

 
ct 

 
Vegetació de torrent 
 
Es prohibeix qualsevol intervenció que pugui produir una pèrdua significativa de la massa de la 
vegetació de torrent. Es procurà la regeneració d´aquesta vegetació de torrent, de forma que 
amb els propietaris de les finques dels marges del torrent s´establiran acords que tendeixin a la 
recuperació i posta en valor d´aquest important patrimoni mediambiental paisatgístic del 
municipi de Montoliu. Orientativament es recomana que la vegetació de torrent tingui una 
amplada mínima d´uns 3-4 m. 

 
ch 

 
Conreus d´horta 
 
Es facilitarà la recuperació i l´aplicació d´aquest component i es procurarà la seva posta en 
valor ja que es considera una part important en la recuperació de la qualitat paisatgística i 
humanitzada del territori i un component de la qualitat de la vida en l´entorn i l´àmbit rural 
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6. Àmbits de protecció d`interès natural i forestal integrats en clau SNU -1a 
 
 
6.1 Definició, objectius i identificació 
 
Correspon a les àrees cobertes per vegetació arbòria, arbustiva, pradenca o rupícola així com els roquissars i 
codines sense vegetació, normalment en sòls de pendents pronunciats superiors al 30%. D’acord amb la 
legislació forestal vigent, aquestes àrees tindran la consideració de sòls forestals permanents. L’objectiu 
d’aquestes àrees és la conservació i millora de les seva distribució i estructura a fi efecte d’optimar els 
nombrosos serveis ambientals i beneficis ambientals que generen: protecció de sòls, regulació del règim hídric i 
laminació de revingudes, conservació de la biodiversitat, preservació del paisatge, etc. 
 
 
6.2 Regulació d’usos 
 
1. Els usos admesos en aquesta zona són el forestal, ramader i cinegètic. 
 
2. La gestió forestal procurarà la reducció gradual de l’imflamabilitat, i per tant del risc d’incendis, afavorint la  
    recuperació i l’expansió de l’alzinar i les suredes i la reducció gradual de les pinedes en les àrees de  
    transició, tot mantenint una densa coberta arbòrica. 
 
3. Els aprofitaments forestals es portaran a terme d’acord amb la legislació forestal de Catalunya i amb el  
    suport dels projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal, la redacció dels quals  
    s’incentivarà. 
 
4. Serà obligatòria l’eliminació dels residus de tot tipus d’aprofitament en una faixa de 20 m d’amplada de  
    qualsevol camí o carretera, d’acord amb el decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció  
    d’incendis forestals. A la resta de l’espai aprofitat s’aplegaran els residus de la tallada, dipositant-los en  
    llocs adients en piles, com a mesura elemental de prevenció d’incendis. 
 
5. S’evitaran els mètodes de desembosc que puguin ocasionar perill d’erosió irreversible del sòl. 
 
6. En general no s’admet l’obertura de nous vials ni pistes forestals, llevat que siguin degudament justificades,  
    i es donarà prioritat, sempre que sigui possible, a la recuperació de camins preexistents. 
 
7. S’admet la ramaderia extensiva, preferentment amb vaca fagina, raça autòctona de la Serra de l’Albera  
    que actualment es troba en perill d’extinció. 
 
8. La gestió forestal, ramadera i cinegètica vetllarà pel manteniment de les pistes existents. 
 
9. En les edificacions existents, o susceptibles de rehabilitació, s’admetran els usos d’habitatge, residencials,  
    turisme rural, restauració, i d’equipaments. 
 
 
6.3 Condicions de l’edificació 
 
1. En aquesta zona no es permetran noves edificacions, ni ocupacions de cap tipus, excepte les obres  
    temporals que siguin necessàries per l’aprofitament forestal i la gestió del bosc. 
 
2. Qualsevol intervenció en aquest zona, com és ara la tala d’arbres, l’obertura de tallafocs, o l’obertura de  
    noves pistes forestals o la modificació del traçat de les pistes existents es sotmetrà a llicència prèvia de  
    l’Ajuntament. 
 
3. S’hi podran admetre obres d’ampliació, modernització i millora de les edificacions existents, sense  
    sobrepassar, en cap cas, un augment del 30% del sostre existent. 
 
4. Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida total o en part pel Catàleg d’edificis d’interès  
    històri-artístic, la intervenció s’adequarà al que prescriu l’esmentat catàleg. 
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Article 190. Àrea agrícola en vall. Sòl no urbanitzable d ús agrícola intensius – horts 
      Clau SNU –4 (ch) 
 

En els terrenys inclosos en el sòl de protecció especial indicat en el plànol de règim de sòl, preval la 
regulació de l’article 2.6 del pla territorial de Ponent. 
 
1. Definició. 
     

      Aquesta zona comprèn els terrenys inclosos en part de l´àmbit de les petites valls fluvialment 
erosionades que conformen el pas dels torrents o desguassos naturals del terreny. Són els espais més 
fèrtils del municipi. Es tracta de terrenys clarament delimitats per parets i lleugerament abancalats i 
terrassats seguint l´orografia en pendent del torrent o curs d´aigua, amb un parcel·lari força 
fragmentat, com a resultat de la seva important capacitat productiva i socialitzant vers la població de 
l´àmbit rural. 

 

S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau SNU-4 (ch) i tindrà els següents     components: 
 

- ch:   Conreus d´horta 
 
2. Objectius: 
  
    - Els objectius de l’ordenació, són mantenir la superfície agrícola existent que alhora té un alt valor 

mediambiental des del punt de vista de la sostenibilitat. Per tal de protegir i mantenir l’actual destinació 
es prohibeix tot ús contradictori amb aquesta finalitat. 

 

    - El sòl de l’àrea agrícola de les valls d´ús agrícola intensiu - horts, s’ha de preservar de tota intervenció 
que, actualment o potencialment, impliqui transformació de la seva destinació o naturalesa o lesioni els 
seus valors específics, paisatgístics i/o d´unitat paisatgística, ecològics, agrícoles i de facilitat i 
continuïtat de desguàs del territori. 

 

- La protecció i el manteniment de la seva actual destinació exigeix prohibir qualsevol altre ús 
contradictori amb la seva finalitat central. Entenent aquest parcel.lari com una part substantiva de les 
característiques paisatgístiques i de sistema i de la qualitat de vida tradicional dels nuclis urbans del 
municipi. 

 

- El POUM determina, protegir i potenciar aquesta activitat agrícola donada la riquesa agrònoma 
d’aquests terrenys. Per la riquesa del sòl, en aquest àmbit es protegeix l’activitat agrícola o hortícola 
per sobre de qualsevol altre ús. 

 
3. Usos compatibles 
  
    La utilització dels terrenys compresos en aquest sòl ha d’obeir a una finalitat agrícola i     hortofrutícola, 

en general, vinculada a l’explotació racional dels recursos naturals, conforme amb el que estableix la 
legislació sectorial que els reguli. 

 
    S’admeten els usos rurals vinculats a l’explotació dels recursos naturals, a la regeneració dels conreus 

abandonats i a la promoció i al desenvolupament de l’activitat agrícola i  hortofrutícola.  
 
    No s’admet cap ús altre que l´hort i el forestal, limitat aquest darrer a actuacions  silvícoles que millorin 

l’estructura i la composició de la vegetació de ribera, d’acord amb la seva vegetació potencial natural. 
 
    L´ús d´hort pel cultiu d´hortalisses i fruiters vol permetre i facilitar la recuperació del teixit abandonat 

d´horts existents i si s´escau ampliar-lo entenent aquest teixit com una part substantiva de les 
característiques paisatgístiques i de sistema i de la qualitat de vida tradicional dels nuclis urbans del 
municipi. 

 
    Es tindrà especial cura en la conservació i, quan s’escaigui, la restauració de la vegetació de ribera 

pròpia. Les actuacions es duran a terme de forma respectuosa amb les comunitats naturals pròpies 
d’aquesta zona.  

 
   Es permet la millora de la xarxa rural de camins i infraestructures i dels serveis necessaris per dotar els 

àmbits rurals de les prestacions que demana l’organització social actual, i la implantació de les noves 
tecnologies d’aplicació a l’àmbit agrícola i pecuari. 
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   Són incompatibles els usos que suposin la incorporació a una lògica urbana i els que impliquin 
transformació de la destinació agrària. També ho són els que lesionin el valor  productiu de les terres 
des del punt de vista agrícola, hortofrutícola i mediambiental. 

 
   Els usos admesos seran, a més dels esmentats, els assenyalats en la regulació d’usos en el  sòl no 

urbanitzable d’aquest POUM. 
 
 
4. Condicions d’edificació 
 
a.1. Les edificacions regulades en aquest article han de guardar una relació funcional directa amb 

l’explotació de la finca, la qual cosa exigeix que tinguin caràcter accessori respecte de l’explotació i 
que siguin proporcionals a la superfície, destinació i capacitat productiva de la finca on s’ubiquen. 

 
         Així, es poden considerar construccions agràries les dedicades a magatzems per a eines, maquinària 

i productes utilitzats en l’explotació de la finca on estiguin ubicats, com també a magatzem dels 
productes naturals i hortalisses obtinguts de l’explotació de la mateixa  finca. 

 
a.2. Les construccions s’ajustaran a les condicions generals que es defineixen en aquestes Normes. 
 
         En les edificacions permeses s’hauran de plantar arbres propis de la zona situats en línia  paral·lela a 

la façana. 
 
         En les zones de teixit hortofrutícola seran permeses les construccions de petites edificacions 

auxiliars amb l´única finalitat de magatzem d´eines i mínim aixopluc de les persones.  
 
      Condicions de les edificacions: 
 

• Ocupació màxima de la parcel.la 1,5% 
• Mesures màximes en planta 3x3 m. 
• Altura màxima en carener 3 m 
• Materials, acabats i colors tradicionals:  El tractament unitari de materials i acabats de les 

edificacions, es determinarà a través d’una ordenança municipal. 
• Condició de situació: Per tal de garantir la implantació ordenada dels petits magatzems en 

el sòl no urbanitzable SNU -4, les edificacions es col·locaran a 3 m del límit del camí, que 
dóna accés a les parcel·les, s’hauran de situar a 3 m del límit de la parcel·la, exceptuant 
els casos en que les edificacions es construeixin aparellades. 
 

 
        
a.3. La coberta ha de tenir un pendent inferior al 30%. El material d’acabat serà la teula ceràmica amb un 

cromatisme característic de l’entorn. 
 
a.4. No es podrà situar cap edificació que ocupi el centre de la vall dificultant el seu desguàs així com 

interferint la continuïtat visual de l´àmbit. Caldrà situar les edificacions en situació longitudinal i 
paral.lela a la dimensió longitudinal de la vall definit pel pas del torrent i el més proper possible al 
límit exterior de l´àmbit marcat i definit com a Àrea agrícola en vall d´ús agrícola intensiu-horts, 
reflectida en el plànol corresponent. 

 
a.5. Pel que fa a les edificacions tradicionals existents, es podran dur a terme obres de reforma, reparació, 

rehabilitació i ampliació, sempre que es respectin les condicions següents: 
        
       S´han de conservar i restaurar els elements arquitectònics que les caracteritzen. 
 
       S´ han d’utilitzar materials d’acabats similars als existents. 
 
       S’ha de mantenir la volumetria o els cossos principals de l’edificació. 
 
 
a.6. Superfície de la finca 
 
       La finca sobre la qual es vulgui edificar haurà de tenir una superfície mínima de 400 m2. 
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       S’admetrà l’agrupació de finques discontínues per tal d’assolir la superfície mínima establerta. 
 
 
a.7. Accés 
 
     La finca sobre la qual es vulgui construir el petit magatzem o cabana haurà de comptar amb accés a 

través d’un camí públic existent o a través dels espais existents de pas mancomunat. 
 
 
5. Regulació particular dels components del conjunt de la qualificació incloses en aquesta zona. 
 
 
ct 

 
Vegetació de torrent 
 
Es prohibeix qualsevol intervenció que pugui produir una pèrdua significativa de la massa de la 
vegetació de torrent. Es procurà la regeneració d´aquesta vegetació de torrent, de forma que 
amb els propietaris de les finques dels marges del torrent s´establiran acords que tendeixin a la 
recuperació i posta en valor d´aquest important patrimoni mediambiental paisatgístic del 
municipi de Montoliu. Orientativament es recomana que la vegetació de torrent tingui una 
amplada mínima d´uns 3-4 m. 

 
ch 

 
Conreus d´horta 
 
Es facilitarà la recuperació i l´aplicació d´aquest component i es procurarà la seva posta en 
valor ja que es considera una part important en la recuperació de la qualitat paisatgística i 
humanitzada del territori i un component de la qualitat de la vida en l´entorn i l´àmbit rural 
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Article 191. Àrea agrícola en planes tabulars. Clau SNU –1b 
 

En els terrenys inclosos en el sòl de protecció especial indicat en el plànol de règim de sòl, preval la 
regulació de l’article 2.6 del pla territorial de Ponent. 
 
                   
1. Definició. 
     
Aquesta zona comprèn els terrenys inclosos en les unitats geomorfològiques corresponents a les planes 
tabulars del municipi definides per les valls perimetrals fluvialment erosionades que majoritàriament es 
correspon amb les planes grafiades en el plànol d´ordenació del sòl no urbanitzable. Es tracta de terrenys 
relativament plans, amb pendents entre el 3 i el 15%. 
 
Són sòls lliures principalment amb valor agrícola que per les seves característiques naturals (morfologia, 
composició del sòl, posició, etc.) i la seva destinació tradicional a l’explotació agrària han de mantenir 
l’activitat agropecuària com a ús primordial. 
 
S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau SNU-1b. 
 
Tindrà els següents components: 

 
cas – arbres de secà:olivera i ametllers 
ccs -  conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges),   
            lleguminoses i altres. 
ca   -  alzinar 
cb   -  bosquines mediterrànies 

 
 
2. Objectius 
 
Els objectius principals són preservar les explotacions agrícoles presents en aquesta zona i  facilitar-ne la 
millora. Els sòls inclosos en aquesta zona agrícola de les planes tabulars, són terrenys amb una clara 
vocació agrícola, activitat agrícola que hauria de tenir preferència sobre qualsevol altre ús. 
 
La protecció i el manteniment de la seva actual destinació exigeix prohibir qualsevol altre ús contradictori 
amb la seva finalitat central, i en especial preservar-los dels processos d’urbanització i ocupació 
indiscriminada ja que també són els espais visualment més exposats on l´impacte visual de qualsevol 
implantació o actuació pot ser important i difícil de controlar i integrar. 
 
Pel que fa a l’ús agrícola d’aquesta zona es correspon majoritàriament amb la categoria de conreu de secà 
coherent amb la mateixa capacitat agrònoma d’aquests sòls i el seu pendent topogràfic. 
 
 
3. Usos compatibles 
 
La utilització dels terrenys compresos en aquest sòl agrícola ha d’obeir a una finalitat agrícola ramadera o, 
en general, vinculada a l’explotació racional dels recursos naturals, conforme amb el que estableixi la 
legislació sectorial que els reguli. 
 
S’admeten els usos rurals vinculats a l’explotació dels recursos naturals, a la regeneració dels conreus 
abandonats, i a la promoció i desenvolupament de l’activitat agrícola i ramadera. 
 
Igualment es permet la millora de la xarxa rural de camins i infraestructures i dels serveis necessaris per a 
dotar els hàbitats rurals de les prestacions que demana l’actual organització social i la implantació de les 
noves tecnologies d’aplicació en l’àmbit agrícola o pecuari. 
 
Els usos que suposin la incorporació a una lògica urbana i els que impliquin transformació de la destinació 
agrària són incompatibles.  
 
Els usos admesos seran, a més dels esmentats, els assenyalats en la regulació d’usos en el sòl no 
urbanitzable d’aquest POUM. 
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4. Condicions d’edificació 
 
a. Edificacions agropecuàries 
 
a.1.  Sobre els terrenys qualificats de zona agrícola en planes tabulars es podran realitzar, amb llicència 

municipal prèvia, construccions destinades a explotacions agropecuàries que tinguin relació amb la 
naturalesa i destinació de la finca i s’ajustin, si escau, als plans o normes del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

 
  A l’efecte del present article, s’entén per explotacions agropecuàries les agrícoles, forestals  o  
  ramaderes que obtinguin directament productes naturals, vegetals o animals dels seus conreus,  
  granges o explotacions. 

 
a.2. Les edificacions regulades per aquest article han de guardar una relació funcional directa amb  
       l’explotació agropecuària de la finca, la qual cosa exigeix que tinguin caràcter accessori respecte de  
       l’explotació. 
 
      Així, es poden considerar construccions destinades a explotacions agropecuàries les dedicades a 

magatzem per a eines, maquinària i productes utilitzats a l’explotació de la finca on estiguin ubicades i 
també les destinades a magatzem dels productes naturals obtinguts de l’explotació de la mateixa 
finca. 

 
       No tenen la consideració de construcció destinada a l’explotació agropecuària, a l’efecte previst en 

aquest article, les que comportin una activitat industrial, entenent com a tal la transformació de 
productes naturals o la introducció de processos d’esterilització, conserva  o manufactura. 

 
a.3. Les construccions s’ajustaran a les condicions generals que es defineixen en aquestes         
       Normes. 
 
       Qualsevol edifici vinculat a l’ús agrícola haurà de vetllar per la seva integració en l’entorn rural on 

s’emplaça, adoptar les formes senzilles de la construcció tradicional i emprar els materials i els 
elements de composició dels models de l’edificació rural. No s’admeten els elements característics de 
les construccions urbanes. 

 
       La disposició de les edificacions s’ha d’agrupar a l’entorn de l’edificació principal i evitar la dispersió de 

les noves edificacions en el territori i la seva aparició indiscriminada al mig dels conreus. Cal reduir 
l’impacte de les noves construccions, especialment quan s’emplacin a zones obertes on la projecció 
de la silueta en la línia d’horitzó modifiqui el paisatge i creï una presència impròpia i desproporcionada 
respecte de la dimensió i escala del paisatge. Les edificacions en zones obertes caldrà situar-les 
preferentment en posició lateral i lleugerament deprimida respecte l´orografia de la plana del turó o 
plana tabular per evitar l´impacte directe de la seva silueta. 

 
En cas de situar l´edificació en la zona central de la plana, amb visuals exposades caldrà actuar amb 
els següents criteris d´encobriment de l´edificació, segons l´esquema adjunt: 

 
       - En edificacions superiors als 3,5 m d´altura caldrà construir, en posició perimetral, respecte la nova 

edificació, un caballó o talús de terres (1) adequat per la plantació d´arbres d´espècies autòctones 
(2) que integrin i encobreixin les visuals i la silueta del magatzem fins a una altura per sota dels 2 m 
respecte l´alçària total de l´edificació. 
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Quan les edificacions agropecuàries superin els 200 metres quadrats de superfície, per tal de reduir 
l’impacte sobre l’entorn s’hauran d’arbrar els davants de les façanes amb vistes als nuclis rurals i als 
sistemes de comunicació amb arbres propis i característics de l’emplaçament. 
 
En tots els casos els paraments de les edificacions s’hauran de lliscar i pintar amb colors terrosos similars 
als de l’entorn natural immediat, sense que s’admeti l’obra de fàbrica de totxana vista. La coberta ha de ser 
de materials no reflectants i amb pendents inferiors al 30%. 
 
 
a.4.  El règim de distàncies a vies públiques, camins, canals, poblacions i zones protegides és la que 

s’estableix en aquestes Normes sobre condicions generals de les edificacions agropecuàries. 
 
b. Edificacions d’habitatge rural 
 
b.1.  Sobre els terrenys qualificats de zona agrícola en planes tabulars, podran construir-se edificis aïllats 

destinats a habitatge rural només com a ús complementari o secundari de l’activitat agropecuària 
principal de la finca i sempre que no originin la possibilitat de  formació de nucli de població. 

 
Per tant, l’habitatge haurà de destinar-se a residència habitual del titular de l’explotació  agrícola o 
pecuària o d’algun dels seus encarregats i s’haurà de justificar documentalment la condició d’agricultor 
resident en el municipi, a l’empara de l’article 47.6. b, del TRLUC , així com respondre als paràmetres 
definits per l’article 50 del RLUC. 

 
 
b.2. A l’efecte de valorar si existeix o no possibilitat de formació de nucli de població, cal prendre en 

consideració els criteris següents: 
 
b.2.1. Superfície de la finca 
 

Les finques sobre les quals es vulgui edificar hauran de tenir una superfície mínima de 45.000 
metres quadrats. 
 
S’admet l’agrupació de finques discontínues per tal d’assolir la superfície mínima establerta, amb la 
condició que la parcel·la sobre la qual es pretén edificar tingui una superfície mínima de 3.000 m². 

 
b.2.2. Condicions d’edificació. 
 

Pel que fa a les condicions de superfície i de localització s’estarà al que es defineix en les condicions 
generals d’aquestes Normes. 
 
Cal tenir en compte l’existència, nombre i distància d’altres edificacions, que no tinguin la 
consideració d’agropecuàries als terrenys de l’entorn. En particular, es considerarà que hi ha 
possibilitat de formació de nucli de població quan, prenent com a centre qualsevol dels murs 
exteriors de l’edificació i traçant un cercle de radi de 100 metres, hi quedin compreses més de dues 
edificacions destinades a habitatge rural. 

 
b.2.3. Accés. 
 

La finca sobre la qual es vulgui construir l’habitatge haurà de tenir un accés a través d’un camí públic 
existent i no a través de camins de nova obertura. La condició de camí públic comportarà el 
reconeixement en el planejament d’aquesta condició encara que no estigui així contemplat en els 
actuals plànols del POUM. 
 

b.3. Les edificacions residencials objecte del present article hauran de subjectar-se a les condicions 
següents, com a garantia de la seva integració a l’entorn i al paisatge on se situïn i a fi de no 
introduir-hi elements aliens o contradictoris. 

 
b.3.1. Els espais arbrats,  les àrees de vegetació i les alineacions d’arbres definidores de marges i camins, 

les eres i els altres elements tradicionals del paisatge rural s’hauran de mantenir en la seva normal 
disposició i ordenació. 
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b.3.2. La composició volumètrica ha de mantenir un caràcter compacte i unitari. Quan l’habitatge formi part 
d’un conjunt d’edificacions agropecuàries, aquest conjunt haurà de presentar una configuració 
unitària. 

 
b.3.3. Els materials d’acabat dels paraments verticals , la coberta, les obertures exteriors, les fusteries, els 

acabat arquitectònics, etc. han de procurar respectar les característiques tradicionals de la zona. 
 
b.3.4. La coberta, en cas de ser inclinada, ha de tenir un pendent inferior al 30%. El material          d’acabat 

ha de ser la teula ceràmica amb el cromatisme característic de la comarca. 
 
b.3.5. La composició de les façanes ha de ser amb cares planes i verticals, observar un caràcter unitari i 

amb preferència dels paraments opacs sobre les obertures. 
 
b.3.6. Les tanques dels camps, en cas de ser necessàries, seran totalment calades i no han de trencar la 

continuïtat del medi ni la visió global del paisatge. Es recomana el manteniment dels marges de 
pedra en sec tradicional i tots aquells elements propis de  l’agricultura tradicional. 

 
b.4. Quant a les edificacions residencials tradicionals existents, es poden dur a terme obres de reforma, 

consolidació, reparació, rehabilitació i ampliació, sempre que es respectin les condicions següents: 
 
       S’han de conservar i restaurar els elements arquitectònics que les caracteritzen. 
 
       S’han d’utilitzar  materials d’acabat similars als existents. 
 
       Cal mantenir la volumetria o els cossos principals de l’edificació. 
 
    
       S’admeten les ampliacions de les edificacions residencials existents quan aquestes        consisteixin 

en petites obres que les facin habitables segons les necessitats de la vida   moderna i sempre que no 
se superin el 30 % de la seva superfície construïda. Així mateix, cal procurar que la nova construcció 
s’integri en l’existent. 

 
       Als edificis rurals existents s’ha de vetllar pel manteniment dels seus valors històrics,        

arquitectònics i ambientals i, a més de l’activitat rural, s’hi admeten aquelles activitats que permetin 
conservar tant els edificis com els seus estadants, i, de forma controlada i restrictiva, usos 
complementaris de restauració, turisme rural, cases de colònies, etc. I aquells altres d’utilitat pública i 
interès social adaptables a l’edificació tradicional que d’una manera  econòmica facilitin la seva 
rehabilitació i conservació. Aquestes activitats s’hauran d’integrar en les edificacions existents. 
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5. Regulació particular de les components del conjunt de la qualificació incloses en aquesta zona 
 
cas Arbres de secà: olivera i ametller 

 
S´admetrà la transformació d´aquestes practiques agràries a d´altres tradicionals d´aquestes 
terres. 

 
ccs 

 
Conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges),  lleguminoses i altres. 

 
La presència dels conreus de secà és majoritària en el municipi de Montoliu. 

 
ca 

 
Alzinars 
 
Es controlaran i regularan les intervencions que puguin produir una pèrdua significativa de la 
massa de la vegetació d´alzinars. Es procurà la regeneració d´aquesta vegetació i la posta en 
valor d´aquest important patrimoni mediambiental i paisatgístic del municipi de Montoliu.  
 
No es permet cap actuació de gestió forestal que comporti la reducció de densitat a menys de 
350 peus/ha sempre i quan no entri en contradicció amb la legislació de prevenció d´incendis 
forestals. En cas d´incendi i posterior desaparició de la massa forestal, la zona mantindrà la 
mateixa qualificació de zona forestal. 
 
No es permet la plantació d´arbres que siguin d´espècies que no formen part de la vegetació 
potencial arbòria. 
 
No es permet tallar cap arbre on s´hagi constatat la nidificació de cap espècie d´ocell protegida, 
molt especialment pel que fa a les rapinyaires diürnes i nocturnes. 

 
cb 

 
Bosquines mediterrànies (brolles i garrrigues) 
 
En la zona de la plana, aquesta component té relativament poca importància tant des del 
paisatge com des del valor mediambiental. S´admetrà la transformació d´aquestes practiques 
agràries a d´altres tradicionals d´aquestes terres. 
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6. Àmbits de protecció d`interès natural i forestal integrats en Clau SNU-1b 
 
 
6.1 Definició, objectius i identificació 
 
Correspon a les àrees cobertes per vegetació arbòria, arbustiva, pradenca o rupícola així com els roquissars i 
codines sense vegetació, normalment en sòls de pendents pronunciats superiors al 30%. D’acord amb la 
legislació forestal vigent, aquestes àrees tindran la consideració de sòls forestals permanents. L’objectiu 
d’aquestes àrees és la conservació i millora de les seva distribució i estructura a fi efecte d’optimar els 
nombrosos serveis ambientals i beneficis ambientals que generen: protecció de sòls, regulació del règim hídric i 
laminació de revingudes, conservació de la biodiversitat, preservació del paisatge, etc. 
 
En els terrenys i/o parcel·les qualificats com a clau SNU-1b, i inclosos en l’àmbit d’interès especial del Pla 
Territorial de Ponent; els caldrà justificar les condicions del propi Pla Territorial. 
 
6.2 Regulació d’usos 
 
1. Els usos admesos en aquesta zona són el forestal, ramader i cinegètic. 
 
2. La gestió forestal procurarà la reducció gradual de l’imflamabilitat, i per tant del risc d’incendis, afavorint la  
    recuperació i l’expansió de l’alzinar i les suredes i la reducció gradual de les pinedes en les àrees de  
    transició, tot mantenint una densa coberta arbòrica. 
 
3. Els aprofitaments forestals es portaran a terme d’acord amb la legislació forestal de Catalunya i amb el  
    suport dels projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal, la redacció dels quals  
    s’incentivarà. 
 
4. Serà obligatòria l’eliminació dels residus de tot tipus d’aprofitament en una faixa de 20 m d’amplada de  
    qualsevol camí o carretera, d’acord amb el decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció  
    d’incendis forestals. A la resta de l’espai aprofitat s’aplegaran els residus de la tallada, dipositant-los en  
    llocs adients en piles, com a mesura elemental de prevenció d’incendis. 
 
5. S’evitaran els mètodes de desembosc que puguin ocasionar perill d’erosió irreversible del sòl. 
 
6. En general no s’admet l’obertura de nous vials ni pistes forestals, llevat que siguin degudament justificades,  
    i es donarà prioritat, sempre que sigui possible, a la recuperació de camins preexistents. 
 
7. S’admet la ramaderia extensiva, preferentment amb vaca fagina, raça autòctona de la Serra de l’Albera  
    que actualment es troba en perill d’extinció. 
 
8. La gestió forestal, ramadera i cinegètica vetllarà pel manteniment de les pistes existents. 
 
9. En les edificacions existents, o susceptibles de rehabilitació, s’admetran els usos d’habitatge, residencials,  
    turisme rural, restauració, i d’equipaments. 
 
 
6.3 Condicions de l’edificació 
 
1. En aquesta zona no es permetran noves edificacions, ni ocupacions de cap tipus, excepte les obres  
    temporals que siguin necessàries per l’aprofitament forestal i la gestió del bosc. 
 
2. Qualsevol intervenció en aquest zona, com és ara la tala d’arbres, l’obertura de tallafocs, o l’obertura de  
    noves pistes forestals o la modificació del traçat de les pistes existents es sotmetrà a llicència prèvia de  
    l’Ajuntament. 
 
3. S’hi podran admetre obres d’ampliació, modernització i millora de les edificacions existents, sense  
    sobrepassar, en cap cas, un augment del 30% del superfície construïda existent. 
 
4. Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida total o en part pel Catàleg d’edificis d’interès  
    històric-artístic, la intervenció s’adequarà al que prescriu l’esmentat catàleg. 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       733 

Article 192. Àrea agrícola amb pendent i components forestals. Clau SNU-1C 
 
En els terrenys inclosos en el sòl de protecció especial indicat en el plànol de règim de sòl, preval la 
regulació de l’article 2.6 del pla territorial de Ponent. 
 
1. Definició. 
 
Aquesta zona comprèn terrenys majoritàriament agrícoles acompanyats de petites àrees forestals. En 
general es tracta de terrenys amb pendent entre el 15 i el 30%. 
 

Són terrenys majoritàriament amb vocació agrícola no obstant i pel seu emplaçament en terrenys amb 
pendent s’hauran de prendre mesures particulars respecte la protecció del sòl i de forma especial per 
l’efecte de l’erosió que es pugui produir en les escorrenties d’aigua. 
 

Constitueixen sòls lliures amb valor agrícola i paisatgístic els sòls que per les seves característiques 
naturals (morfologia, composició del sòl, disponibilitat de recursos, posició, etc.) i la seva destinació 
tradicional a l’explotació agrària han de mantenir l’activitat agropecuària com a ús primordial, mantenint 
però una condició de mixtura amb terrenys forestals i amb pendent i també amb els marges i talussos 
residuals de les explanacions amb vegetació lineal autòctona. 
 
S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau SNU-1C i tindrà els següents components: 

 

- cas – arbres de secà:olivera i ametllers 
- ccs – conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges),  lleguminoses i 

altres. 
- ca   -  alzinar 
- cb   -  bosquines mediterrànies  

 
2. Objectius 
 
Els objectius de l’ordenació territorial són preservar les explotacions agrícoles i proporcionar-ne la millora. 
 

El sòl agrícola s’ha de preservar de tota intervenció que, actualment o potencialment, impliqui 
transformació de la seva destinació o naturalesa o lesioni els seus valor específics, paisatgístics, ecològics 
i agrícoles. 
 
Pel que fa a l’ús agrícola d’aquesta zona es correspon majoritàriament amb la categoria de conreu de secà 
coherent amb la mateixa capacitat agrònoma d’aquests sòls i el seu pendent topogràfic. 
 
3. Usos compatibles 
 
La utilització dels terrenys compresos en aquest sòl agrícola ha d’obeir a una finalitat agrícola ramadera o, 
en general, vinculada a l’explotació racional dels recursos naturals, conforme amb el que estableixi la 
legislació sectorial que els reguli. 
 
S’admeten els usos rurals vinculats a l’explotació dels recursos naturals, a la regeneració dels conreus 
abandonats, i a la promoció i desenvolupament de l’activitat agrícola i ramadera, i es podrà admetre, l´ús 
d´habitatge rural únicament quan estigui directament i justificadament associat aquestes explotacions, 
segons el que determina l´article 47.6 del TRLUC. 
 
Tanmateix, i donada l’especial topografia d’aquesta zona es tindrà una especial atenció en els moviments 
de terres necessaris per la transformació de la producció agrària i l’augment de la mateixa capacitat 
agrònoma. 
 
Igualment es permet la millora de la xarxa rural de camins i infraestructures i dels serveis necessaris per a 
dotar els hàbitats rurals de les prestacions que demana l’actual organització social i la implantació de les 
noves tecnologies d’aplicació en l’àmbit agrícola o pecuari. 
 
Els usos que suposin la incorporació a una lògica urbana i els que impliquin transformació de la destinació 
agrària són incompatibles. També ho són els que lesionin el valor productiu de les terres des del punt de 
vista agrícola. 
 
Els usos admesos seran, a més dels esmentats, els assenyalats en la regulació d’usos en el sòl no 
urbanitzable d’aquest POUM. 
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4. Condicions d’edificació 
 
a. Edificacions agropecuàries 
 

a.1. Sobre els terrenys qualificats de zona agrícola amb pendent i components forestals es podran 
realitzar, amb llicència municipal prèvia, construccions destinades a explotacions agropecuàries que 
tinguin relació amb la naturalesa i destinació de la finca i s’ajustin, si escau, als plans o normes del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

 
A l’efecte del present article, s’entén per explotacions agropecuàries les agrícoles, forestals o 
ramaderes que obtinguin directament productes naturals, vegetals o animals dels seus 
conreus,granges o explotacions. 

 
 

a.2. Les edificacions regulades per aquest article han de guardar una relació funcional directa amb 
l’explotació agropecuària de la finca, la qual cosa exigeix que tinguin caràcter accessori respecte de 
l’explotació i que siguin proporcionals a la superfície, destinació i capacitat productiva de la finca on 
s’ubiquen. 

 
Així, es poden considerar construccions destinades a explotacions agropecuàries les dedicades a 
magatzem per a eines, maquinària i productes utilitzats a l’explotació de la finca on estiguin ubicades i 
també les destinades a magatzem dels productes naturals obtinguts de l’explotació de la mateixa finca, 
així com les explotacions ramaderes. 
 
No tenen la consideració de construcció destinada a l’explotació agropecuària, a l’efecte previst en 
aquest article, les que comportin una activitat industrial, entenent com a tal la transformació de 
productes naturals o la introducció de processos d’esterilització, conserva, o manufactura. 

 
a.3. Les construccions s’ajustaran a les condicions generals que es defineixen en aquestes Normes. 
 
Qualsevol edifici vinculat a l’ús agrícola haurà de vetllar per la seva integració en l’entorn rural on 
s’emplaça, adoptar les formes senzilles de la construcció tradicional i emprar els materials i els 
elements de composició dels models de l’edificació rural. No s’admeten els elements característics de 
les construccions urbanes. 
 
La disposició de les edificacions s’ha d’agrupar a l’entorn de l’edificació principal i evitar la dispersió de 
les noves edificacions en el territori i la seva aparició indiscriminada al mig dels conreus. Cal reduir 
l’impacte de les noves construccions, especialment quan s’emplacin a zones obertes on la projecció de 
la silueta en la línia d’horitzó modifiqui el paisatge i creï una presència impròpia i desproporcionada 
respecte de la dimensió i escala del paisatge o la vesant natural del territori on s´ubiqui. 
 
Les edificacions en zones obertes caldrà situar-les preferentment en posició lateral o propera i 
parcialment encaixada a la banda interior respecte l´orografia de la vesant o brancal on es pugui situar 
per evitar l´impacte directe de la seva silueta. 
 
Quan les edificacions agropecuàries superin els 200 metres quadrats de superfície, per tal de reduir 
l’impacte sobre l’entorn s’hauran d’arbrar els davants de les façanes amb vistes als nuclis rurals i als 
sistemes de comunicació amb arbres propis i característics de l’emplaçament. 
 
En tots els casos els paraments de les edificacions s’hauran de lliscar i pintar amb colors terrosos , 
sense que s’admeti l’obra de fàbrica de totxana vista. La coberta ha de ser de materials no reflectants i 
amb pendents inferiors al 30%. 

 
a.4. El règim de distàncies a vies públiques, camins, canals, poblacions i zones protegides és la que 
s’estableix en aquestes Normes sobre condicions generals de les edificacions agropecuàries. 
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b. Edificacions d’habitatge rural 
 

b.1. Sobre els terrenys qualificats de zona agrícola amb pendent i components forestals, podran 
construir-se edificis aïllats destinats a habitatge rural només com a ús complementari o secundari de 
l’activitat agropecuària principal de la finca i sempre que no originin la possibilitat de formació de nucli 
de població. 

 
Per tant, l’habitatge haurà de destinar-se a residència habitual del titular de l’explotació  agrícola o 
pecuària o d’algun dels seus encarregats i s’haurà de justificar documentalment la condició d’agricultor 
resident en el municipi, a l’empara de l’article 47.6. b, del TRLUC. , així com respondre als paràmetres 
definits per l’article 50 del RLUC.  

 
b.2. A l’efecte de valorar si existeix o no possibilitat de formació de nucli de població, cal prendre en 
consideració els criteris següents: 

 
b.2.1. Superfície de la finca 
 
Les finques sobre les quals es vulgui edificar hauran de tenir una superfície mínima de 45.000 
metres quadrats en terrenys de secà. 
 
S’admet l’agrupació de finques discontínues per tal d’assolir la superfície mínima establerta, amb 
la condició que la parcel·la sobre la qual es pretén edificar tingui una superfície mínima de 2.000 
metres quadrats. 
 
b.2.2. Condicions d’edificació. 
 
Pel que fa a les condicions de superfície i de localització s’estarà al que es defineix en les 
condicions generals d’aquestes Normes. 
 
Les edificacions en zones obertes caldrà situar-les preferentment en posició lateral o propera i 
parcialment encaixada a la banda interior respecte l´orografia de la vesant o brancal on es pugui 
situar per evitar l´impacte directe de la seva silueta. 
 
Cal tenir en compte l’existència, nombre i distància d’altres edificacions, que no tinguin la 
consideració d’agropecuàries als terrenys de l’entorn. En particular, es considerarà que hi ha 
possibilitat de formació de nucli de població quan, prenent com a centre qualsevol dels murs 
exteriors de l’edificació i traçant un cercle de radi de 100 metres, hi quedin compreses més de 
dues edificacions destinades a habitatge rural. 

 
 

b.2.3. Accés. 
 
La finca sobre la qual es vulgui construir l’habitatge haurà de tenir un accés a través d’un camí 
públic existent i no a través de camins de nova obertura. La condició de camí públic comportarà 
el reconeixement en el planejament d’aquesta condició encara que no estigui així contemplat en 
els actuals plànols del POUM 

 
b.3. Les edificacions residencials objecte del present article hauran de subjectar-se a les condicions 
següents, com a garantia de la seva integració a l’entorn i al paisatge on se situïn i a fi de no introduir-hi 
elements aliens o contradictoris. 

 
b.3.1. Els habitatges han de ser proporcionals a la naturalesa i destinació de la finca i s’haurà de 
tenir en compte el procés tradicional d’emplaçament en el territori. Els espais arbrats, les àrees 
de vegetació i les alineacions d’arbres definidores de marges i camins, les eres i els altres 
elements tradicionals del paisatge rural s’hauran de mantenir en la seva normal disposició i 
ordenació. 
 
b.3.2. La composició volumètrica ha de mantenir un caràcter compacte i unitari. Quan l’habitatge 
formi part d’un conjunt d’edificacions agropecuàries, aquest conjunt haurà de presentar una 
configuració inequívocament unitària. 
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b.3.3. Els materials d’acabat dels paraments verticals , la coberta, les obertures exteriors, les 
fusteries, els acabats arquitectònics, etc. han de procurar respectar les característiques 
tradicionals de la zona. 

 
b.3.4. La coberta, en cas de ser inclinada, ha de tenir un pendent inferior al 30%. El material 
d’acabat ha de ser la teula ceràmica amb el cromatisme característic de la comarca. 
 
b.3.5. La composició de les façanes ha de ser amb cares planes i verticals, observar un caràcter 
unitari i amb preferència dels paraments opacs sobre les obertures. 
 
b.3.6. Les tanques de les finques, en cas de ser necessàries, seran totalment calades i no han 
de trencar la continuïtat del medi ni la visió global del paisatge. Es recomanen els fossats, el 
manteniment dels marges de pedra en sec tradicional i tots aquells elements propis de 
l’agricultura tradicional. 

 
b.4. Quant a les edificacions residencials tradicionals existents, es poden dur a terme obres de reforma, 
consolidació, reparació, rehabilitació i ampliació, sempre que es respectin les condicions següents: 
 
S’han de conservar i restaurar els elements arquitectònics que les caracteritzen. 
 
S’han d’utilitzar materials d’acabat similars als existents. 
 
Cal mantenir la volumetria o els cossos principals de l’edificació. 
 
 
S’admeten les ampliacions de les edificacions residencials existents quan aquestes consisteixin en 
petites obres que les facin habitables segons les necessitats de la vida moderna i sempre que no se 
superin el 30% de la seva superfície construïda. 
 
Als edificis rurals existents s’ha de vetllar pel manteniment dels seus valors històrics, arquitectònics i 
ambientals i, a més de l’activitat rural, s’hi admeten aquelles activitats que permetin conservar tant els 
edificis com els seus estadants, i, de forma controlada i restrictiva, usos complementaris de restauració, 
turisme rural, cases de colònies, etc. I aquells altres d’utilitat pública i interès social adaptables a 
l’edificació tradicional que d’una manera econòmica facilitin la seva rehabilitació i conservació. 
Aquestes activitats s’hauran d’integrar en les edificacions existents. 
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5. Regulació particular de les components de qualificació incloses en aquesta zona 
 
 
 
cas 

 
Arbres de secà olivera i ametller.  
 
S´admetrà la transformació d´aquestes practiques agràries a d´altres tradicionals d´aquestes 
terres. 

 
ccs 

 
Conreus extensius cerealístics, de secà, cultius herbacis (farratges),  lleguminoses i altres. 

 
La presència dels conreus de secà és majoritària en el municipi de Montoliu. 

 
ca 

 
Alzinar 
 
Es controlaran i regularan les intervencions que puguin produir una pèrdua significativa de la 
massa de la vegetació d´alzinars. Es procurà la regeneració d´aquesta vegetació i la posta en 
valor d´aquest important patrimoni mediambiental i paisatgístic del municipi de Montoliu.  
 
No es permet cap actuació de gestió forestal que comporti la reducció de densitat a menys de 
350 peus/ha sempre i quan no entri en contradicció amb la legislació de prevenció d´incendis 
forestals. En cas d´incendi i posterior desaparició de la massa forestal, la zona mantindrà la 
mateixa qualificació de zona forestal. 
 
No es permet la plantació d´arbres que siguin d´espècies que no formen part de la vegetació 
potencial arbòria. 
 
No es permet tallar cap arbre on s´hagi constatat la nidificació de cap espècie d´ocell protegida, 
molt especialment pel que fa a les rapinyaires diürnes i nocturnes. 

 
cb 

 
Bosquines mediterrànies (brolles i garrrigues) 
 
En la zona agrícola en pendent i components forestals, aquesta component té un marcat 
caràcter d´identificació d´aquesta zona. 
 
S´admetrà la transformació d´aquestes practiques agràries a d´altres tradicionals de la comarca 
de la Segarra, sempre i quan es procuri per un control de les escorrenties i de l´impacte 
paisatgístic que les noves actuacions puguin comportar. 
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6. Àmbits de protecció d`interès natural i forestal integrats en Clau SNU-1c 
 
 
6.1 Definició, objectius i identificació 
 
Correspon a les àrees cobertes per vegetació arbòria, arbustiva, pradenca o rupícola així com els roquissars i 
codines sense vegetació, normalment en sòls de pendents pronunciats superiors al 30%. D’acord amb la 
legislació forestal vigent, aquestes àrees tindran la consideració de sòls forestals permanents. L’objectiu 
d’aquestes àrees és la conservació i millora de les seva distribució i estructura a fi efecte d’optimar els 
nombrosos serveis ambientals i beneficis ambientals que generen: protecció de sòls, regulació del règim hídric i 
laminació de revingudes, conservació de la biodiversitat, preservació del paisatge, etc. 
 
 
6.2 Regulació d’usos 
 
1. Els usos admesos en aquesta zona són el forestal, ramader i cinegètic. 
 
2. La gestió forestal procurarà la reducció gradual de l’imflamabilitat, i per tant del risc d’incendis, afavorint la  
    recuperació i l’expansió de l’alzinar i les suredes i la reducció gradual de les pinedes en les àrees de  
    transició, tot mantenint una densa coberta arbòrica. 
 
3. Els aprofitaments forestals es portaran a terme d’acord amb la legislació forestal de Catalunya i amb el  
    suport dels projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal, la redacció dels quals  
    s’incentivarà. 
 
4. Serà obligatòria l’eliminació dels residus de tot tipus d’aprofitament en una faixa de 20 m d’amplada de  
    qualsevol camí o carretera, d’acord amb el decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció  
    d’incendis forestals. A la resta de l’espai aprofitat s’aplegaran els residus de la tallada, dipositant-los en  
    llocs adients en piles, com a mesura elemental de prevenció d’incendis. 
 
5. S’evitaran els mètodes de desembosc que puguin ocasionar perill d’erosió irreversible del sòl. 
 
6. En general no s’admet l’obertura de nous vials ni pistes forestals, llevat que siguin degudament justificades,  
    i es donarà prioritat, sempre que sigui possible, a la recuperació de camins preexistents. 
 
7. S’admet la ramaderia extensiva, preferentment amb vaca fagina, raça autòctona de la Serra de l’Albera  
    que actualment es troba en perill d’extinció. 
 
8. La gestió forestal, ramadera i cinegètica vetllarà pel manteniment de les pistes existents. 
 
9. En les edificacions existents, o susceptibles de rehabilitació, s’admetran els usos d’habitatge, residencials,  
    turisme rural, restauració, i d’equipaments. 
 
 
6.3 Condicions de l’edificació 
 
1. En aquesta zona no es permetran noves edificacions, ni ocupacions de cap tipus, excepte les obres  
    temporals que siguin necessàries per l’aprofitament forestal i la gestió del bosc. 
 
2. Qualsevol intervenció en aquest zona, com és ara la tala d’arbres, l’obertura de tallafocs, o l’obertura de  
    noves pistes forestals o la modificació del traçat de les pistes existents es sotmetrà a llicència prèvia de  
    l’Ajuntament. 
 
3. S’hi podran admetre obres d’ampliació, modernització i millora de les edificacions existents, sense  
    sobrepassar, en cap cas, un augment del 30% del sostre existent. 
 
4. Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida total o en part pel Catàleg d’edificis d’interès  
    històric-artístic, la intervenció s’adequarà al que prescriu l’esmentat catàleg. 
 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       739 

Article 193. Àrea agrícola de protecció paisatgística entorn nucli urbà. Clau SNU-1p 
 
En els terrenys inclosos en el sòl de protecció especial indicat en el plànol de règim de sòl, preval la 
regulació de l’article 2.6 del pla territorial de Ponent. 
 
1. Definició. 
 
Aquesta zona comprèn els terrenys inclosos a l`entorn dels nuclis urbans edificats de: 
 

- Montoliu 
- Vilagrasseta 
- Cabestany 
- l`Ametlla de Segarra 
- La Guàrdia Lada 

 
Comprèn: 
 
- L`espai d`interès paisatgístic i/o agrícola a l`entorn del nucli, per al foment de l`activitat agrícola,  
  l`assolellament del poble i de protecció contra incendis. 
 
 
2. Objectius 
 

a. La utilització racional dels recursos naturals, dins dels límits establerts per la legislació d`aplicació. 
 
b. Compatibilitzar l`activitat agroramadera amb la conservació del territori. 
 
c. Millorar la qualitat paisatgística i la preservació de visuals sobre les façanes urbanes i la lògica  
    locacional de cada nucli urbà. 
 
d. Mantenir i preservar l`assolellament dels nuclis. 
 
e. Controlar el perill d`incendi forestal. 
 
f. Mantenir la vegetació natural existent. 

 
 
3. Usos  
 
Es pretén mantenir i millorar la seva funció de preservació paisatgística mediambiental, seguint els 
objectius de l`ordenació que són: 
 
Mantenir la superfície agrícola existent que alhora té un valor de preservació paisatgística i mediambiental 
des del punt de vista de la sostenibilitat. Per tal de protegir i mantenir l`actual destinació es prohibeix tot ús 
contradictori amb aquesta finalitat. Queda totalment prohibides tot tipus de noves construccions així com la 
instal·lació de tanques. 
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Article 194. Xarxa de camins rurals. CLAU Vc - Xarxa de camins rurals i vies pecuàries. 
CLAU Vcp 

                  
NORMATIVA DE CAMINS 
 
1. La present normativa té per objecte la regulació de l´ús i la defensa de camins i vies rurals i vies 

pecuàries de les que n´és titular l´Ajuntament de Montoliu. 
 
2. S´estableixen les següents categories de camins: 

 
a) Camins principals i les vies pecuàries, integrants de la xarxa viària primària: són els camins 

rurals      estructuradors del terme municipal. Tenen aquesta condició els que així figuren en el  
POUM, aquells que de forma expressa ho acordi el Ple de l´Ajuntament, ja siguin existents o de 
nova obertura, i aquells que figuren en l´Inventari de camins municipal. 

 
b) Camins secundaris, integrants de la xarxa viària secundària: són els camins no principals en sòl 

no urbanitzable i que figuren identificats com a secundaris en l´inventari de camins municipal. 
 
c) Camins de tercer ordre: són la resta de camins no inclosos en les dues categories anteriors i que 

donen accés en el final de recorregut a finques concretes. 
 
 
3. Dimensions. 
 

a) L´amplada dels camins integrants de la xarxa principal i les vies pecuàries serà de 12 metres inclosa 
la finca de protecció de sistemes. 

 
b) L´amplada dels camins integrants de la xarxa viària secundària serà de 6 metres inclosa la finca de  
    protecció de sistemes. 
 
c) L´amplada de la resta de camins serà de 3 metres. 

 
Les anteriors dimensions s´amidaran respecte l´eix del camí. 
 
 
4. Usos. 
 

a)  Són usos ordinaris dels camins, vies rurals i vies pecuàries, els de circulació de persones, ramats, 
animals de càrrega, vehicles de turisme, i qualsevol vehicle de transport destinat a l´ús normal de 
les finques que tenen accés pels camins i vies rurals. 

 
b)  Són usos excepcionals la celebració de curses i proves esportives, maquinària destinada      

prospeccions i instal·lacions mineres i circulació de materials qualificats com perillosos, molestos o 
insalubres. 

 
5. Les tanques, murs de contenció i edificacions de les parcel·les agrícoles es construiran respectant  

l´amplada següent marcada com a L.E o línia d`edificació, per la qual cosa serà obligatori demanar i 
obtenir prèviament la preceptiva llicència municipal d´obres: 

 
a) Camins principal i vies pecuàries: a 12 m de l´eix del camí. 
b) Camins de segon ordre o secundaris: a 6 m de l´eix del camí. 
c) Camins de tercer ordre: a 3 m de l´eix del camí. 
 

 
 
Les portes d´entrada a les propietats es situaran a 2,5 m de l´alineació de la tanca cap a l´interior de la 
finca o propietat. 
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QUADRE SINÒPTIC 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. Autoritzacions d´ús excepcional. 
 

a) L´autorització l´haurà de sol.licitar qui pretengui fer l´ús excepcional. 
 
b) A la sol.licitud s´haurà d´especificar clarament els camins afectats i els seus trams, el tipus d´ús que 

se´n farà, la maquinària que hi transcorrerà i els dies previstos d´utilització. Aquesta sol.licitud s´haurà 
de presentar amb una antelació prèvia de 15 dies a la data prevista d´ús excepcional. 

 
c) L´Ajuntament resoldrà la sol.licitud en el termini de 10 dies a comptar des de l´endemà de la seva 

presentació, excepte que es suspengui la tramitació de la sol.licitud per causa imputable a 
l´interessat. Transcorregut aquest termini, més el de la suspensió si és el cas, sense notificar la 
resolució, s´entendrà atorgada per silenci administratiu positiu. 

 
d) L´autorització podrà fixar les condicions que es considerin convenients, així com el dipòsit de fiances 

per garantir-la reposició i reparació dels camins afectats, si és el cas. 
 
 
7.  Les persones físiques o jurídiques sol·licitants de les autoritzacions, o subsidiàriament les que realitzin 

els usos excepcionals, respondran dels danys en els camins i vies públiques. 
 
 
8.  No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat que no 

estigui expressament previst en les Normes Subsidiàries de Planejament de Montoliu, en els Plans 
Especials que les desenvolupin, o en els Plans Parcials, excepte si és d´iniciativa municipal, o bé si 
estan inclosos dintre dels plans d´actuació de l´administració competent. 

 
 
9.  No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat sense la 

corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap cas alteracions 
negatives de l´entorn natural de la zona afectada. 

 
 
10. Les obres de millora, conservació i manteniment de la xarxa viària municipal corresponent a 

l´Ajuntament. Per al seu finançament podrà demanar les subvencions que consideri pertinents i també, 
si és el cas, aplicar contribucions especials d´acord amb la normativa vigent. 
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Article 195. Sistema hidrogràfic, d’espai lliure fluvial 
 
Protecció de sistemes – Protecció de lleres i cursos de torrents i afluents. Fonts, deus i basses 
 
1. Condicions a les edificacions 
 
En aquesta zona no es permetran edificacions ni ocupacions de cap tipus. 
 
L’atorgament de concessions, autoritzacions, i en general la tutela del domini públic hidràulic serà exercida 
pel l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
2. Definició i identificació 
 
2.1 Sistema hidrogràfic 
 
1. Constitueixen el sistema hidrogràfic dels diferents municipis el conjunt de canals, rieres, torrents,  
    làmines d’aigua, fonts naturals que estructuren el paisatge, així com les diverses capes freàtiques del  
    subsòl, identificats en els plànols d’ordenació amb la clau H.  
 
2. Els rius, las rieres i els torrents, en els trams classificats de sòl no urbanitzable han de mantenir una  
    protecció lineal de 25 metres a partir del marge que delimita el llit d’aigua. En aquest àmbit de  
    protecció no s’admet cap tipus de construcció, llevat que sigui un servei de millora del mateix sistema  
    hidrogràfic. En els trams classificats de sòl urbà la protecció és establerta per a cada cas als plànols  
    d’ordenació. En els trams de cursos d’aigua que es vegin afectats per preses o embassaments s’ha  
    de redactar un Pla especial urbanístic que ha de garantir que es minimitzi la incidència ambiental  
    sobre els espais lliures de l’entorn i la pròpia dinàmica del riu.  
 
3. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, llevat que estiguin dictaminades per  
    l’administració competent. En tot cas, s’ha de mantenir el domini i l’ús públic dels terrenys superficials  
    del llit anterior a la canalització i s’ha de garantir la seva integració en el paisatge.  
 
4. Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable han de mantenir una protecció radial de 50 m. A l’interior  
    del cercle definit no s’admet cap tipus de construcció, tret de les obres de millora de l’entorn de la  
    font.  
 
5. L’aigua procedent de les capes freàtiques ha de ser emprada prioritàriament per a l’ús domèstic i per  
    a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a la inscripció i  
    enregistrament a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En el cas que el pou es trobi dins d’una zona 
    hidrogràfica protegida cal, prèviament a la llicència municipal, recaptar informe de l’ACA o de 
    l’organisme competent en matèria d’aigües.  
 
6. En qualsevol cas s’ha de complir les disposicions establertes en el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
    novembre, Text refós de la legislació en matèria d’aigües en Catalunya, les disposicions del Reial  
    Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i les seves  
    modificacions posteriors, el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de  
    domini públic hidràulic (RDPH) i les seves modificacions posteriors.  
 
 
2.2 Fonts, deus i basses  

1. No es permet cap acció a l’entorn de les fonts que impliqui la seva desaparició o variació del lloc  
    tradicional d’aflorament. A l’entorn d’aquestes s’estableix una protecció de 50m de radi en el qual no  
    es permet cap tipus d’edificació de nova construcció, desmunt o moviment de terres que representi  
    variacions morfològiques o paisatgístiques i que alteri les actuals condicions del medi.  
 
2. Prèvia llicència, es permet potenciar el valor paisatgístic dels entorns de les fonts i deus, fent petites  
    obres d’adequació i ornat, així com plantacions d’espècies autòctones si s’acompanyen amb el  
    projecte. Durant l’execució de les obres, cal respectar la vegetació existent.  
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3. S’admet la formació de basses d’acumulació d’aigua per a la prevenció contra incendis i per a rec, les  
    quals han de donar compliment a l’establert a la legislació sectorial vigent d’aplicació. Es distingeixen  
    les basses que recullen l’aigua de pluja de les basses que també obtenen aigua a partir  
    d’escorrenties. Aquestes últimes han de tenir unes condiciones específiques de disseny per permetre  
    l’eliminació dels fangs i partícules sòlides que, a més, cas que l’aigua provingui d’una altra finca, han  
    d’obtenir l’autorització prèvia de l’Agència Catalana de l'Aigua.  
 
S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau H i els corresponents àmbits de protecció de lleres, fonts 
i deus 
 
3. Titularitat 
 
El sòl qualificat de sistema hidrològic serà de titularitat pública pel que fa als cursos d´aigua naturals. 
 
 
4. Règim general 
 

4.1 Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal contempla el sistema hidrològic dins del  sistema 
d'espais lliures únicament per les seves característiques físiques i geogràfiques.Conseqüentment no 
tindrà la consideració de zones verdes, als efectes del que estableix l'article 98 del TRLUC 
 
4.2 En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús i la conservació dels cursos de torrents i  fonts, 
s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial vigent i les  corresponents 
disposicions urbanístiques que es puguin establir mitjançant planejament especial, sense perjudici del 
que determinin aquelles altres administracions amb competències sobre aquesta matèria. 

 
 
5. Condicions d'ús 
 

5.1 Ús dominant: espais lliures. 
 
5.2 Usos compatibles: els necessaris per acomplir amb la funció d'adequar els traçats i els marges així 
com aquells per a dur a terme les canalitzacions oportunes. 

 
 
6. Condicions d’ordenació 
 

6.1 Els espais adscrits a aquest sistema no són edificables, excepció feta de les instal·lacions al servei 
del sistema corresponent. 
 
6.2 De forma expressa es prohibeixen els moviments de terres i les desforestacions de marges. Amb  
caràcter general es garantirà la conservació de la vegetació autòctona de ribera en els torrents i  
desguassos, així com les seves condicions per la seva regeneració i millora. 
 
6.3 L'abocament o conduccions de residus industrials o ramaders es realitzarà de forma controlada 
amb la corresponent depuradora i conduccions de forma subterrània assegurant la netedat i continuïtat 
de les condicions naturals i assegurant la no contaminació de les capes freàtiques. Requerirà llicència 
municipal i autorització d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
6.4 Les administracions públiques competents per raó de la matèria establiran les mesures 
d'intervenció adequades per a la realització dels projectes de sanejament i de canalització dels torrents, 
seguint els objectius i les funcions de regeneració i recuperació dels traçats naturals tot permetent el 
pas de vianants i el pas restringit de vehicles en aquells casos en què aquest Pla ho preveu 
expressament o s'estimi pertinent. 
 
6.5 Les rases que es realitzin per la conducció de l'aigua, vinculades a l'activitat agrícola o forestal, no  
formaran part del sistema hidrològic. No obstant, en la seva execució es  garantirà el sistema natural 
del recorregut de les escorrenties d'aigua, de forma que les  actuals conques dels torrents, no es vegin 
afectades significativament pel possibles canvis de superfície de recepció. 
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Article 196 .Directrius generals de protecció pels espais naturals protegits inclosos en l’àrea 
de la ZEPA Granyena. Codi ES0000322 de la Xarxa Natura 2000 
 

L’espai Granyena Codi ES0000322 de la Xarxa Natura 2000, es vincula a la regulació del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida, aprovat per 
l’acord GOV/185/2010, 11 d’ octubre. 
 
1.- Inclusió de l’àmbit ZEPA en el sòl no urbanitzable del POUM 
 
A més d’allò descrit en les claus pròpies de la zonificació de sòl no urbanitzable per aquest àmbit ZEPA 
s’incorporen les següents directrius de protecció: 
 
1.1 Espais de plana agrícola 
 
Llistat d’espais 

 
CODI ESPAI NATURA 2000 

ES0000021 Secans de Mas de Melons -Alfés 
ES0000321 Anglesola - Vilagrassa 
ES0000322 Granyena 
ES5120025 Garriga d’Empordà 
ES5130001 Els Bessons 
ES5130021 Secans de la Noguera 
ES5130025 Bellmunt -Almenara 
ES5130035 Plans de la Unilla 
ES5130036 Plans de Sió 
ES5130037 Secans de Belianes -Preixana 
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa 
ES5140013 Secans del Montsià 

 
 
 
2. Objectius de conservació dels espais de plana agrícola de la ZEPA Granyena. (Codi ES0000322). 

Directrius de Xarxa Natura  
 
Objectius de conservació: 
 
Hàbitats 
 

1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsphiletalia) Prioritari 
1510 Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant Prioritari 
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) No prioritari 
1510 Comunitats halòfiles. Estepes salines continentals Prioritari 

 
Espècies Flora:  
 
 Boleum asperum 
 
Fauna: 
 
 Ocells estèpics: Arpella (Circus aeruginosus), Esparver cendrós (Circus pygargus), Xoriguer petit 
 (Falto naumanni), Sisó (Tetrax tetrax), Xurra (Pterocles orientalis), Ganga (Pterocles alchata), 
 Gaig blau (Coracias garrulus), Alosa becuda (Chersophilus duponti), Calándria (Melanocorypha 
 calandra), Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla), Terrerola rogenca (Calandrella 
 rufescens),Trenca (Lanius minor). 
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3. Directrius generals pels espais de plana agrícola incloses en el municipi de Montoliu de Segarra 
de la ZEPA Granyena Codi ES0000322 de la Xarxa Natura 2000. 

 
3.1- Directrius – generals 
 
A més de les directrius generals definides pel conjunt dels espais de la xarxa Natura 2000, en els espais 
definits a la plana agrícola s’hi aplicaran els següents criteris: 
 
- Els criteris establerts en el present document s’incorporaran en el Pla Especial de protecció del medi 

natural i del paisatge que es redactin dels espais de la xarxa. 
 
- En el cas dels espais que ja tenen Pla especial aprovat caldrà tenir en consideració les regulacions que 

aquest especifica per a l’espai. 
 
- Els objectius de conservació en els espais de plana agrícola en el marc d’aquestes Directrius de gestió 

seran els hàbitats incloses a I'Annex I i les espècies incloses a I'Annex II de la Directiva 92143, 
d’Hàbitats i la seva actualització de la Directiva 97162 (anomenats d’interès comunitari) més significatius 
presents a l’espai. Així mateix, també ho seran totes les especies d’aus de I'Annex I de la Directiva 
791409, d'Aus, o la seva actualització 9112441CE. Seran els formularis oficials que es presenti a la 
Comissió europea en el moment en que s’aprovi la proposta d’espais a incloure a la xarxa Natura 2000 
els que detallaran aquests objectius de conservació. 

 
- Les Directrius fan una referència explícita als elements prioritaris de conservació que són aquells que són 

objecte d’una protecció específica en funció de la seva significació, fragilitat i grau d’amenaça a nivell de 
Catalunya. Aquests es troben definits al Punt II.1 i presenten unes directrius especifiques al final d’aquest 
capítol. 

 
- La gestió i les regulacions que es realitzin en els espais de plana agrícola caldrà que garanteixi un estat 

de conservació favorable dels hàbitats i espècies objectius de conservació definits al punt tercer. 
 
- Tots els projectes, plans o programes que puguin afectar de forma apreciable els espais de la XN 2000 

s’han de sotmetre a una adequada avaluació de les seves repercussions en l’espai i tenint en compte els 
objectius de conservació definits al tercer punt. Només s’autoritzaran en el cas que s’asseguri que no 
causarà perjudica a la integritat de l’espai en qüestió o que demostrin la seva compatibilitat amb els 
valors naturals de I'espai. Malgrat causa perjudica a la integritat de I'espai, i a falta de solucions 
alternatives, es podran autoritzar per raons imperioses d’interès públic de primer ordre, incloses raons de 
naturalesa social o econòmica, prenent les mesures compensatòries que siguin necessàries per garantir 
la coherència global de la xarxa Natura 2000. 

 
En el cas que en aquest espai hi hagi un hàbitat o una espècie prioritaris, es podran autoritzar per raons 
de salut humana, seguretat pública o beneficis ambientals de primordial importància. En el cas d’altres 
raons imperioses d’interès públic caldrà consultar prèviament a la Comissió Europea. 
 

- Els Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge determinaran els hàbitats i les espècies 
de conservació prioritària en cada espai, i, si és necessari, les seves àrees critiques de conservació. 
Aquests Plans han de ser aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 
- Amb caràcter general, es considera incompatible qualsevol actuació que afecti de forma apreciable els 

hàbitats d’interès comunitari i/o afecti negativament els hàbitats d’espècies interès comunitari. 
 
- De cara a les directrius de gestió es diferencien dos grans grups d’ambients estèpics: els secans 

occidentals (secans de Balaguer, Alguaire, Mas de Melons-Alfés i Granja d'Escarp) i els secans orientals 
(secans de Bellmunt, Plans de Sió, Belianes i Anglesola). Aquesta classificació es basa en diferencies en 
les espècies d’interès comunitari presents i les característiques ecològiques dels espais. 

 
- Es considera d’interès per part de l'Administració l’adquisició i/o l’arrendament de finques d’alt valor 

ecològic per la conservació dels hàbitats i les especies d’interès comunitari als espais de la xarxa Natura 
2000. 
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- Es promourà, en tot moment, el treball conjunt amb els col·lectius implicats en la gestió així com els 
Ajuntaments dels espais de la xarxa Natura 2000, per tal de definir conjuntament les accions a realitzar i 
aconseguir una major conscienciació respecte als valors naturals d’aquests espais. En aquest sentit 
caldrà promoure, a proposta de la Generalitat, dels ajuntaments o altres ens locals, o de les 
organitzacions territorials, sectorials o socials, la creació de consorcis, taules de treball, i d’altres 
sistemes de discussió i participació per a la presa de decisions, pel global de la gestió d’un espai o per 
aspectes concrets d’aquesta. 

 
- L’Administració realitzarà un seguiment de l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies d’interès 

comunitari. 
 
- Es redactarà i aprovarà un Pla de conservació dels hàbitats d’interès comunitari. 
 
- Es redactarà i aprovarà un Pla de conservació de les espècies d’interès comunitari. 
 
 
3.2- Directrius per a l’agricultura i la ramaderia 
 
La gestió agrària anirà encaminada al manteniment de les explotacions existents d’una manera compatible 
amb la conservació dels valors naturals de l’espai. Els criteris que hauran de regir seran els següents: 
 
- Es promourà el manteniment de l’agricultura de secà utilitzant, quan s’escaigui, els contrastes globals 

d’explotació i Inaplicació de mesures agroambientals com a instruments de gestió contractual entre 
I'Administració i els titulars de les explotacions, com a eines principals pel manteniment de la renda 
agrària de forma compatible amb la conservació dels valors naturals lligats a l’activitat agrària. 

 
- Els criteris i mesures ambientals contemplats en els contrastes globals d’explotació i les mesures 

agroambientals que promogui l’administració agrària, es definiran amb la col·laboració de la Direcció 
General del Medi Natural del DMAH. 

 
- Es promourà, quan sigui convenient, una marca de qualitat local agrícola, que posi èmfasi en l’agricultura 

tradicional realitzada en explotacions sostenibles en espais de la xarxa Natura 2000. 
 
- Es realitzarà un estudi científic específic encaminat a estudiar la possibilitat d’implementar un reg de 

suport (dotació màxima de 3.500 m3/ha/any) en cultius cerealístics de secà. Si els resultats d’aquest 
estudi ho avalen, s’admetrà el regadiu de suport als cultius cerealístics de secà amb una dotació màxima 
de 3.500 m3/ha/any, sempre que aquest regadiu sigui compatible amb la conservació dels valors 
naturals de l’espai, i molt especialment de les aus estèpiques. Mentrestant es podran autoritzar regs 
d’hivern per garantir les collites mitjanes de la zona fins el 30 % de la superfície de la ZEPA. 
Excepcionalment, en aquells indrets d’especial valor agrari es podrà produir un increment en percentatge 
en el reg d’hivern tot garantint alhora els objectius previstos en aquestes Directrius. Aquesta 
implementació anirà lligada a l’aplicació de mesures correctores contrastades que produeixin una millora 
de les poblacions d’aus estèpiques de l’espai. 

 
- Es considera compatible la implantació de reg de suport, amb dotació màxima de 1.500 m3/ha/any, en 

els cultius llenyosos existents en el moment de l’aprovació de l’espai. Es podran incrementar les 
superfícies d’aquests cultius sempre i quan siguin compatibles amb la conservació dels valors naturals 
de l’espai, i molt especialment de les aus estèpiques. En aquest sentit, el Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge de cada espai establirà la zonificació amb els límits màxims de superfície 
d’aquests conreus en cada sector. 

 
- Amb caràcter general, i llevat dels casos considerats en els apartats anteriors, les diferents modalitats de 

reg de suport plantejades en espais de la xarxa Natura 2000 no podran comportar canvis en les 
tipologies de conreus existents (herbaci de secà, llenyosos de secà, etc ... ). 

 
- Els regs d’hivern històrics es podran continuar desenvolupant en les mateixes condicions. 
 
- És incompatible el reg de transformació amb dotació total als espais de la xarxa Natura 2000 excepte en 

els llocs ja regats en el moment d’aprovació de l’espai. En aquests casos, es promourà l’aplicació de 
mesures de gestió per tal d’incrementar la seva capacitat d'acollida de les espècies d’interès comunitari 
menys exigents. 
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- Les infraestructures associades a la posada en marxa del reg de suport hauran de minimitzar l’impacte 
als hàbitats d’interès comunitari i a les poblacions espècies d’interès comunitari. 

 
- La concentració parcel·lària és compatible sempre que no comporti un moviment de terres significatiu. 
 
- Es fomentarà la recuperació i millora dels marges entre conreus. 
 
- Es fomentarà el manteniment dels rostolls de certes àrees de distribució de les aus estèpiques, tenint en 

compte la creació d’una franja perimetral de seguretat contra incendis en els espais més forestals. 
 
- Es fomentarà l'increment de guarets, erms i vegetació natural a l’espai, així com l’aplicació de criteris de 

gestió encaminats a la millora de l’estructura i funcionalitat dels cultius. 
 
- Es fomentarà la presència de guarets de diferents tipologies a un mínim del 20% de l’explotació. a les 

àrees de distribució de les aus estèpiques. 
 
- Es fomentarà la ramaderia extensiva de secà de forma ordenada, incentivant l’aplicació de bones 

pràctiques ramaderes. 
 
- Es fomentarà l’establiment d’acords amb els ramaders per tal que la pastura sigui una eina de gestió de 

la vegetació i del paisatge, amb l’objectiu de millorar els hàbitats de les espècies d’interès comunitari i els 
hàbitats d’interès comunitari. 

 
- En el pla especial de cada espai, i de forma conjunta amb l’administració agrària i la col·laboració del 

sector ramader, es podrà definir quan sigui convenient la càrrega ramadera i la zonificació més adient 
per compatibilitzar les explotacions ramaderes extensives i els objectius de conservació, assegurant 
sempre un correcte sanejament i identificació del ramat. També s’elaborarà un Llibre de Pastura amb tots 
els ramaders extensius dels espais que ordeni l’activitat en aquest sentit. 

 
- Es promourà la restauració i creació d’abeuradors pels ramats, de manera que siguin compatibles amb 

l’ús per part de la fauna silvestre. 
 
- Es permetrà la construcció de noves construccions agropecuàries,  d’acord amb l'actual legislació 

sectorial que les regula i el procediment actual administratiu per a la seva autorització. No obstant, 
sempre hauran de ser compatibles amb la conservació dels valors naturals de l'espai, molt especialment 
de les aus estèpiques, la qual cosa serà objecte d’avaluació en el procediment d’autorització. Aquesta 
avaluació haurà de tenir en compte l'impacte acumulat pel total d’explotacions a la zona. 

 
 
- La gestió de dejeccions ramaderes en espais de la xarxa Natura 2000 estarà regulada per la legislació 

sectorial tot i que, puntualment i de forma molt justificada, en el marc del pla especial de cada espai es 
podrà fer alguna regulació especifica amb motiu d’una millor protecció dels valors naturals en sectors 
concrets. En aquest sentit, el possible increment de costos de l’explotació ramadera afectada per 
aquesta regulació caldrà que sigui previst i compensant pel programa d’actuacions de I'esmentat pla. 

 
- Es promourà l’assessorament als agricultors per l’ús de productes fitosanitaris que no afectin la fauna 

silvestre (categoria toxicològica de baixa toxicitat per a la fauna). 
 
- L'Administració facilitarà la creació i implementació del pla de gestió de residus de les explotacions 

ramaderes. 
 
- S’estudiarà la possibilitat de crear un banc de terres que pugui contribuir a la consecució dels objectius 

de conservació en els espais de la xarxa Natura 2000. 
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3.3- Directrius per a la gestió forestal 
 
Els usos i les activitats forestals s’han de desenvolupar amb criteris de gestió sostenible dels terrenys 
forestals, i de forma que sigui compatible l’aprofitament dels recursos forestals amb la conservació dels 
valors naturals de l’espai. 
 
- Es potenciarà la planificació forestal amb criteris de conservació del bosc i dels seus valors ecològics. En 

aquest sentit, en la redacció deis nous Plans de Gestió, o la revisió de les actuals, es tindran en compte 
aquestes consideracions i la seva ubicació dins un espai de la xarxa Natura 2000. 

 
- Els treballs forestals hauran de tenir en compte el període de màxima sensibilitat de les diferents aus 

estèpiques. 
 
- En la redacció dels Plans de prevenció d’incendis i les mesures associades (punts d’aigua, cremes, 

desbrossades, tallafocs, etc.) caldrà tenir en compte la presència d’hàbitats i/o espècies d’interès 
comunitari i caldrà assegurar la seva no afectació per l’aprovació definitiva dels Plans. 

 
- Les autoritzacions de rompudes de terrenys forestals a la xarxa Natura 2000 hauran d’avaluar les 

repercussions sobre els objectius de conservació de cada espai. Cal recordar que els erms, les 
timonedes i les formacions arbustives estan catalogats com a terrenys forestals. 

 
- No s’autoritzaran rompudes de terrenys forestals que afectin hàbitats d’interès comunitari ni 

sectors de màxima importància per a les aus estèpiques. S’evitaran les reforestacions i aforestacions 
arbòries en espais de la xarxa Natura 2000 que impliquin una disminució dels espais oberts, a excepció 
dels cursos d’aigua naturals. 

 
- S’afavoriran les tallades en reforestacions de baix interès ecològic en les àrees que es consideri 

necessari per la recuperació d’hàbitats d’interès comunitari i d’hàbitats aptes per les espècies d’interès 
comunitari. 

 
- L’obertura de nous vials es realitzarà en una època de l’any que no resulti perjudicial per a les espècies 

d’interès comunitari. 
 
 
3.4- Directrius per a la caça i la pesca continental 
 
La gestió cinegètica es considera compatible en el conjunt de l’espai i s’entén com una activitat econòmica 
sostenible ambientalment. 
 
- Es promourà la col·laboració activa amb el col·lectiu de caçadors i pescadors a l’hora de dur a terme les 

mesures proposades. 
 
- Es promourà l’ordenació i planificació de l’aprofitament de les espècies cinegètiques, i es fomentaran les 

mesures de gestió de l’hàbitat (abeuradors, refugis per a conills, sembrat de parcel·les cinegètiques, etc.) 
i de seguiment i control sanitari. 

 
- El Pla Especial promourà una planificació cinegètica amb directrius de gestió comunes per la totalitat de 

l’espai. Així mateix, en ell es regularà la cara menor durant la mitja veda en funció de la possible 
afectació a les aus estèpiques podent establir àrees on no sigui permesa aquesta activitat. 

 
- Per a la realització de batudes excepcionals de senglar i altres espècies de cara major entre els mesos 

de febrer a juny en l’espai caldrà una autorització específica prèvia dels responsables de la gestió de 
l’espai natural o, en el seu defecte, de la Direcció General del Medi Natural del DMAH. 

 
Es promouran programes per a limitar la densitat de porc senglar i prevenir els conflictes que pugui 
ocasionar a les activitats econòmics de la zona i conservar els hàbitats i les espècies d’interès comunitari 
que pugui afectar. No es permetran les àrees privades de cara amb reglamentació especial. S’admeten 
les repoblacions cinegètiques sempre que vagin dirigides al reforçament de les poblacions naturals i amb 
totes les garanties sanitàries i genètiques requerides per la normativa sectorial aplicable. 
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- No es permetrà la reintroducció i alliberament d’espècies de fauna autòctones, a excepció del faisà 
(Phasianus colchicus) i sempre i quan aquesta espècie sigui compatible amb la conservació i protecció 
de les especies d’interès comunitari presents en aquests espais. 

 
- Es fomentarà, conjuntament amb les Societats de caçadors, la creació de zones de refugi de caça en 

àrees d’especial interès per a les aus estèpiques. 
 
- Totes les directrius i aspectes que incideixen sobre la pesca i la conservació dels ambients aquàtics 

continentals determinats a les directrius dels espais d’aigües continentals seran d’aplicabilitat al present 
espai. 

 
 
3.5- Directrius per a les activitats extractives 
 
Les activitats extractives són un activitat productiva necessària, amb un impacte significatiu sobre el medi 
natural que cal minimitzar mitjançant mesures preventives i correctores. Les regulacions que han de regir 
aquestes activitats en el marc dels espais de la xarxa Natura 2000, de prevenció i autorització quan no 
tenen un impacte significatiu sobre els hàbitats i les especies d’interès comunitari de l’espai. Amb l’objectiu 
de fer compatible aquesta activitat econòmica amb la preservació del medi ambient es defineixen les 
següents directrius: 
 
- Es permetran les activitats extractives ja autoritzades en els espais de Xarxa Natura 2000. 
 
- Durant la fase d’explotació, s’intentarà afectar la mínima superfície possible, i s’aplicaran mesures   

compensatòries per afavorir els hàbitats i les especies d’interès comunitari. 
 
- Les noves activitats extractives, i les ampliacions de les existents, evitaran causar perjudici a la   integritat 

deis espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i especies que són   objectius de 
conservació de cada espai. Malgrat causin perjudici a la integritat de l’espai, a falta de   solucions 
alternatives, les noves activitats extractives i les ampliacions de les existents, necessàries   per complir 
els objectius públics de primer ordre establerts pel Govern de la Generalitat, es podran   autoritzar 
adoptant les adequades mesures preventives, correctores i compensatòries relatives als   objectius de 
conservació de l’espai i a la coherència global de la xarxa Natura 2000 i sol·licitant els informes previs 
preceptius dels diferents Departaments sectorials , com a garantia de compliment de les mesures de 
protecció i conservació del hàbitats i de les espècies d’interès comunitari. 

 
- És incompatible l’obertura de noves activitats extractives en aquells sectors en que la seva reduïda   

superfície no permet una pèrdua, encara que temporal, de l’àrea ecològicament viable per a la   
conservació de les especies d’aus estèpiques (sup. mínima de 3.000 ha) excepte en aquells casos en   
que les mesures compensatòries que s’apliquin permetin mantenir aquesta superfície mínima   
ecològicament viable. 

 
- Les activitats d’extracció d’argiles i d’àrids es consideren compatibles a causa de la seva reduïda  

afectació temporal i superficial sens perjudici del que especifica la legislació sectorial per a la seva   
autorització i sempre que s’apliquin les mesures compensatòries i correctores necessàries. 

 
- Un cop finalitzada la fase d’explotació, la restauració de la superfície afectada haurà de fer-se de   

manera que sigui òptima pels hàbitats i les espècies d`interès comunitari presents a l’espai protegit. 
 
- Es fomentarà la restauració i millora de les àrees afectades per activitats extractives en el passat. 
 
3.6- Directrius per al turisme, el lleure i la circulació rodada 
 
La gestió de les activitats de turisme i lleure als espais de la xarxa Natura 2000 ha d’anar encaminada a la 
seva realització de forma compatible amb la conservació dels valors naturals d’aquests espais així com a 
la seva promoció com a recurs econòmic d’aquestes àrees. Les condicions que han de regir aquestes 
activitats seran les següents: 
 
- Es realitzarà una promoció turística dels valors naturals i el patrimoni cultural i arquitectònic lligats a   

l’agricultura tradicional de secà. 
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- Es promouran activitats turístiques sostenibles (agroturisme) i la comercialització de productes   
artesanals, amb el recolzament de la imatge d`espècies animals especialment significatives com a   
símbol i marca de qualitat. 

 
- Es fomentarà la iniciativa pública i privada per a les activitats de turisme i lleure relacionades amb els  

valors naturals i culturals de la zona. 
 
- L’organització de pràctiques esportives, d’aventura o de lleure comercialitzades en espais de la xarxa  

Natura 2000 requeriran de D’autorització corresponent del DMAH. 
 
- L’accés motoritzat a l’espai es regularà per les normes definides per als espais del PEIN de la Llei   

9/1995 i el Decret 166/1998. En el marc de la redacció del Pla especial es definirà els sectors crítics i   
les èpoques on es regularà l’accés motoritzat a vehicles no autoritzats i visitants foranis. 

 
- Es regularà l’organització d’activitats turístiques, esportives i de lleure amb la finalitat d’evitar les   

interferències amb la conservació de les aus estèpiques, tenint en compte les seves àrees distribució i   
els períodes de màxima sensibilitat. 

 
- L’acampada organitzada amb caràcter temporal tan sols es permetrà dins les àrees d’acampada i   quan 

tingui lloc en funció del que disposa la legislació vigent sobre colònies, campaments, camps de   treball i 
rutes per a joves i requerirà informe previ dels Serveis Territorials del DMAH. 

 
- Per a la creació i ampliació d`instal·lacions esportives (circuits de MotoCross, camps   d`aeromodelisme 

etc.) es tindrà en compte la no afectació de les àrees de major interès de les aus   estèpiques 
 
- Es promouran campanyes d`informació i sensibilització de persones i col·lectius relacionats amb   aquest 

tipus d`activitats. 
 
 
3.7- Directrius per a l’edificació 
 
El sòls de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, i està sotmès a un règim 
especial de protecció al que fa referència l’article 57.5 del TRLUC, de manera que seran incompatibles 
aquelles actuacions d’edificació o transformació del sòl que puguin afectar de forma clara als valors que 
motiven la protecció especial. 
 
Serà en el marc dels Plans Especials on es regularà l`edificació admesa a cada espai. No obstant, i a 
grans trets, aquesta regulació seguirà les següents premisses: 
 
- A tota la superfície dels espais de Xarxa Natura 2000 se li aplicarà el règim de sòl no urbanitzable tal   

com defineix el Decret 328/1992, del PEIN. En aquest sentit, queda prohibida la urbanització però no   
l’edificació. En cas d’haver sòls urbans classificats com a tal en el moment de l’aprovació de la   proposta 
d’ampliació dels espais de la xarxa Natura 2000 per part del Govern aquests es consideraran   
automàticament exclosos de l’espai. 

 
- En les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari, no s’admetran instal·lacions ni 

usos que siguin incompatibles amb la seva conservació. 
 
- Abans de disposar del Pla especial, l’edificació estarà regulada pel planejament urbanístic municipal i   la 

Llei 3/1998, d'IIAA.  
 
- S’oferirà informació i criteris als municipis inclosos dins els espais de la xarxa Natura 2000 per a   

l’exercici de les seves competències en matèria de planejament urbanístic i protecció d`espais   naturals. 
 
- La construcció i rehabilitació d’edificis es regularà pel que determina la legislació vigent en matèria   

urbanística i haurà de comptar amb informe previ de compatibilitat del DMAH per a la seva   autorització. 
Les construccions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del TRLUC. 

 
- Es promocionarà la rehabilitació de construccions d’ús agrícola i ramader amb criteris de conservació   

que afavoreixin la nidificació d’aus estèpiques. 
 
 



        I.NORMES URBANÍSTIQUES - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTOLIU DE SEGARRA       751 

3.8- Directrius per a l’ús de l’aigua i les infraestructures hidràuliques 
 
La gestió de l’ús de l’aigua ha d’anar encaminada al manteniment de les característiques actuals i a 
permetre la millora de la seva eficiència o la seva intensificació en el marc de la conservació dels valors 
naturals dels espais de la xarxa Natura 2000. Les condicions que han de regir aquesta activitat seran les 
següents: 
 

- Les infraestructures hidràuliques han d’evitar causar perjudici a la integritat dels espais de la 
xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació 
de cada espai.  

 
- A falta de solucions alternatives, les infraestructures hidràuliques necessàries per complir els 

objectius   públics de primer ordre definits en la planificació hidràulica del Govern de la 
Generalitat, es podran  autoritzar adoptant les adequades mesures compensatòries per 
garantir la coherència global de la   xarxa Natura 2000. 

 
- Les infraestructures hidràuliques associades al reg agrícola hauran de ser compatibles amb la   

conservació de les aus estèpiques. 
 

- En la construcció de noves infraestructures hidràuliques s’aplicaran les mesures correctores 
adients   amb l`objectiu d’assegurar la permeabilitat de les infraestructures per la fauna 
silvestre. 

 
 
3.9- Directrius per a les infraestructures energètiques 
 
La construcció de noves infraestructures energètiques als espais de la xarxa Natura 2000 ha de fer-se de 
forma compatible amb la conservació dels valors naturals d’aquests espais. Fins el moment en que es 
redacti el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cada espai, les condicions que les 
han de regir seran les següents: 
 

- Les infraestructures energètiques han d’evitar causar perjudici a la integritat dels espais de la 
xarxa   Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació 
de cada espai.  
A falta de solucions alternatives, les infraestructures energètiques necessàries per complir els   
objectius públics de primer ordre definits en la planificació energètica del Govern de la 
Generalitat, es   podran autoritzar adoptant les adequades mesures compensatòries per 
garantir la coherència global   de la xarxa Natura 2000. 

 
- En el cas concret dels parcs eòlics només es podran autoritzar, en espais de la xarxa Natura 

2000, en   les àrees definides en la planificació de la implantació de l’energia eòlica del Govern 
de la Generalitat.  

 
- Aquestes àrees hauran de ser imprescindibles per assolir l’objectiu de producció de 8.800 

GWh d’electricitat d’origen eòlic amb 3.500 MW de potencia instal·lada perquè no tenen 
solucions   alternatives fora de la xarxa Natura 2000. 

 
- S’instarà al condicionament de les línies d’alta i mitja tensió ja existents a les àrees amb 

presència d’espècies d’aus d’interès comunitari, amb mesures correctores que disminueixin la 
mortalitat per   electrocució i col·lisió d’espècies protegides. 

 
- La creació de noves infraestructures de distribució de menys de 30 kV requerirà consulta 

prèvia al   DMAH per tal de valorar si cal que siguin sotmeses al procediment d’impacte 
ambiental. El DMAH  consultarà al departament competent en matèria d’energia sobre la 
necessitat de la línia abans del   seu pronunciament. 
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3.10- Directrius per a les infraestructures viàries 
 
- En el marc de la avaluació de I 'impacte ambiental de les infraestructures viàries, s’analitzarà, de forma 

preferent, la seva repercussió sobre hàbitats i especies l’interès comunitari i es tindrà cura en la no 
afectació de les àrees amb la seva presencia. 

 
- La planificació, construcció o ampliació d`infraestructures viàries (carreteres, camins, pistes forestals): 

• consideraran com aspecte decisiu la incidència sobre els hàbitats i les especies l’interès 
comunitari, 
• escolliran l'alternativa que no afecti els hàbitats o les especies l’interès comunitari, 
• evitaran qualsevol possibilitat de fragmentació dels hàbitats de les especies l’interès 
comunitari, 
• avalaran el correcte compliment del pla de seguiment per a tots aquells projectes que 
puguin tenir efectes adversos per a la conservació dels hàbitats i les especies l’interès 
comunitari, 
• garantiran que les mesures correctores que s’estableixin en les actuacions o projectes 
sotmesos a AIA hauran d’incidir en la millora de la qualitat dels hàbitats l’interès comunitari i 
dels hàbitats de les especies l’interès comunitari. 

 
- La modificació i millora de les infraestructures viàries existents requerirà un informe favorable del DMAH 

en el que es defineixi les mesures correctores adients (períodes d’obres, etc.). 
 
- En la construcció de noves infraestructures hidràuliques s’aplicaran les mesures correctores adients   

amb l`objectiu d’assegurar la permeabilitat de les infraestructures per la fauna silvestre. 
 
3.11- Directrius especifiques per a elements prioritaris de conservació 
 
Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per tant, han condicionat 
de forma més restrictiva algunes de les Directrius especificades són els següents: 
 
Hàbitats 
 
 Matollars guixencs  
 
Espècies  
 Sparver cendrós     (Circus pygargus) 
 Sisó                        (Tetrax tetrax) 
 Terrerola rogenca   (Calandrella rufescens) 
 Terrerola comú       (Calandrella hrachydactyla) 
 Calàndria                (Melanocorypha calandra) 
 Gaig blau                (Coracias garrulus) 
 Alosa becada         (Chersophilus duponti) 
 Xoriguer petit          (Falto naumanni) 
 Trenca                    (Laníus minor) 
 Ganga                     (Pterocles alchata) 
 Xurra                       (Pterocles orientalís) 
  
 • Matollars guixencs (Vegetació gipsícola ibèrica -Gypsophiletalia-) 
 
A les àrees amb presència de matollars guixencs s’aplicaran les següents mesures: 
 

- Regulació de Inactivitat ramadera extensiva, amb sobreexposar aquest hàbitat, i no afavorir l’erosió del 
sòl.  

- No es podrà recol·lectar font de llenya per a cremar ni altres aprofitaments.  
- Prohibició de realitzar activitats esportives. 
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• Aus estèpiques 
 
A les àrees amb presència d’aquestes espècies s’aplicaran les següents mesures: 
 
- A les àrees amb presència de xoriguer petit (Falto naumanni) i gaig blau (Coracias garrulus) es 

promocionarà la rehabilitació de construccions d’ús agrícola i ramader amb criteris de conservació que 
afavoreixin la seva nidificació. 

 
- Les noves basses de rec es dissenyaran tenint en compte les necessitats de canyissar de I'arpella vulgar 

(Circus aeroginosus) a D’època de nidificació, i el seu disseny i construcció requerirà l'informe previ dels 
Serveis Territorials del DMAH. 

 
- Es promocionarà l’aplicació de mesures correctores a les basses de rec existents per tal d’afavorir el 

canyissar, i així afavorir la nidificació de I'arpella vulgar (Circus aeroginosus). 
 
- A les àrees amb presència d’esparver cendrós (Circus pygargus) s’afavorirà la naturalització de les zones 

no cultivades amb l’objectiu de: 
 

o Incrementar la superfície de garrigues i herbassars susceptibles de ser utilitzats per aquesta 
espècie per nidificar, i 

o Disminuir el número de nius de l’espècie en camps de cereal. 
o Reduir les despeses ocasionades pel salvament de nius en camps de cereal (subvencions, 

treball dels tècnics. etc). 
 

- Plantació de pollancres a sèquies situades en àrees amb presència de trenca (Lanius minor) per facilitar 
la nidificació d’aquesta espècie. 

 
- La tala d’arbres a sèquies situades en àrees amb presència de trenca (Lanius minor) requerirà un informe 

previ dels Serveis Territorials del DMAH. 
 
- A les àrees amb presència de ganga (Pterocles alchata) i xurra (Pterocles oríentalis) es regularà l’ús 

públic dels punts d’aigua naturals, i es mantindran en bon estat els abeuradors de ramats. 
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CAPÍTOL 7. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS (PEU) EN SÒL NO URBANITZABLE (SNU)  
 

Article 197 .Pla especial urbanístic – PEU-1 LA GUÀRDIA-LADA 
 
PEU - 1 LA GUÀRDIA LADA 

Montoliu de Segarra 

Pla especial urbanístic 
Sòl no urbanitzable 
 
1. ÀMBIT 

 
Àmbit de noves dotacions i serveis en sòl no urbanitzable per la creació d`un nou servei de camping-
bungalow per ús turístic mitjançant la redacció i aprovació del corresponent pla especial urbanístic en sòl 
no urbanitzable. 
 
 
2. OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS PRINCIPALS 

 
a) Facilitar la implantació de càmping en l’àmbit tot i contemplar les bases normatives reflectides en  
    l’apartat de disposicions  addicionals 3.A.1 definició de paràmetres per la regulació de l’ús de càmping  
    i caravàning de la normativa del POUM 
b)  L’objectiu de la zona és el desenvolupament de les activitats d’acampada, de forma compatible amb  
    els objectius globals de conservació del medi natural i del paisatge i les condicions fixades pel  
    planejament urbanístic.  
c) L’àmbit assenyalat pel PEU ( Pla Especial Urbanístic) es orientatiu i es podrà adaptar en el moment de  
    la proposta definitiva 
 
 
3. ASPECTES AMBIENTALS A JUSTIFICAR 
 
3.1 RESPECTE L’ABASTAMENT D’AIGUA 

a) Nova demanda de recursos. 
b) Origen previst dels recursos, en el sentit de si el nou planejament provoca un increment de demanda 
c) Compatibilitat jurídic-administrativa de la solució proposada (concessió d`aigües). 
d) Compatibilitat amb les prescripcions establertes en el Pla hidrològic de la conca de l`Ebre (PHCE). 

 
3.2 RESPECTE LES PROPOSTES DE SANEJAMENT 

a) Producció d`aigües residuals prevista (quantitat i qualitat). 
b) Previsió d`evacuació d`aigües residuals i concretar si el destí és una EDAR existent o nova 
c) Previsió de xarxa separativa d`aigües residuals i pluvials. 
d) Adequació al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s`aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament (RSPS), que s`haurà d`aplicar en tot cas. 
 
 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
 
A establir en el corresponent pla especial urbanístic en base el punt 2a). 
 

Superfície total      25.206,79 m² 
 

 100% 
 

 
5. USOS  
 
Camping-bungalow 
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6. FITXA 
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CAPÍTOL 8.  PROTECCIONS  
 

Article 198. Patrimoni arquitectònic i cultural – Inventari de bens protegits 
 
1. Per aconseguir I'efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, 

paisatges o béns culturals, atenent als articles 59.1.d) i 69.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme  DL 
1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, aquest POUM incorpora 
l’inventari de béns protegits a l’espera de la redacció del corresponent Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic. 

 
2. Aquest Pla d’ordenació urbanística contempla els següents nivells de protecció del patrimoni cultural 

construït i que correspon als següents apartats desenvolupats en l’ inventari: 
 
  a) Béns Culturals d'Interès Nacional en la categoria de monuments (BCIN), corresponent a 

 castells i torres de guaita.  
 
 b) Elements de l’inventari  
 
 c) Ambients urbans  
 

i els i és d’aplicació la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
 
3. El patrimoni arquitectònic i cultural el formen la relació de béns d’interès històric, arquitectònic, 

ambiental i paisatgístic sobre els quals cal establir mesures de protecció i preservació de la seva 
degradació. Aquest llistat inclou un seguit de fitxes per cadascun dels elements d’interès patrimonial i 
els entorns o recintes d’interès patrimonial que poden estar tant en sòl urbà com en sòl no urbanitzable, 
s’enumeren i es localitzen tant en els plànols de localització de l’apartat de l’inventari com en els 
plànols d’ordenació de la següent manera:  

 
De la relació dels elements de patrimoni aquest document diferencia:  
 

- Els elements d’interès patrimonial amb un asterisc vermell i/o ratllat del mateix color quan en el 
sòl urbà s’identifica clarament la parcel·la de l’element inventariat. 

 
- L’entorn o recinte d’interès patrimonial es representa amb un asterisc vermell i l’entorn a punts 

del mateix color. 
 

- Aquells que tenen el nivell de protecció integral de béns culturals d’interès nacional (BCIN) que 
els assigna la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català i que corresponen a 
la dels béns cultural definida per la Llei de patrimoni històric espanyol.  

 
- Els elements patrimonials de tipus arquitectònic, paisatgístic i cultural d’interès local del propi 

municipi que puguin assolir la categoria de (BCIL), amb el nivell de protecció que els assigna 
la Llei 9/1993, de 30 de setembre. S’inclouen els conjunts urbans, edificacions singulars, 
arbres monumentals, recorreguts paisatgístics, fonts, etc.  

 
4. Mentre el municipi no disposi de Pla especial de protecció del seu patrimoni, es podran redactar plans 

especials de protecció de caràcter individualitzat relatius a alguns elements o àmbits de l’inventari.  
 
5. Mentre no sigui vigent el Pla especial de protecció de patrimoni corresponent als elements inventariats, 

només es podran autoritzar obres de consolidació i conservació de caràcter urgent, amb informe previ 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i altres competents si es tracta d’un bé 
relacionat al Catàleg de béns a protegir. Els usos seran coherents amb l’entorn en què s’emplacen i 
amb la posada en valor dels edificis o elements a protegir. Es prohibeixen expressament 
l’enderrocament o la transformació i canvi de les característiques físiques dels edificis i, si escau, de 
llurs entorns ambientals. Així mateix, mentre no sigui vigent el Pla especial, es limitaran les 
modificacions dels edificis inventariats als elements no estructurals ni constitutius de les seves 
característiques formals d’identitat. El projecte de modificació haurà de justificar la conveniència o 
necessitat de les obres de modificació, que es descriuran en una Memòria i es grafiaran en un plànol 
de l’entorn i als plànols de planta, secció i alçat necessaris.  
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6. Qualsevol intervenció en un BCIN, d’acord amb l’article 34.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, ha de ésser autoritzada pel Departament de Cultura, i els criteris d’intervenció 
i autoritzacions de canvi d’ús s’ajustaran als articles 35 i 36 de l’esmentada Llei.  

 
7. Llistat dels elements principals de l’inventari de Bens a Protegir 
 
 
RESUM INVENTARI D’EDIFICIS I CONJUNTS URBANS I RURALS DE CARÀCTER HISTÒRIC, ARTÍSTIC I 
AMBIENTAL DEL MUNICIPI DE MONTOLIU 
 
INVENTARI FITXES DE BENS 
 
           1. CONJUNT URBÀ D’INTERÈS 

      Nuclis urbans:   de Montoliu, de Vilagrasseta, de La Guardia Lada, de Cabestany i de l’Ametlla. 
     
           2. EDIFICI O ELEMENTS ARQUITECTÒNIC                              Núm.Registre 

       IPCI                                                                                         
MONTOLIU DE SEGARRA   1 Castell de Montoliu de Segarra.         BCIN-RI-51-6397-22/4/49 1212 
Veure situació, plànol 5ORD 2 Església Parroquial de Sant Salvador de Montoliu 34563 

 3 Portals del carrer Major de Montoliu de Segarra 33271 

 4 
5          

Pas cobert carrer del Forn  de Montoliu de Segarra 
Cal benito ( Montoliu ) 

83270 
34562 

    

VILAGRASSETA 6 Església Parroquial de Sant Andreu de Vilagrasseta 26061 
Veure situació, plànol 6ORD 7 Capella de Sant Julià del cementiri ( vilagrasseta ) 26062 

   8 
9    

10 

Cal general ( Vilagrasseta ) 
Cal Xacó ( Vilagrasseta ) 
Cal Berenguer ( Vilagrasseta ) 

33239 
33241 
33243 

    

LA GUÀRDIA LADA 11 Castell de la Guàrdia Lada                       BCIN-RI-51-6399-22/4/49 1213 
Veure situació, plànol 7ORD 12 Església Parroquial de Santa Maria de la Guàrdia 26048 

 13 Capella de la Mare de Déu del Coll 26050 

 14 Cal Garra ( la Guàrdia Lada) 26049 

 15 Portal del carrer de l’església de la Guàrdia Lada 33248 

    
CABESTANY 16 Església Parroquial de Sant Joan de Cabestany  26053 
Veure situació, plànol 8ORD 17 Portals de Cabestany 33249 

 18 Cementiri de cabestany 33253 

    

L’AMETLLA DE SEGARRA 19 Castell de l’Ametlla                                BCIN-RI-51-6398-22/4/49 1214 
Veure situació, plànol 9ORD 20 Església Parroquial de Sant Pere de l’Ametlla 26057 

 

21 
22 
23 
24 
25 

Cal Perelló ( L’ametlla de segarra ) 
Cal Ramon del Bep  ( L’ametlla de segarra 
Cal pubill d’en forn  ( L’ametlla de segarra 
Cal Mullerac ( l’Ametlla de Segarra ) 
Cementiri de l’ametlla de Segarra 

26056 
33255 
33257 
33262 
33264 

 
3. CORRALS DE LA VIA PECUÀRIA Ó CARRERADA DE VERDÚ A CABESTANY  
 
                 26     Corral del Vilar (Veure situació, inventari d’edificacions rurals) 

            27     Corral de l’Agrojo (Veure situació, inventari d’edificacions rurals) 
            28     Corral del Foraster (Veure situació, inventari d’edificacions rurals) 
            29      Corral del Vallbona (Veure situació, inventari d’edificacions rurals) 

 
4. LES FONTS NATURALS I EL SEU ENTORN DEL MUNICIPI DE MONTOLIU DE SEGARRA 
 (veure situació, a Informe ambiental – Fonts i deus)  

 

30 Font de Sant Joan de Cabestany                                                                                                           33251 
31 Conjunt font-safareig i abeurador l’Ametlla                                                                                       33266 
32 Font de la Vila 
33 Font del Llop 
34 Font Sobirana 
35 Font del Pontarró 
36 Font de Vilagrasseta 
37 Deu de Vilagrasseta 
38 Font del Reguer 
39 Font de Montoliu 
40 Font del poble de Montoliu 
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5. ALTRES CONSTRUCCIONS EN SOL NO URBANITZABLE  

(Veure situació, inventari d’edificacions rurals) 
        41   Molí del Moreno (Vilagrasseta)                                                                    26063 
        42   Molí del Camell de Baix                                                         37117 
        43   Molí del Camell de Dalt                                       26065 
        44   Molí de vent (a prop del nucli de Montoliu de Segarra)   
        45   Capella de Sant Julià)                                       26062 
        46    Creu monumental de Vilagrasseta                                      33238 
        47    Creu del terme La Guardia Lada                33245 
        48   Creu monumental de Montoliu                33259 
        49   Creu de terme L’Ametlla                                                  33268 

 
 
 
6. PROTECCIO DE PATRIMONI ARQUEOLOGIC  

(Veure situació, inventari d’edificacions rurals) 
 

       50    Les Perxes (Taln-07           16331 
       51     Pilar de les Forques                                 1402 

 
 
8. Protecció del Patrimoni Arqueològic. 
 
 Jaciment arqueològic 
  
 Es tracta de les zones on s’han produït troballes aïllades i/o superficials, quan no proporcionen la 
 suficient informació per situar el possible jaciment o les que mitjançant excavacions 
 arqueològiques han posat de manifest la presència de restes o estructures arqueològiques. En 
 aquestes zones, prèviament a la concessió de qualsevol llicència, s’ haurien de realitzar  sondeigs 
i prospeccions arqueològiques, d’acord amb la legislació vigent, per tal de confirmar  l’existència de 
jaciment. 
 
 Definició i delimitació 
  
 Les zones on s’han produït troballes arqueològiques superficials o en excavacions 
 arqueològiques  són considerats jaciments arqueològics, els quals són objecte de protecció. 
 L’ emplaçament i la delimitació dels jaciments s’assenyala en els plànols generals i en les fitxes 
 del catàleg. 
 El coneixement de l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques en altres punts del 
 terme municipal determinarà la protecció de l’àrea on es troben ubicades les restes, aplicant-se 
 la regulació d’aquesta àrea. 
 
 Condicions de protecció 
 
 En els jaciments arqueològics s’assenyala un àmbit de protecció de 50 metres al voltant de la 
 zona assenyalada en els plànols general i en els de les fitxes del catàleg. 
 Quan se sol·liciti una llicència d’obres que pugui afectar qualsevol dels jaciments inclosos al 
 catàleg, caldrà informar al Departament de Cultura i requerir al propietari perquè presenti un 
 estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un 
 professional especialitzat en el tema. 
 En els jaciments en llocs amb usos agrícoles i forestals, es permet la seva continuïtat sempre 
 que no afectin les restes arqueològiques. No es permeten els moviments de terres, la realització 
 de pous, extraccions o perforacions. 
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Article 199. Riscos  
 
1.  Les zones de risc són aquelles que per causes naturals poden ocasionar perill per a l’ús i l’activitat que 

es desenvolupa. Abans de l’autorització de qualsevol activitat s’han de tenir en compte tots els 
possibles riscos i en cas d’estar afectat serà necessari un estudi detallat que avaluï el grau de 
perillositat i determini les mesures necessàries en cada cas. Els riscos a tenir en consideració són: la 
inundabilitat, risc geològic i d’incendi.  

 
2. Respecte el risc d’inudabilitat i  en els plànols d’ordenació del SNU només s’ha representat la zona 

hídrica, ja que en aquest municipi el sistema hídric no presenta risc d’inudabilitat.   
 

Tot i així en cas que s’observi risc d’inundabilitat no contemplat en aquestes normes serà perceptiu 
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) previ a qualsevol llicència d’edificació.  

 
3. Pel que fa als riscos geològics i la seva afectació als nuclis urbans, únicament s’ha detectat la necessitat 

de consolidar l’espadat de cara sud del sòcol estratificat de la façana urbana de Montoliu de Segarra, 
degut a un agressiu desmuntatge de terreny que caldrà reparar i consolidar a mig plaç.    

 
4. Pel que fa al risc d’incendi, serà necessari tenir present els requeriment normatius referits a les mesures 

de prevenció d’incendi d’acord amb la legislació sectorial corresponent, i demanar el perceptiu informe 
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. En cas que s’observi possible risc 
d’incendi no contemplat en aquestes normes serà perceptiu l’informe corresponent previ a qualsevol 
llicència d’edificació.  

 
Article 200. Infraestructures  

 
Es tindran en compte les afectacions per les infraestructures que travessen el territori, ja siguin les 
aeronàutiques, de transport, telecomunicacions, etc.; que poguessin no haver quedat assenyalades en els 
plànols d’ordenació.  
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
PRIMERA. Planejament urbanístic general  
 
El planejament urbanístic general haurà d’adaptar-se a qualsevol nova delimitació i/o modificació dels 
espais protegits (PEIN, Natura Natura 2000, ...)  
 
SEGONA.- Usos preexistents 
 
Els usos preexistents al nou planejament urbanístic es poden mantenir mentre no esdevinguin 
incompatibles amb aquest i sempre que s'adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d'insalubritat i de 
perill que estableixi per a cada zona la nova reglamentació. 
 
TERCERA.- Edificis i usos disconformes 
 
1. Queden en situació de volum disconforme, les construccions i les instal·lacions existents que no 

s'ajusten als paràmetres del nou planejament urbanístic, però que no quedin subjectes a expropiació, 
cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament. 

 
2. En els edificis i instal·lacions amb volum disconforme s'hi ha d'autoritzar totes les obres de consolidació i 

rehabilitació i tots els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques que aquest Pla 
estableix per a cada zona. 

  
QUARTA.- Edificis i usos fora d'ordenació 
 
1. Queden fora d'ordenació, amb les limitacions assenyalades pels apartats 2 i 3: 
 

a) Les construccions, les instal·lacions i els usos que, per raó de l’aprovació del planejament urbanístic, 
quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament. 

b) Les construccions, les instal·lacions i els usos disconformes amb el planejament urbanístic respecte 
als quals no sigui possible l'aplicació de les mesures de restauració regulades pel capítol III del 
TÍTOL TERCER, Secció Segona del Text refós de la Llei d'urbanisme, DL 1/2010, consolidat amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012. 

 
2. En les construccions i instal·lacions que estan fora d'ordenació no es poden autoritzar obres de 

consolidació, d'augment de volum o de modernització, però sí les reparacions que exigeixin la salubritat 
pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions. 
Les obres que s'hi autoritzin no comporten augment del valor d'expropiació. 

 
3. Els canvis d'ús de les construccions i les instal·lacions que estan fora d'ordenació es poden autoritzar en 

els supòsits i les condicions regulats per l'article 53.3.f del Text refós de la Llei d'urbanisme, DL 1/2010, 
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012. 

 
CINQUENA.- Parcel·les fora d'ordenació 
 
En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de superfície i/o dimensions inferiors 
a les que estableixen el Pla d'ordenació urbanística per a la zona on s'emplacen es consideraran 
edificables sempre que constin escripturades abans de l'aprovació inicial d'aquest Pla. 
 
SISENA. Rehabilitació i reconstrucció de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable  
 
En absència d’un Pla especial d’iniciativa pública que contingui la catalogació de les masies i cases rurals, 
en sòl no urbanitzable del terme municipal, les condicions per a la seva ampliació, reforma, reconstrucció o 
rehabilitació, estaran sotmeses al que estableix la disposició transitòria Quinzena, del  TRLUC, així com a 
les determinacions del planejament territorial corresponent.  
 
SETENA. Instal·lacions de radiocomunicació i georeferenciació  
 
Les antenes ja instal·lades s’han d’adequar a la normativa vigent en un màxim de 6 mesos, després de 
l’aprovació d’aquestes Normes.  
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

PRIMERA. Planejament urbanístic i legislació sectorial  
 
1. Les determinacions d’aquesta normativa s’entenen sens perjudici de les directrius per a la gestió dels 
espais de la Xarxa Natura 2000, aprovades per Acord de Govern de 5 de setembre de 2006 
(GOV/112/2006, DOGC núm. 4735 de 06/10/2006) que són d’obligat compliment.  
 
2. Les determinacions d’aquesta normativa s’entenen sens perjudici de la delimitació i/o modificació dels 
espais considerats de valor natural i de connexió reconeguts pel PTP de Ponent o altres planejaments 
urbanístics de rang superior (PDU).  
 

SEGONA. Instal·lacions de radiocomunicació i georeferenciació  
 
La Recomanació del Consell de la CE, de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general 
als camps electromagnètics (DOCE L 199/59) ha de considerar-se en tot allò que no preveu la legislació 
vigent sobre instal·lacions radioelèctriques i les normes UNE sobre infraestructures per a xarxes públiques 
de telecomunicacions.  
 
TERCERA. Regulació general i definició de paràmetres  
 
A.1 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES PER LA REGULACIÓ DE L'ÚS DE CÀMPING I CARAVÀNING 
 
1. La possibilitat d’autoritzar aquest ús requereix la tramitació d'un pla especial urbanístic, atenent els 

articles 47.6.e. i 67.1.c. del Text refós de la Llei d’urbanisme , DL 1/2010, consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012. El pla especial urbanístic a més d’ordenar l’àmbit, 
determinarà aquest com a finca indivisible als efectes de l'article 196 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, DL 1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 

 
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 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 plaga d’acampada. Es preveurà una reserva de 

terrenys amb capacitat equivalent al 50% deis 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 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 al 

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'interés i del valor paisatgístic de l’indret on es proposa l’actuació, es limitaran, i així 

s’especificarà en el document tècnic, la proporció de llocs d’acampada destinats a caravanes entre el 
0% i el 50%. 

 
8. Els llocs assenyalats per a !'acampada de caravanes estaran ubicats en la posició més resguardada de 

les vistes dominants des de !'exterior. 
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9. Les instal·lacions i construccions residencials que poden resultar de caràcter fix, com "bungalows", 
construccions prefabricades, cases transportables, "móbil-home" i caravanes permanents, ancorades o 
recolzades podran ésser com a màxim un 40 % del total de places del càmping. 

 
10. En tot moment el càmping complirà els criteris tècnics de l'Agéncia Catalana de I'Aigua. La zona 

d’acampada restarà fora de la zona d’inundació de l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
 
 
A.2 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES PER LA REGULACIÓ DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ 

MEDIAMBIENTAL I PAISATGÍSTICA 
 
 
1. El paisatge urbà com a bé d’interès col·lectiu 
 

El paisatge urbà del nucli de Montoliu i del seu entorn, que s’ha preservat al pas del temps, és el que 
defineix en gran manera el seu nivell de qualitat de vida, i com a tal aquest POUM el considera en el 
seu conjunt, com un bé d’interès col·lectiu. 
 
La transformació del paisatge urbà, que suposen les noves construccions, instal·lacions, o 
modificacions de les existents se supeditaran a l’interès públic del seu gaudiment, i en aquest sentit 
l’Ajuntament fixarà les mesures per evitar-ne el deteriorament i per incentivar-ne la seva protecció, 
manteniment i millora. 

 
2. Conservació de finques, parcel·les i edificis 
 

La propietat de les edificacions, urbanitzacions d’iniciativa particular, finques, solars, cartells i 
instal·lacions, les haurà de conservar en un estat que garanteixi la seva seguretat, salubritat i ornat 
públic, obligant-se a fer les obres de manteniment i reparació que siguin necessàries. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions podrà donar lloc a les sancions corresponents, i a l’execució 
subsidiària de les obres per part de l’Ajuntament, amb càrrec a la propietat. 

 
3. Protecció del paisatge urbà i el seu entorn 
 

A fi de protegir la imatge i la qualitat del paisatge de les diferents àrees urbanes dels municipi, 
l’Ajuntament vetllarà perquè les intervencions en edificació o ús del sòl no desvirtuïn ni incideixin 
negativament en el paisatge urbà actual o el seu entorn. A tal efecte es prohibeixen les edificacions, 
tanques, edificacions auxiliars (encara que siguin provisionals), cartells, instal·lacions, materials o 
colors que per la seva situació, volum o baixa qualitat puguin incidir negativament en la percepció de la 
imatge de l’entorn on es situïn. 
 
En els espais no edificats no s’admetran intervencions de moviments de terres, aterrassaments, murs, 
tales intensives d’arbrat, o altres que comportin una alteració important del paisatge de l’entorn a on es 
situïn. 
 
L’Ajuntament podrà fixar les mesures adients per el compliment d’aquestes disposicions, i fixar les 
sancions corresponents pel seu incompliment. 

 
4. Façanes i mitgeres 
 

Totes les façanes de les edificacions es mantindran en bon estat de conservació. 
 
Les parets mitgeres, es tractaran amb materials d’acabat de façanes, i com a mínim seran pintades. 
 
L’Ajuntament podrà fixar les mesures adients per el compliment d’aquestes disposicions, i fixar les 
sancions corresponents pel seu incompliment. 
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A.3 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES PER LA REGULACIÓ I GESTIÓ DE LES AIGÜES 
 
1. Distribució i consum d’aigua potable 
 

A fi de racionalitzar i controlar el consum d’aigua potable, l’Ajuntament fixarà les mesures adients, en 
cada moment, per reduir el consum d’aigua potable, així com el sistema de control de pèrdues en la 
xarxa, i la substitució i millora dels sectors amb fuites. 

 
2. Xarxes de clavegueram i d’aigües pluvials 
 

En totes les zones de nova urbanització, o de renovació de les infraestructures existents, es preveurà 
una xarxa de recollida d’aigües pluvials independent a la xarxa de clavegueram. La xarxa d’aigües 
pluvials, es conduirà a la riera o torrent més proper, i s’arbitraran les mesures adients de senyalització i 
control per evitar la connexió d’aigües residuals a la mateixa. 
 
Les aigües pluvials de les cobertes, terrasses i paviments, s’evitarà connectar-les a la xarxa de 
clavegueram, per tal d’evitar sobrecàrregues problemàtiques. 

 
3. Condicions dels abocaments d’aigües 
 

Els abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal han de complir les disposicions 
que preveu l’ordenança municipal per a les connexions a la xarxa, així com a les condicions de 
pretractament i límits d’abocament fixats per l’organisme gestor de la depuradora. 
 
Els abocaments a la llera pública requeriran l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua de la 
Generalitat de Catalunya, i compliran les disposicions del Reial Decret 948/86, de l’11 d’abril, o les 
normes que el substitueixin o complementin. 
 
 

 
A.4 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES PER LA REGULACIÓ DE SOROLLS I VIBRACIONS 
 
1. Aïllament acústic 
 

Totes les edificacions, s’adequaran a les condicions constructives necessàries pel compliment de la 
norma bàsica de l’edificació NBE-CA-81, “Condiciones acústicas en los edificios” (Reial decret 
1909/1981 de 24 de juliol) o les normes que la complementin o substitueixin. 
 
Als efectes d’aquesta normativa, s’utilitzaran les definicions acústiques, notacions i unitats que figuren 
en l’esmentada norma. 
 
El funcionament d’activitats no ha de comportar l’increment dels nivells de soroll, tant interiors com 
exteriors, establerts en la zona a on s’ubiqui. 
 
En la sol·licitud de llicència municipal d’activitats potencialment emissores de soroll, s’adjuntarà un 
estudi d’impacte acústic de l’activitat amb les mesures d’aïllament previstes i la justificació que el soroll 
de l’activitat no supera l’establert en aquesta normativa. 

 
2. Protecció contra la contaminació acústica 
 

L’Ajuntament elaborarà una ordenança específica de protecció de la contaminació acústica seguint el 
model de l’ordenança municipal tipus, i la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica aprovada 
pel Ple del Parlament de Catalunya en sessió del 12 de juny de 2002, i publicada al DOGC 3675, del 11 
de juliol de 2002. 
 
D’acord amb aquesta, l’Ajuntament fixarà les zones de soroll, les zones d’especial protecció de la 
qualitat acústica, i acústica de règim especial, i els llindars i horaris que regeixen per cada zona, així 
com el sistema de mesura i el règim de sancions. 
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A.5 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES PER LA REGULACIÓ DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 
1. Activitats potencialment contaminades 
 

Activitat potencialment contaminada de l’atmosfera és aquella que, per raó de les seves emissions 
provoquí la presència en l’aire de substàncies que impliquin risc, dany o emanacions molestes o 
pudents per a les persones i per als bens de qualsevol naturalesa. 
 
La relació d’activitats potencialment contaminades de l’atmosfera és la que s’indica al Decret 322/87 de 
23 de setembre de desplegament de la Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de Protecció de l’ambient atmosfèric de la Generalitat de Catalunya o en les normes que la 
complementin o substitueixin. 

 
2. Classificació de les activitats en funció de la contaminació atmosfèrica 
 

D’acord amb el que estableix el Decret 322/87 atmosfèric s’estableixen els grups següents, per 
classificar les activitats en funció de la repercussió sobre l’ambient. 
 

Grup A: Activitats especialment contaminades de l’atmosfera que s’han d’instal·lar en zones 
especials. 
 
Grup B: Activitats molt contaminades de l’atmosfera que han de disposar de les instal·lacions 
adients perquè es respectin els nivells admissible d’immissió de contaminats a l’atmosfera. 
 
Grup C: Activitats contaminadores de l’atmosfera que hauran de mantenir en tot moment els 
nivells d’immissió de contaminats per sota dels nivells màxims admissibles. 
 
Grup D: Activitats no incloses en els grups A, B, C de les quals els nivells d’immissió de 
contaminats estan per sota dels nivells màxims admissibles. 

 
Les activitats que siguin classificades en els grups A i B, no son admeses en cap zona a àrea del terme 
municipal. 

 
3. Límits de les emissions a l’atmosfera 
 

1. Els nivells màxims d’emissió de contaminats a l’atmosfera són els que s’indiquen al Decret 833/75, 
del 6 de febrer, que desenvolupa la Llei 38/72, del 22 de desembre, o altra normativa que el 
substitueixi o complementi. 

 
2. No es poden llençar a l’exterior, fums, bafs, gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió o a 

temperatura diferent que l’ambient per les façanes i els patis de tot tipus. Se n’exceptuen les 
instal·lacions mòbils de refrigeració de potència inferior a 10000 Kfrigories/hora, sempre que la 
temperatura del flux d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement diferent del de 
l’entorn. 

 
3. L’evacuació d’aire i contaminats a l’exterior s’ha de fer xemeneies o conductes que sobresurtin per 

damunt la teulada, i la seva alçada i característiques seran les adequades per evitar molèsties als 
predis veïns. 
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A.6 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES PER LA REGULACIÓ DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
1. Mesures de protecció contra la contaminació lumínica 
 

L’Ajuntament regularà les instal·lacions i els aparells d’enllumenament exterior i interior, tant públics 
com privats, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir. 
 
D’acord amb el que estableix la llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn, l’objecte d’aquesta regulació serà mantenir al màxim possible les condicions naturals 
de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general; promoure 
l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de 
la seguretat; evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i 
els perjudicis i prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn. 
 

2. Làmpades eficients i de baixa contaminació 
 
En els projectes d’obres i projectes d’urbanització complementaris, no s’admetran les làmpades de 
vapor de mercuri ni aquelles que projecten el feix lumínic cap amunt. Les que existeixin seran 
substituïdes, gradualment, per làmpades de vapor de sodi preferentment de color blanc, o d’altres 
sistemes de baix consum, amb dissenys que concentrin la llum a la via pública. 

 
 
A.7 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES PER LA REGULACIÓ DE LES ÀREES COBERTES DE VEGETACIÓ 

AUTÒCTONA -  PROTECCIÓ D’INTERÈS NATURAL I FORESTAL  
 
1. Definició i objectius 
 

Correspon a les àrees cobertes per vegetació arbòria, arbustiva, pradenca o rupícola així com els 
roquissars i codines sense vegetació, normalment en sòls de pendents pronunciats, que es troben fora 
de les zones precedents. D’acord amb la legislació forestal vigent, lleis 6/1988 i 7/1999, aquestes àrees 
tindran la consideració de sòls forestals permanents. L’objectiu d’aquestes àrees és la conservació i 
millora de les seva distribució i estructura a fi efecte d’optimar els nombrosos serveis ambientals i 
beneficis ambientals que generen: protecció de sòls, regulació del règim hídric i laminació de 
revingudes, conservació de la biodiversitat, preservació del paisatge, etc. 

 
2. Regulació d’usos 
 

1. Els usos admesos en aquesta zona són el forestal, ramader i cinegètic. 
 
2. La gestió forestal procurarà la reducció gradual de l’imflamabilitat, i per tant del risc d’incendis, 

afavorint la recuperació i l’expansió de l’alzinar i les sureres i la reducció gradual de les pinedes en 
les àrees de transició, tot mantenint una densa coberta arbòria. 

 
3. Els aprofitaments forestals es portaran a terme d’acord amb la legislació forestal de Catalunya i Amb 

el suport dels projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal, la redacció dels quals 
s’incentivarà. 

 
4. Serà obligatòria l’eliminació dels residus de tot tipus d’aprofitament en una faixa de 20 m    d’amplada 

de qualsevol camí o carretera, d’acord amb el decret 64/1995 pel qual s’estableixen     mesures de 
prevenció d’incendis forestals. A la resta de l’espai aprofitat s’aplegaran els residus de la tallada, 
dipositant-los en llocs adients en piles, com a mesura elemental de prevenció d’incendis. 

 
5. S’evitaran els mètodes de desembosc que puguin ocasionar perill d’erosió irreversible del sòl. 
 
6. En general no s’admet l’obertura de nous vials ni pistes forestals, llevat que siguin degudament    

justificades, i es donarà prioritat, sempre que sigui possible, a la recuperació de camins preexistents. 
 
7. S’admet la ramaderia extensiva. 
 
8. La gestió forestal, ramadera i cinegètica vetllarà pel manteniment de les pistes existents. 
 
9. En les edificacions existents, o susceptibles de rehabilitació, s’admetran els usos d’habitatge, 

residencials, turisme rural, restauració, i d’equipaments. 
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3. Condicions de l’edificació 
 
1. En aquesta zona no es permetran noves edificacions, ni ocupacions de cap tipus, excepte les obres 

temporals que siguin necessàries per l’aprofitament forestal i la gestió del bosc. 
 
2. Qualsevol intervenció en aquest zona, com és ara la tala d’arbres, l’obertura de tallafocs, o l’obertura 

de noves pistes forestals o la modificació del traçat de les pistes existents es sotmetrà a llicència 
prèvia de l’Ajuntament. 

 
3. S’hi podran admetre obres d’ampliació, modernització i millora de les edificacions existents, sense 

sobrepassar, en cap cas, un augment del 30% del sostre existent. 
 
4. Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida total o en part pel Catàleg d’edificis d’interès 

historicoartístic, la intervenció s’adequarà al que prescriu l’esmentat catàleg. 
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