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* Experiència professional: puntuació
màxima: 3 punts.

- Acreditació de serveis prestats a l�Ajunta-
ment de Palafolls, desenvolupant tasques de
coordinador de lampisteria, 1 punt per any
treballat, i per tasques d�oficial 1a de lampis-
teria, 0,50 punts per any treballat, havent-se
de puntuar la part proporcional del temps
inferior o superior a l�any.

- Acreditació de serveis prestats a altres
Administracions Públiques, desenvolupant
tasques de coordinador de lampisteria, 0,50
punts per any treballat, i per tasques d�oficial
1a de lampisteria, 0,25 punts per any treba-
llat, havent-se de puntuar la part proporcio-
nal del temps inferior o superior a l�any.

- Acreditació de serveis prestats a l�empre-
sa privada, desenvolupant tasques de coordi-
nador de lampisteria, 0,25 punts per any tre-
ballat, i per tasques d�oficial 1a de lampiste-
ria, 0,15 punts per any treballat, havent-se de
puntuar la part proporcional del temps infe-
rior o superior a l�any.

* Prova pràctica: puntuació màxima: 3
punts.

Consistirà en una prova de caràcter pràctic
dirigida a comprovar els nivells d�experiència
en relació al perfil professional requerit per al
desenvolupament de les funcions pròpies de
la plaça.

* Entrevista i valoració de currículum:
Puntuació màxima: 1 punt.

Seran entrevistats únicament els aspirants
que, a la vista de la puntuació obtinguda a la
valoració dels mèrits, mantinguin opcions de
ser seleccionats atesa la puntuació que s�ator-
ga a l�entrevista personal.

Aquesta consistirà en una conversa amb el
Tribunal, en la qual es valorarà tan la seva
trajectòria professional i acadèmica, com les
seves aptituds en relació amb el lloc de tre-
ball a ocupar.

No serà eliminatòria, però sí puntuable.
La documentació acreditativa dels mèrits o

circumstàncies puntuables s�haurà d�adjuntar
amb les instàncies d�admissió, juntament
amb un certificat d�un equip multiprofessio-
nal que acrediti la possibilitat de portar a
terme les tasques pròpies de les plaça.
Cinquena

Puntuació
La puntuació final es realitzarà per la suma

de la puntuació obtinguda en cadascun dels
blocs, essent puntuació mínima per a ser
seleccionat, l�obtenció de 5 punts.
Sisena

Contractació
Exhaurit el termini de presentació de

documents, el President de la Corporació dis-
posarà la contractació dels aspirants propo-
sats pel Tribunal en el termini màxim d�un
mes. El contracte tindrà un període de prova
de 3 mesos, sota la direcció del responsable
del servei que es designi per l�Alcaldia, i
tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu. L�últim dia de prova, el responsable
designat haurà d�emetre un informe sobre les
pràctiques realitzades i haurà d�indicar si s�ha

superat de forma satisfactòria. En el cas que
hi hagi aspirants que no superin satisfactòria-
ment el període de pràctiques no podran
ésser contractats amb caràcter indefinit i es
donarà per finalitzat el contracte.

Palafolls, 25 de juliol de 2006.
L�Alcalde-accidental Josep Ribas i May-

nou.

022006021674
A

Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

Per resolució de l�alcaldessa de 18 de
juliol de 2006, s�ha aprovat inicialment el Pla
Parcial Urbanístic del Sector de Can Valls,
d�iniciativa particular, amb els requeriments i
prescripcions a tenir en compte per l�aprova-
ció provisional i transcrites a l�informe dels
serveis tècnics municipals. L�expedient de
referència es sotmet a informació pública pel
termini d�un mes, finalitzant el 15 de setem-
bre de 2006, per tal que puguin ser formula-
des les al·legacions que s�estimin pertinents.

Palau-solità i Plegamans, 24 de juliol de
2006

L�Alcaldessa, Teresa Padrós Casañas.

022006022537
A

Parets del Vallès

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament en sessió de 26 de
juliol de 2006 va adoptar els acords següents:

1. Informar les al·legacions presentades en
el sentit d�estimar-les o desestimar-les, d�a-
cord amb el que consta a l�informe de les
al·legacions, el qual es dóna íntegrament per
reproduït.

2. Aprovar provisionalment la modificació
puntual del Pla general d�ordenació urbana
del Sector UP-7, redactada per Batlle i Roig
Arquitectes, que haurà d�incorporar les modi-
ficacions derivades de les al·legacions que
han estat informades favorablement.

3. Sotmetre la modificació puntual del Pla
general d�ordenació urbana del Sector UP-7,
redactada per Batlle i Roig Arquitectes a la
Comissió Territorial d�Urbanisme de Barcelo-
na per tal que procedeixi a aprovar-la defini-
tivament.

Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en
via administrativa i, per tant, no és suscepti-
ble de recurs, i això sense perjudici que
pugueu exercitar el que estimeu procedent
de conformitat amb el que disposa l�article
58.2 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Parets del Vallès, 27 de juliol de 2006.
L�Alcalde, Joan Seguer Tomàs.

022006021725
A

Parets del Vallès

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament en sessió de 26 de
juliol de 2006 va adoptar els acords següents:

1. Informar les al·legacions presentades en
el sentit d�estimar-les parcialment o desesti-
mar-les, segons el que consta a l�informe de
les al·legacions, el qual es dóna íntegrament
per reproduït.

2. Aprovar provisionalment la modificació
puntual del Pla general d�ordenació urbana
del Sector UP-1 Can Fradera, redactada per
l�arquitecte Enric Serra Vives.

3. Sotmetre la modificació puntual del Pla
general d�ordenació urbana del Sector UP-1
Can Fradera a la Comissió Territorial d�Urba-
nisme de Barcelona per tal que procedeixi a
aprovar-la definitivament.

Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en
via administrativa i, per tant, no és suscepti-
ble de recurs, i això sense perjudici que
pugueu exercitar el que estimeu procedent
de conformitat amb el que disposa l�article
58.2 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Parets del Vallès, 27 de juliol de 2006
L�Alcalde, Joan Seguer Tomàs.

022006021754
A

Parets del Vallès

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament en sessió de 26 de
juliol de 2006 va adoptar els acords següents:

1. Aprovar definitivament el Pla de millora
urbana de l�Eixample, redactat per l�arquitec-
te Josep Maria Rovira Saperas i promogut per
l�Ajuntament de Parets del Vallès.

2. Lliurar a la Comissió Territorial d�Urba-
nisme de Barcelona, als efectes d�informació,
coordinació i arxiu, la documentació tècnica
i administrativa del Pla de millora urbana de
l�Eixample.

3. Publicar aquest acord i les normes
urbanístiques corresponents en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i notificar el present
acord als interessats que constin en l�expe-
dient.

Contra aquest acord, que esgota la via
administrativa, es podrà interposar potestati-
vament recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha resolt aquest acte o bé impug-
nar-se directament davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu de la Província de Barce-
lona. El termini per a la interposició del
recurs potestatiu de reposició serà d�un mes.

El recurs contenciós administratiu es podrà
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interposar en el termini de dos mesos des de
l�endemà de la publicació. Tot això de con-
formitat amb el que preceptua l�article 116 i
següents de la Llei 4/1999, de modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, RJAP-
PAC.

L�expedient es pot consultar a l�Àrea de
Territori de l�Ajuntament de Parets del Vallès,
a l�avinguda de la Pedra del Diable, 7, de
Parets del Vallès, de dilluns a divendres, de 9
a 13.30 h.

ANNEX

CAPÍTOL PRIMER

Disposicions generals

Art. 1

Normativa de referència
Aquestes Normes són complement i

desenvolupament de les contingudes al Text
Refós de la Revisió del Pla General Munici-
pal d�Ordenació Urbana de Parets del Vallès.
En tot allò no regulat específicament en les
presents Normes serà d�aplicació la Normati-
va Urbanística i les Ordenances Municipals
de l�Edificació del Text Refós de la Revisió
del Pla General Municipal d�Ordenació
Urbana, aprovat definitivament per acord de
la Comissió d�Urbanisme de Barcelona en
data 14 de novembre de 2001 i ratificat per
resolució del Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques en data 13 de febrer de
2002, en relació a l�àmbit de l�Actur de Santa
Maria de Gallecs i les seves revisions o modi-
ficacions puntuals.
Art. 2

Àmbit territorial
Pel nord, l�àmbit del Pla de Millora Urba-

na de l�Eixample limita amb el sector de la
UA-4 del Pla General de 1985. Pel nordest,
amb el Carrer Pau Casals. Per l�est limita amb
l�Avinguda Catalunya. L�avinguda Catalunya
separa també un sector situat al sudest que
queda confinat per aquesta avinguda, la C-17
i la U.A. 37 i separat físicament en dues
zones per la traça en trinxera del ferrocarril
de Barcelona a Puigcerdà.

Pel sud el límit és el Passeig de Ronda,
que al mateix temps és el límit de terme
municipal. Per l�oest els límits són amb el sòl
no urbanitzable, seguint la traça de la Riera
Seca, continuant amb el Carrer Llibertat fins
la prolongació del Carrer de la Independèn-
cia.
Art. 3

Vigència
Aquest Pla de millora entrarà en vigor a

partir de la data de publicació de la seva
aprovació definitiva en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i la seva vigència
serà indefinida.
Art. 4

Unitats d�actuació del Text Refós de la
Revisió del Pla General Municipal
d�Ordenació Urbana de Parets del Vallès

Les Unitats d�Actuació en sòl urbà incloses

dins l�àmbit del Pla de Millora Urbana, i pen-
dents de desenvolupament, mantenen la seva
delimitació, objectius, aprofitaments i ces-
sions. Les condicions d�ordenació de l�edifi-
cació s�ajustaran a les determinacions de la
Normes d�aquest Pla de Millora Urbana.
Art. 5

Edificis i instal·lacions fora d�ordenació
Els edificis i instal·lacions en situació de

fora d�ordenació es regiran per allò que
determinen les Normes Urbanístiques del
Text Refós de la Revisió del Pla General.
Art. 6

Edificis i instal·lacions amb ús o volum
disconforme

Els edificis i instal·lacions anteriors a la
data de vigència del present Pla de Millora
Urbana que, no estant en situació de fora
d�ordenació, el seu volum o ús sigui discor-
dant amb la reglamentació de les condicions
bàsiques del nou planejament estaran en
situació de volum o ús disconforme. A
aquests efectes cal entendre per condicions
bàsiques del planejament les determinacions
sobre alçada, volum, ocupació màxima de la
parcel·la, situació de les edificacions, nom-
bre d�habitatges, coeficient d�edificabilitat
neta de zona aplicat a la parcel·la i l�ús.

Els edificis i instal·lacions en situació
volum o ús disconforme es regiran per allò
que determinen les Normes Urbanístiques
del Text Refós de la Revisió del Pla General.
Art. 7

Edificacions fora d�alineació de vial
Els propietaris de les edificacions situades

fora d�ordenació per no ajustar-se a l�alinea-
ció de vial, com a conseqüència del planeja-
ment, venen obligats a adequar-se a la nova
alineació en el moment que sol·licitin la
llicència urbanística d�edificació per tal d�e-
dificar de nou, modificar o ampliar l�edifici
existent.

En el mateix sentit que el paràgraf anterior,
l�Ajuntament podrà acordar, per raons d�or-
denació d�espais públics, la obligació d�ade-
quar-se a l�alineació de vial en el moment
que ho consideri necessari.

L�ajustament a l�alineació de vial compor-
tarà la cessió obligatòria i gratuïta de la part
del vial que correspongui, així com l�obliga-
ció de satisfer la contribució especial dels tre-
balls d�urbanització pendents.
Art. 8

Llicències d�enderroc
Amb l�objecte d�impulsar la revitalització

del teixit urbà de l�Eixample, les llicències
d�enderroc de les edificacions existents, esta-
ran condicionades a la presentació de la
sol·licitud de llicència d�obra de nova cons-
trucció.
Art. 9

Edificacions significatives
Els edificis inclosos dins l�Annex 1 del Pla

de Millora Urbana de l�Eixample, als efectes
de la seva conservació o millora, de l�entorn

que l�envolta, o de certs elements o cossos de
l�edifici podran ser inclosos en el Catàleg de
béns protegits, de conformitat amb l�article
20 del Pla General d�Ordenació Urbana.

El Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic
i Catàleg de Parets del Vallès, podrà preveure
la modificació dels paràmetres urbanístics del
tipus d�ordenació corresponent, als efectes de
garantir la protecció dels elements inclosos
en el catàleg.

CAPÍTOL SEGON

Sistemes d�ordenació

Art. 10

Sistemes d�ordenació de l�edificació
En l�àmbit del Pla de Millora Urbana es

defineixen dos sistemes bàsics d�ordenació:
1. Ordenació per alineació a vial, que és

aquell en el qual l�edificació es disposa entre
mitgeres de manera contínua, seguint el
carrer i que anomenarem Edificació Entre
Mitgeres - Eixample.

2. Ordenació per edificació aïllada, que és
aquell en el qual l�edificació es disposa isola-
dament a cada parcel·la, mantenint distàn-
cies a les seves delimitants i que anomena-
rem Edificació Aïllada - Eixample.

CAPÍTOL TERCER

Disposicions segons el tipus d�ordenació

Art. 11

Definició de conceptes comuns als dos tipus
d�ordenació

Aquest capítol conté la reglamentació
detallada de les constants o paràmetres que
determinen, amb caràcter general, les carac-
terístiques de l�edificació i els usos.

1. Els conceptes que s�indiquen tot seguit,
i que són comuns als dos sistemes d�ordena-
ció tindran el següent significat:

a) Parcel·la: Porció de sòl urbà edificable
segons els paràmetres d�ordenació de cada
zona, d�acord amb la seva normativa particu-
lar.

b) Solar: parcel·la que en reunir les condi-
cions de sòl urbà consolidat és apta per ser
edificada immediatament.

c) Planta baixa: pis baix de l�edifici a nivell
de sòl o dins dels límits que, amb referència
a la rasant o terreny natural, assenyalen les
Normes d�aquest Pla de Millora Urbana.

d) Planta soterrani: la situada sota de la
planta baixa.

e) Planta pis: tota planta de l�edificació
que estigui per sobre de la planta baixa.

f) Planta sotacoberta: tota planta situada
per damunt de la darrera planta pis autoritza-
da i sota l�envolvent de la coberta terminal
de l�edifici.

g) Alçada màxima de l�edifici: La que
poden assolir les edificacions.

h) Elements tècnics de les instal·lacions:
parts integrants dels serveis de l�edifici de
caràcter comú, com els següents: filtres d�ai-
re, dipòsits de reserves d�aigua, de refrigera-
ció o acumuladors; conductes de ventilació o
de fums; claraboies; antenes de telecomuni-
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cació, ràdio i televisió; maquinària d�ascen-
sor; espais per a recorregut extra dels ascen-
sors i fins i tot, per a accés d�aquest al pla del
terrat o coberta; elements de suport per a
estendre i assecar la roba i d�altres que
comunament tinguin aquest valor d�element
tècnic i que no suposin part de l�edifici que
es puguin comercialitzar independentment.

i) Cossos sortints: són els que sobresurten
de l�alineació de façana o línia de façana, o
de l�alineació interior, o de l�espai lliure a
l�interior de l�illa, i tenen el caràcter d�habita-
bles o ocupables, siguin tancats, semitancats
o oberts.

j) Elements sortints: són la part integrant de
l�edificació o elements constructius no habi-
tables ni ocupables, de caràcter fix, que
sobresurten de l�alineació interior o de l�ali-
neació de l�edificació.

k) Celobert: espai no edificat situat dins
del volum d�edificació i destinat a obtenir
il·luminació i ventilació.

l) Patis de ventilació: espais no edificats,
d�igual significació que els celoberts, però
destinats a il·luminar o ventilar escales o
dependències que no siguin dormitoris o
estances.

2. Els conceptes, referits als usos, que s�in-
diquen tot seguit, i que són comuns als dos
sistemes d�ordenació tindran el següent signi-
ficat:

a) Ús global. S�entén per ús global aquell
que defineix una zona general (tant en sòl
urbà, com en sòl urbanitzable o no urbanit-
zable) o un sistema.

b) Ús dominant. S�entén per ús dominant
aquell específic que caracteritza una zona,
sub-zona o sistema, que el Pla General esta-
bleix com a majoritari respecte als altres usos
específics que puguin establir-s�hi.

c) Ús compatible. S�entén per ús compati-
ble aquell ús específic que s�admet de con-
formitat amb les disposicions i situacions
específiques per a cada zona o subzona.

d) Ús incompatible. S�entén per ús incom-
patible aquell ús específic el qual es prohi-
beix explícitament en una zona, subzona o
sistema per ser contradictori amb l�ús domi-
nant.

e) Ús complementari. S�entén per ús com-
plementari aquell que sense entrar amb con-
tradicció amb els usos dominants o compati-
bles de la zona o sistema, els complementa
en una proporció minoritària.

3. L�ús global del sector urbà comprès dins
l�àmbit territorial del Pla de Millora Urbana
de l�Eixample, de conformitat amb la regula-
ció d�usos establerta en les Normes Urbanís-
tiques del Text Refós de la Revisió del Pla
General d�Ordenació Urbana, és el residen-
cial. L�ús dominant és l�habitatge unifamiliar,
els usos compatibles i complementaris es
defineixen en les determinacions particulars
de cada zona.
Secció primera: Normes aplicables al sistema
d�ordenació �edificació entre mitgeres -
Eixample�

Art. 12

Definició de conceptes propis de l�ordenació
segons Edificació Entre Mitgeres - Eixample

Aquest capítol conté la reglamentació
detallada de les constants o paràmetres que
determinen, amb caràcter general, les carac-
terístiques de l�edificació.

Els conceptes que s�indiquen tot seguit tin-
dran el següent significat:

1. Alineació de vial. És la línia que esta-
bleix al llarg dels vials els límits de l�edifica-
ció.

2. Línia de façana. És el tram d�alineació
pertanyent a cada parcel·la.

3. Ample de vial. És la mida lineal entre
dues bandes del carrer.

4. Alçada reguladora màxima. La que
poden assolir les edificacions.

5. Nombre màxim de plantes. Les indica-
des en els plànols d�ordenació.

6. Mitgeres. És la part lateral, límit entre
dues edificacions o parcel·les, que s�eleva
des dels fonaments a la coberta, encara que
la seva continuïtat s�interrompi per celoberts
o patis de ventilació, de caràcter mancomu-
nat.

7. Illa. Superfície de sòl delimitada per les
alineacions de vialitat contigües.

8. Profunditat edificable. És la distància
normal a la línia de façana que limita l�edifi-
cació per la part posterior. Defineix el pla de
façana a l�espai lliure interior de l�illa.

9. Espai lliure interior d�illa. És l�espai lliu-
re d�edificació o només edificable en planta
baixa i soterrani, que resulta d�aplicar les
profunditats edificables.

10. Envolvent màxima de l�edifici. És el
perímetre definit per les alineacions de faça-
na establerts segons la profunditat edificable,
l�alçada reguladora màxima i la coberta de
l�edifici segons unes pendents màximes del
30%.
Art. 13

Paràmetres d�edificació entre mitgeres
assenyalats en els plànols d�ordenació

En els plànols d�ordenació del Pla de
Millora Urbana, per l�edificació entre mitge-
res, es fixa la profunditat edificable.

La determinació del nombre de plantes per
l�edificació entre mitgeres es grafia en els plà-
nols d�ordenació que apliquen el criteri de
relació entre l�alçada, l�amplada del carrer i
el tipus edificatori que han constituït la
trama.
Art. 14

Condicions d�edificació
Les condicions generals d�edificació resten

definides a través de la regulació dels parà-
metres següents:

1. Alineació de vial: alineació de vial està
grafiada en els plànols d�ordenació. Aquesta
coincideix en la majoria dels casos amb l�ali-
neació de façana i en els pocs casos en què
no coincideix, es grafia expressament en els
plànols esmentats.

2. Façana mínima: la mínima amplada de
façana permesa serà de 5 m, llevat de les par-
cel·les existents registralment amb anterioritat

a l�aprovació inicial del Text Refós de la
Revisió del Pla General Municipal d�Ordena-
ció Urbana de 2001.

3. Profunditat edificable: la profunditat
edificable ha estat expressament grafiada en
els plànols d�ordenació.

4. Espai lliure interior d�illa: l�edificació a
interior d�illa no està permès en planta baixa.

5. Nombre màxim de plantes: el nombre
màxim de plantes per cada illa o fragment
està definit en els plànols d�ordenació.

6. L�alçada reguladora es fixarà segons el
nombre màxim de plantes esmentat en el
paràgraf anterior i amb les següents corres-
pondències:

Núm. plantes§ Alçada (m).#

PB§ 4,00#
PB + PP§ 7�50#
PB + 2PP§ 10�50#
PB + 3PP§ 13�50#
PB + 4PP§ 16�50#
PB + 5PP§ 19�50#

Art. 15

Alineació de vial
L�alineació de l�edificació coincideix amb

la del carrer o vial excepte en els casos en
que els plànols d�ordenació, en grafiïn una
de diferent.
Art. 16

Amplada de vial
1. En el cas d�alineacions de vialitat cons-

tituïdes per rectes i corbes paral·leles amb
una distància constant en qualsevol tram del
vial entre dos transversals, es prendrà aquesta
distància com a amplada del vial.

2. En el cas que les alineacions de vial no
siguin paral·leles o presentin eixamplaments,
estranyaments o altres irregularitats, es
prendrà com a amplada de vial per a cada
tram de carrer comprès entre dos transver-
sals, el mínim ample puntual del tram que es
tracti. S�entendrà per ample puntual de vial
per a un punt d�una alineació de vial, la
menor de les distàncies entre aquest punt i
els punts de l�alineació oposada del mateix
vial.

3. Quan per aplicació de la regla anterior
resultin amplades de vial diferents per a fron-
tals i trams pròxims d�un mateix vial i en sòl
d�igual zonificació, es prendrà com a ampla-
da de vial la mitjana que asseguri un nombre
màxim de plantes uniforme.

4. L�amplada de vial és la que resulta de la
real afectació a l�ús públic. Quan es tracta de
parcel·les enfrontades a vials de nova obertu-
ra, l�amplada del vial serà la que en virtut del
pla i del projecte d�urbanització s�afecti real-
ment a l�ús públic i, a aquest efecte, se cedei-
xi i urbanitzi. Només els vials efectivament
urbanitzats, o aquells per als quals s�asseguri
la urbanització simultània a l�edificació, ser-
viran de paràmetre regulador de les alçades
dels edificis o dels vols permesos.
Art. 17

Planta baixa
1. És la primera planta per sobre de la
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planta soterrani, real o possible.
2. En el sistema d�ordenació per alineació

a vial, la planta baixa per a cada parcel·la és
aquella el paviment de la qual estigui situat
entre 0,60 m per sobre i 0,60 m per sota de
la rasant del vial, en els punts de major i
menor cota respectivament, que correspon a
la parcel·la.

a) Si a conseqüència del pendent, hi ha
més d�una planta que se situï dins dels límits
assenyalats, s�entendrà per planta baixa, per
a cada tram frontal de parcel·la, la de posició
inferior.

b) En els casos de parcel·les enfrontades a
dos vials oposats, es referirà la cota planta
baixa de cada front com si es tractés de dife-
rents parcel·les la profunditat de les quals
sigui al punt mig de l�illa.

c) No es permet el desdoblament de la
planta baixa en dues plantes, segons la
modalitat de semisoterrani i entresol.

3. Els entresolats es permeten a la planta
baixa en el sistema d�ordenació per edifica-
ció en alineació a vial quan aquests formen
part del local situat en ella i no tenen accés
independent des de l�exterior. També es per-
meten els destinats a dependències de la por-
teria o consergeria quan no són utilitzables
com a habitatge. Aquests entresolats s�ajusta-
ran a les següents condicions:

a) S�hauran de separar un mínim de 3 m
de la façana.

b) Llur alçada lliure mínima, per sobre i
per sota, serà de 2,60 m. Si la part superior es
destina a dipòsit de materials no caldrà que
es compleixi aquesta condició. L�alçada lliu-
re mínima serà de 2,10 m.

c) Els entresolats no podran sobrepassar la
fondària edificable.

d) No computaran als efectes d�establir el
nombre màxim d�habitatges permesos en
aplicació de la densitat establerta.
Art. 18

Planta soterrani
1. Les plantes soterrànies són les situades

per sota de la planta baixa, tinguin o no ober-
tures a causa dels desnivells en qualsevol
dels fronts d�edificació.

2. La part de la planta semienterrada, el
sostre de la qual sobresurti més de 0,60 m
per sobre d�aquest nivell, tindrà, en tota
aquesta part, la consideració de planta baixa.
Les plantes soterrànies o la part de les plantes
que tinguin aquesta consideració no compten
en els índexs d�edificabilitat.

3. Als soterranis no és permès l�ús d�habi-
tatge ni la ubicació d�estances d�ús residen-
cial o sanitari. Els soterranis, per sota del pri-
mer, només podran ser dedicats a aparca-
ments, instal·lacions tècniques de l�edifici,
cambres cuirassades o similars. Tanmateix
podran autoritzar-s�hi d�altres usos, sempre
vinculats al de la planta baixa, que no siguin
d�habitatge ni de residència, si es dota el
local de mesures tècniques segures que
cobreixin els riscos d�incendi, explosió, i
anàlegs, i el desallotjament de les persones
amb seguretat, en aquests casos.

4. L�alçada lliure de les plantes soterrànies

serà almenys de 2,40 m si l�ús és d�aparca-
ment i de 2,50 m per a qualsevol altre ús que
hi sigui permès. En cap punt l�alçada lliure
podrà reduir-se per sota de 2,25 m.

5. Aquesta planta haurà d�estar tancada
amb elements fixes en almenys el 75 % del
seu perímetre i, complementàriament, en un
60 % en cada una de les façanes.
Art. 19

Alçada de les plantes
1. L�alçada lliure de les plantes pis no serà

inferior a 2,60 m.
2. En el cas de la darrera planta, en sostres

inclinats, l�alçada lliure mínima a efectes d�e-
dificabilitat i d�habitabilitat serà de 1,50 m, i
la mitjana d�alçada interior de la planta haurà
de ser com a mínim de 2,10 m. El punt d�a-
rrencada de la coberta inclinada queda limi-
tat per l�alçada reguladora màxima i/o pel
punt d�intersecció del pla de façana amb el
pla superior de la coberta situat a un màxim
de 1,00 m respecte del paviment de la planta
sotacoberta.

3. El paviment de la planta primera estarà
situat a una altura mínima sobre el punt d�a-
plicació de l�alçada reguladora de 3,60 m, en
el sistema d�alineació a vial.

4. Els cossos sortints es situaran a una
alçada mínima, en tots els seus punts, de
3,40 m respecte la rasant del carrer.
Art. 20

Alçada de l�edifici
1. L�alçada reguladora de l�edificació i el

nombre màxim de plantes és l�establert a les
normes aplicables a cada zona o sector. En
tot cas, els paràmetres sobre l�alçada i el
nombre màxim de plantes s�han de complir
simultàniament.

2. L�alçada s�amidarà verticalment en el
pla exterior de les façanes, coincident amb
l�alineació de vial fins a la intersecció amb el
pla horitzontal que conté la línia d�arrencada
de la coberta, o amb el pla superior dels ele-
ments resistents en el cas del terrat o coberta
plana.

3. Per sobre de l�alçada reguladora màxi-
ma només es permetran:

a) La coberta terminal de l�edifici, amb
pendent màxima del 30%, els arrencaments
de la qual siguin línies horitzontals paral·leles
als paraments exteriors de les façanes a una
alçada no superior a la reguladora màxima i
en la intersecció amb el pla de façana. Les
cobertes inclinades disposaran el carener jus-
tament a la meitat de la fondària edificable,
no més alt de 3,00 m per sobre l�alçada regu-
ladora i sempre dins l�envolvent màxima de
l�edifici.

b) Les cambres d�aire i elements de cober-
tura en casos que hi hagi terrat o coberta
plana, amb una alçada total màxima de 60
cm.

c) Les baranes de façana anterior i poste-
rior i les dels patis interiors que s�alcin direc-
tament sobre l�alçada total reguladora màxi-
ma. L�alçada d�aquestes baranes no podrà
excedir 1,00 m.

d) Els elements de separació entre terrats,

situats directament sobre l�alçada màxima
reguladora. L�alçada màxima d�aquests ele-
ments no podrà sobrepassar d�1 m en el pla
de façana, podent aixecar-se fins a 1,80 m a
partir de 1,00 m mesurat perpendicularment
a la façana.
Art. 21

Regles sobre determinació d�alçades
1. La determinació del punt de referència

o punt d�origen per a l�amidament de l�alça-
da és diferent per a cada un dels supòsits que
es detallen en el present article.

2. Edifici amb façana a una sola via:
a) Si la rasant del carrer, presa a la línia de

façana, presenta una diferència de nivells
entre l�extrem de la façana de cota més alta i
la cota més baixa, menor de 0,60 m, l�alçada
reguladora màxima s�amidarà al centre de la
façana a partir de la rasant de la voravia en
aquest punt.

b) Si la diferència de nivells és més de
0,60 m, l�alçada reguladora màxima s�ami-
darà a partir d�un nivell situat a 0,60 m per
sota de la cota de l�extrem de la línia de faça-
na de més alta cota.

c) Quan l�aplicació d�aquesta regla doni
lloc a què, en determinats punts de la façana,
la rasant de la voravia es situï a més de 2 m
per sota d�aquell punt d�aplicació de l�alçada
reguladora, la façana s�haurà de dividir en els
trams que calguin perquè això no passi. A
cada un dels trams l�alçada reguladora
s�haurà d�amidar d�acord amb les regles ante-
riors, com si cada tram fos independent.

d) En cap punt l�alçada de la façana podrà
superar l�alçada reguladora màxima en més
d�1,00 m.

3. Edificació amb façana enfrontada a
dues o més vies que no facin cantonada o
xamfrà. Els edificis en solars amb façanes a
dues o més vies que no facin cantonada ni
xamfrà, i l�edificació dels quals a cada cara
sigui separada de l�altra per l�espai lliure inte-
rior d�illa, es regularan quant a l�alçada, com
si es tractés d�edificis independents.

4. Edificis en illes que no disposin o dispo-
sin parcialment d�espai lliure interior:

a) L�alçada reguladora es determinarà pels
plànols d�ordenació a escala 1:2.000. Aques-
ta alçada s�aplicarà fins a una profunditat edi-
ficable determinada pel lloc geomètric dels
punts equidistants de alineació objecte d�edi-
ficació i de la façana oposada.

b) Els casos particulars que donin lloc a
alineacions irregulars es resoldran per equi-
paració amb els criteris exposats als apartats
anteriors.

5. En els edificis amb façanes a places,
parcs, jardins, equipaments i dotacions,
l�alçada correspondrà a aquella que vingui
fixada en els plànols d�ordenació. En qualse-
vol cas, la referència serà sempre en funció
de l�amplada del vial i no d�altre espai
públic.
Art. 22

Regles sobre mitgeres
1. Quan a conseqüència de diferents alça-

des, reculades, profunditat edificable o d�al-
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tres causes puguin sortir mitgeres al desco-
bert, caldrà retirar-les el tros necessari per a
permetre l�aparició d�obertures com si es
tractés d�una façana.

2. Si la mitgera que resultaria de l�edifica-
ció de dos solars contigus no és normal a la
línia de façana només podran edificar-se els
solars quan l�angle format per la mitgera amb
la normal de la façana al punt d�intersecció
sigui inferior a 30º, excepte en tipologia de
parcel·lació obliqua consolidada. En els
altres casos per a poder edificar s�hauran de
regularitzar els solars perquè compleixin la
condició indicada. Els casos especials, o que
donin lloc a particions de parcel·la corbades
o trencades, o a parcel·les en angle, es resol-
dran aplicant els criteris tècnics inspirats en
les regles que conté aquest article.

3. El tractament d�acabat de les mitgeres
s�ajustarà a allò que determinen les Ordenan-
ces Municipals d�Edificació del Text Refós de
la Revisió del Pla General sobre condicions
generals de les construccions.
Art. 23

Profunditat edificable
1. La profunditat edificable es delimita per

la línia de façana i la línia posterior d�edifica-
ció.

2. La profunditat edificable resultarà del
traçat, en posició equidistant de les façanes a
la via pública, d�una figura semblant a la de
l�illa.

3. En sòl urbà els plànols d�ordenació
fixen la línia de profunditat edificable, segons
els criteris adequats per a cada zona.
Art. 24

Espai lliure interior i tanques
1. Les zones o sectors en què es permeti

l�ocupació amb edificacions de l�espai lliure
interior d�illa, els límits de la qual tindran la
consideració d�alineacions, se subjectaran a
les previsions de cada regulació i sempre
serà, en tot cas, en planta baixa.

2. El percentatge de l�edificació a l�espai
interior d�illa només podrà entendre�s, referit
a la rasant del carrer, fins a una profunditat
igual a la meitat de la distància entre l�alinea-
ció interior de l�edificació de la parcel·la i
l�alineació interior oposada a l�illa.

3. En casos de desnivell entre façanes opo-
sades de l�illa aquesta profunditat límit
s�haurà de reduir de manera que l�edificació
a l�espai lliure no ultrapassi un pla ideal
traçat a 45(des del límit de profunditat edifi-
cable de la parcel·la oposada a l�alçada
màxima corresponent a la planta baixa.

4. Les tanques que donin a espais públics,
les de separació entre veïns o entre propietats
d�una mateixa parcel·la, es regularan per allò
que determinen les Normes d�aquest Pla de
Millora Urbana.
Art. 25

Densitat màxima
El nombre màxim d�habitatges s�estableix

en un màxim d�un habitatge per a cada 100
m2 construïts del conjunt de l�edificació. Per
a la determinació de la superfície construïda

a efectes d�establir el nombre màxim d�habi-
tatges, es tindrà en consideració la superfície
de totes les plantes - excepte els entresolats -
per sobre de la que tingui consideració de
soterrani i la part de la planta sotacoberta
que tingui una alçada lliure superior a 1,50
m.
Art. 26

Condicions d�ús
1. En la primera planta soterrani només

s�admetrà, bé l�ús d�aparcament, bé l�ús de
magatzem lligat a l�activitat de planta baixa.
Serà també admès el mateix ús que a la plan-
ta baixa sempre i quan, a més d�estar vincu-
lada directament a ella, la major part del
local es trobi situat en la planta baixa.

2. A la resta de soterranis s�admetrà única-
ment l�ús d�aparcament. Seran condició
necessària prèvia a l�obtenció de la llicència
d�obres l�obtenció de la llicència d�activitat o
permís d�obertura si s�escau.
Art. 27

Aparcament
1. En totes les edificacions de nova planta

i en les ampliacions que suposin un incre-
ment del 50% o més del sostre o volum cons-
truït hauran de preveure, com a requisit
indispensable per a obtenir la llicència, la
reserva d�espai i el nombre de places d�acord
amb les determinacions de les Ordenances
Municipals de l�Edificació.
Art. 28

Tanques
1. L�alçada màxima de les tanques a carrer

en cap cas podrà ultrapassar, en tot punt,
l�alçada de 1,80 m amidats des de la rasant
de la vorera. El material d�aquesta tanca
haurà de ser massissa i opaca en la seva part
inferior fins a una alçada màxima de 1,00 m i
vegetal en la part superior, fins a l�alçada
màxima. S�admet una part superior calada-
transparent, d�alçada màxima corresponent a
la de la tanca, com a suport de la tanca vege-
tal.

2. En les parcel·les amb topografia que
suposi una diferència de cotes superior en
0,90 m a la rasant del carrer, la part opaca de
la tanca no podrà superar en més de 0,20 m
la cota natural del terreny.

3. Les tanques de separació entre
parcel·les, en cap cas podrà ultrapassar, en
tot punt, l�alçada de 2,00 m amidats des de la
cota més baixa de les parcel·les que ha de
separar. L�alçada màxima de la part opaca
serà de 0,60 m respecte de la cota definitiva
del terreny, en cas de desnivell entre
parcel·les, la part opaca de la tanca no podrà
superar en més de 0,20 m la cota del terreny
de la parcel·la situada a cota més alta.

4. Les tanques entre habitatges dins d�una
mateixa parcel·la tindran una alçada màxi-
ma, en tot punt, de 1,50 metres, amidats des
de la rasant del terreny definitiu. El material
d�aquesta tanca haurà de ser exclusivament
transparent o vegetal.

5. No s�admeten elements de cobriment
de les portes d�accés a la parcel·la.

6. En promocions de qualsevol tipologia
diferent de l�habitatge unifamiliar, els ele-
ments al servei de les companyies subminis-
tradores d�aigua, gas, electricitat, comunica-
cions i altres serveis s�hauran de situar cen-
tralitzats i formant un conjunt compositiu
amb l�element d�accés a la parcel·la.

7. En les promocions d�habitatges unifami-
liars adossats de nova planta o construcció
de més d�un edifici principal, amb solars amb
front a vial igual o superior a 25 m, no s�ad-
metrà més d�un accés rodat des del vial a l�a-
parcament del solar, per cada 15 m de faça-
na. En solars de menys de 25 m de façana a
vial només s�admetrà un accés rodat.
Subsecció primera: Disposicions per a la
zona �edificació entre mitgeres - Eixample
tipus 1� Clau EM-E1

Art. 29

Paràmetres reguladors de la zona �EM-E1�
1. El tipus d�ordenació és el d�Edificació

Entre Mitgeres - Eixample.
2. Els paràmetres reguladors de l�edificació

són:
a) La façana mínima al carrer és de 5,00

m.
b) L�alineació de façana es retirarà 3,00 m

respecte l�alineació del vial.
c) La fondària edificable és de 12,20 m

respecte la línia de façana.
d) El nombre màxim de plantes és de

PB+1PP, excepte en el front de l�Avinguda
Catalunya que és de PB+2PP.

e) L�alçada reguladora màxima és de 7,50
m per PB+1PP i de 10,50 m per PB+2PP.

f) Ús dominant: a).
Usos compatibles: b).
Usos complementaris: c) (màxim 300 m2),

e), f),g) i), k), l), o) (màxim 300 m2), p)
(màxim 200 m2), q), s), t), u), v), i w).

Segons la relació d�usos definits en l�article
87 de les Normes Urbanístiques del Text
Refós de la Revisió del Pla General:

a) Habitatge unifamiliar.
b) Habitatge plurifamiliar.
c) Comerç al detall.
e) Oficines i serveis.
f) Hoteler.
g) Residencial especial.
i) Restauració.
k) Indústria artesanal.
l) Indústria urbana.
o) Magatzem.
p) Tallers de reparació de vehicles.
q) Aparcament.
s) Educatiu.
t) Sanitari assistencial.
u) Esportiu.
v) Cultural.
w) Associatiu-religiós.
g) La superfície construïda mínima dels

habitatges és de 70 m2., excepte en aquelles
situacions en que, per superfície de solar i
aplicació de la normativa urbanística, es
demostri la impossibilitat de situar un habitat-
ge d�aquestes dimensions en una sola planta,
en les que s�acceptarà un habitatge per plan-
ta.



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA3 / 8 / 2006 Núm. 184 / Pàg. 57

Administració Local

h) Les parcel·les amb front a l�Avinguda
Catalunya destinaran la planta baixa a usos
comercials, d�oficina i serveis - excepte enti-
tats financeres o bancàries, agències immobi-
liàries i/o locutoris -, hoteler i/o de restaura-
ció. L�espai de separació obligatòria de l�ali-
neació de la façana a l�alineació de vial es
tractarà com a continuació de la vorera, de la
que no es podrà separar amb cap tipus d�ele-
ment.
Subsecció segona: Disposicions per a la
zona �edificació entre mitgeres - Eixample
tipus 2 � Clau EM-E2

Art. 30

Paràmetres reguladors de la zona �EM-E2�
1. El tipus d�ordenació és el d�Edificació

Entre Mitgeres - Eixample.
2. Els paràmetres reguladors de l�edificació

són:
a) La façana mínima al carrer és de 5,00

m.
b) L�alineació de façana coincideix amb

l�alineació del vial.
c) La fondària edificable és de 13,00 m

respecte la línia de façana, excepte en el
front de l�Avinguda Catalunya que és de
17,00 m.

d) El nombre màxim de plantes és de PB+2
PP.

e) L�alçada reguladora màxima és de
10,50 m.

f) Ús dominant: b).
Usos compatibles: a).
Usos complementaris: c) (màxim 300 m2),

e), f),g) i), k), l), o) (màxim 300 m2), p)
(màxim 200 m2), q), s), t), u), v), i w).

Segons la relació d�usos definits en l�article
87 de les Normes Urbanístiques del Text
Refós de la Revisió del Pla General:

a) Habitatge unifamiliar.
b) Habitatge plurifamiliar.
c) Comerç al detall.
e) Oficines i serveis.
f) Hoteler.
g) Residencial especial.
i) Restauració.
k) Indústria artesanal.
l) Indústria urbana.
o) Magatzem.
p) Tallers de reparació de vehicles.
q) Aparcament.
s) Educatiu.
t) Sanitari assistencial.
u) Esportiu.
v) Cultural.
w) Associatiu-religiós.
g) La superfície construïda mínima dels

habitatges és de 70 m2.
h) La planta baixa de les edificacions es

destinarà a usos comercials, d�oficina i ser-
veis, hoteler i/o de restauració, no admetent-
se l�habitatge o aparcament en planta baixa.
Secció segona: Normes aplicables al sistema
d�ordenació �edificació aïllada - Eixample�

Art. 31

Definició de conceptes propis de l�ordenació
segons �edificació aïllada - Eixample�

Els paràmetres propis del sistema d�orde-
nació en Edificació Aïllada - Eixample són:

1. Forma i superfície de la parcel·la.
2. Ocupació màxima de la parcel·la.
3. Alçada reguladora màxima.
4. Nombre màxim de plantes.
5. Edificabilitat màxima.
6. Separacions mínimes.
7. Edificacions auxiliars.
8. Densitat.
9. Volum edificable.

Art. 32

Superfície de la parcel·la
La superfície mínima de la parcel·la es fixa

per a cada zona. Les parcel·les procedents de
segregació o divisions formulades en escrip-
tura pública amb anterioritat al 29 de novem-
bre de 1984, data d�aprovació inicial del Pla
General de 1985, que no tinguin aquesta
superfície mínima també seran edificables, si
compleixen amb les condicions particulars
de cada zona.
Art. 33

Façana de la parcel·la
1. La façana mínima al carrer és fixa per a

cada zona. En parcel·les amb front a dos o
més carrers, es considera façana mínima la
que determina l�ample mínim de la parcel·la.
Les cantonades es resoldran en xamfrà, per-
pendicular a la bisectriu de l�angle que for-
min els carrers. La longitud mínima del
xamfrà serà de 3,00 m.

2. Les parcel·les amb façana inferior a la
mínima, i que siguin procedents de segrega-
ció o divisions formulades en escriptura
pública amb anterioritat a la data d�aprovació
inicial del Pla General de 1985 (29 de
novembre de 1984), seran també edificables.
Art. 34

Planta baixa
En el sistema d�ordenació segons edifica-

ció aïllada, la planta baixa és aquella el pavi-
ment de la qual estigui situat entre 0,60 m
per sobre i 0,60 m per sota de la cota del
punt mig de la rasant del carrer.

1. Quan l�aplicació d�aquesta regla doni
lloc a què, en determinats punts de la façana,
la rasant de la voravia es situï a més de 0,90
m per sobre o per sota del pla que determina
la planta baixa, aquest s�haurà de dividir en
els trams que calguin perquè això no passi. A
cada un dels trams l�alçada reguladora
s�haurà d�amidar d�acord amb les regles ante-
riors, com si cada tram fos independent.

2. La planta baixa servirà de base de
referència per a la delimitació de l�alçada
màxima de l�edificació.

3. Quan el terreny tingui un pendent supe-
rior al 12% en relació al vial, o la rasant del
terreny natural està més de 0,60 m per
damunt o 0,60 m per sota de la rasant del
carrer, la planta baixa, en el sistema d�orde-
nació per edificació aïllada, és aquella que té
el paviment situat entre 0,60 m per sobre i
0,60 m per sota de la rasant natural del
terreny en cada punt de la superfície d�ocu-
pació.

4. La planta baixa no podrà situar-se en
cap punt amb una variació superior a 0,90 m
per sobre o per sota del terreny natural.
Art. 35

Planta soterrani
Les plantes soterrani, són tota planta ente-

rrada o semienterrada, sempre que llur sostre
estigui a menys de 0,60 m per sobre del
nivell del sòl definitiu. La part de planta
semisoterrada, el sostre de la qual sobresurti
més de 0,60 m per sobre d�aquest nivell, en
tota aquesta part, tindrà la consideració de
planta baixa.

1. Les plantes soterrànies o la part de les
plantes que tinguin aquesta consideració no
compten en els índexs d�edificabilitat.

2. Als soterranis no és permès l�ús d�habi-
tatge ni la ubicació d�estances d�ús residen-
cial o sanitari. Els soterranis, per sota del pri-
mer, només podran ser dedicats a aparca-
ments, instal·lacions tècniques de l�edifici,
cambres cuirassades o similars. Tanmateix
podran autoritzar-s�hi d�altres usos, sempre
vinculats al de la planta baixa, que no siguin
d�habitatge ni de residència, si es dota el
local de mesures tècniques segures que
cobreixin els riscos d�incendi, explosió, i
anàlegs, i el desallotjament de les persones
amb seguretat, en aquests casos.

3. Aquesta planta haurà d�estar tancada
amb elements fixes en almenys el 75 % del
seu perímetre i, complementàriament, en un
60 % en cada una de les façanes.
Art. 36

Planta pis
Les plantes pis, són tota planta per damunt

de la planta baixa. En funció de la zona s�ad-
meten una o dues plantes pis.
Art. 37

Planta sotacoberta
La planta sotacoberta, és tota planta situa-

da per damunt de la darrera planta pis i sota
l�envolvent de la coberta terminal de l�edifici
En els paràmetres de cada zona s�especifica
si es permeten i es fixen les condicions que
els regulen.
Art. 38

Alçada de les plantes
1. L�alçada lliure mínima de les plantes

soterrani serà de 2,40 m si l�ús és d�aparca-
ment i de 2,50 m per a qualsevol altre ús que
hi sigui permès. En cap punt l�alçada lliure
podrà reduir-se per sota de 2,25 m.

2. El paviment de la planta primera estarà
situat a una altura mínima, sobre el punt d�a-
plicació de l�alçada reguladora de 3,00 m.

3. L�alçada lliure de les plantes baixa i pis
no serà inferior a 2,60 m.
Art. 39

Alçada de l�edifici
L�alçada màxima de l�edificació es deter-

minarà en cada punt a partir de la cota del
paviment de la planta que tingui la conside-
ració de planta baixa.

1. En aquells casos en què, per raons del
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pendent del terreny o de la rasant del carrer,
l�edificació es desenvolupi esglaonadament,
els volums d�edificació, que siguin construïts
sobre cada una de les plantes o parts de la
planta que posseeixin la consideració de
planta baixa, es subjectaran a l�alçada màxi-
ma que correspongui en raó de cada una de
les parts esmentades, i l�edificabilitat total no
superarà aquella que resultaria d�edificar en
un terreny horitzontal.

2. Per damunt de l�alçada màxima, només
es permetrà:

a) La coberta definitiva de l�edifici, de pen-
dent màxim del 30% i l�arrencada de la qual
es situa sobre una línia horitzontal que sigui
paral·lela als paraments exteriors de les faça-
nes situades a l�alçada no superior a la màxi-
ma i el vol de la qual no superi el màxim
admès per les volades. No s�admetrà l�ús de
l�ements constructius en les teulades que
siguin manifestament discordants amb
aquells utilitzats a les àrees circumdants. En
qualsevol cas, la coberta no contindrà cap
volum 2,50 m per sobre de l�alçada regula-
dora.

b) Les cambres d�aire i elements de cober-
tura en els casos de terrat o coberta plana,
amb alçada de 60 cm.

c) Les baranes fins a una alçada màxima
de 1,20 m sobre el paviment acabat.

d) Els elements bàsics de les instal·lacions,
com xemeneies, antenes, parallamps, o altres
anàlegs.

e) Els acabaments de l�edificació de caràc-
ter exclusivament formal o decoratiu, que en
cap cas podran superar l�envolvent màxima
de l�edifici.
Art. 40

Arrancada de la coberta
1. El punt d�arrencada de la coberta incli-

nada queda limitat pel menor dels dos
següents supòsits:

a) Per l�alçada reguladora màxima.
b) Per la línia definida per la intersecció

del pla de façana amb el pla superior de la
coberta situat a un màxim de 0,40 metres per
sobre del sostre de la darrera planta real o
possible.

2. Totes les façanes que afrontin a carrer
tindran la consideració de façana principal.
La coberta inclinada, en totes les façanes
principals de l�edifici que afrontin a vial o
espai públic tindrà la seva arrencada segons
les determinacions de l�apartat 1 b) d�aquest
article, no admetent-se testers d�edificis aca-
bats en frontó en façanes que donin front a
carrer.

3. El pendent màxim de la coberta inclina-
da serà del 30%, encara que aquesta es situï
per sota l�envolvent màxima de l�edifici.
Art. 41

Cossos sortints
Es regulen per allò establert en la Normati-

va Urbanística i Ordenances de l�Edificació
del Text Refós de la Revisió del Pla General.

Els cossos sortints, tancats, semitancats o
oberts hauran de respectar:

1. Les distàncies mínimes de separació als

límits de la parcel·la.
2. Entre edificis d�una mateixa parcel·la la

distància entre els cossos sortints serà sempre
superior al doble de la separació mínima a
límits entre parcel·les fixada per a cada sub-
zona.
Art. 42

Elements sortints
Es regulen per allò establert en la Normati-

va Urbanística i Ordenances de l�Edificació
del Text Refós de la Revisió del Pla General.

Els elements sortints, permanents o no,
hauran de respectar:

1. Les distàncies mínimes de separació als
límits de la parcel·la. Es permet la volada del
ràfec de la coberta terminal de l�edifici, amb
un vol màxim de 0,45 m dins l�espai delimi-
tat per les separacions mínimes.

2. Entre edificis d�una mateixa parcel·la la
distància entre els elements sortints serà sem-
pre superior al doble de la separació mínima
a límits entre parcel·les fixada per a cada
subzona.
Art. 43

Adaptació del terreny i moviment de terres
1. Per a les parcel·les amb pendent supe-

rior al trenta per cent que estiguin situades en
zones regulades pel sistema d�ordenació
segons edificació aïllada, regiran les varia-
cions del percentatge d�ocupació permesa
següents:

a) Del 30% al 50%: es disminueix l�índex
d�edificabilitat en un 1/3.

b) Del 50% al 100%: es disminueix l�índex
d�edificabilitat en un 1/2.

c) Més del 100%: Es prohibeix l�edificació.
2. En els casos en que sigui imprescindible

l�anivellament del sòl en terrasses, aquestes
es disposaran de manera que la cota de
cadascuna compleixi les condicions
següents:

a) Les plataformes d�anivellament tocant a
les llindes no podran situar-se a més de 0,60
m per damunt o a més de 0,60 m per sota de
la cota natural del delimitant.

b) Les plataformes d�anivellament a l�inte-
rior de parcel·la (excepte els soterranis) hau-
ran de disposar-se de manera que no depas-
sin els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:
base) traçats des de les cotes, per damunt o
per sota, possibles als delimitants.

c) Els murs d�anivellament de terres als
delimitants no podran arribar, en cap punt, a
una alçada superior a 0,60 m per damunt de
la cota natural del delimitant ni a una alçada
superior a 0,60 m per sota de la cota natural
de la mateixa referència. Els murs interiors de
contenció de terres no podran ultrapassar, en
la part vista, una alçada de 3,00 m.

3. Els murs de contenció de la rampa
d�accés al soterrani, si aquesta es situa ados-
sada al límit de parcel·la, no podran ultrapas-
sar, en la part vista, una alçada de 2,00 m. En
la resta de supòsits complirà amb allò esta-
blert per als murs interiors de contenció.
Art. 44

Ocupació

1. L�ocupació màxima de parcel·la s�ami-
darà per la projecció sobre un pla horitzontal
de tot el perímetre de l�edificació o edifica-
cions, inclòs el vol dels cossos sortints.

2. Les plantes soterrani resultants de rebai-
xos, anivellacions o excavacions no podran
ultrapassar l�ocupació màxima de parcel·la i
hauran d�estar sota la projecció de l�edifica-
ció.

3. Poden autoritzar-se, en planta soterrani
i fora d�allò que és la projecció de la planta
edificada i de l�ocupació màxima, zones de
circulació que serveixin d�accés a les places
d�aparcament, amb un màxim del 15 % d�o-
cupació del sòl lliure. Aquests espais tindran
la coberta plana i no podrà sobresortir del
terreny modificat. Les rampes d�accés a la
planta soterrani computaran com ocupació
en la part que excedeixi del 15 % del sòl lliu-
re.
Art. 45

Edificabilitat
1. El coeficient d�edificabilitat neta es fixa

per a cada zona.
2. En el coeficient d�edificabilitat neta s�in-

clou l�edificació o edificacions principals i
les construccions auxiliars.

3. Als efectes de determinar l�edificabilitat
de les edificacions es tindrà en compte:

a) En planta soterrani la part de planta
semisoterrada, el sostre de la qual sobresurti
més de 0,60 m per sobre del nivell del sòl
definitiu.

b) La totalitat de la planta baixa i plantes
pis. Els cossos sortints i elements sortints es
computaran d�acord amb les determinacions
dels articles 53 i següents de la Normativa
Urbanística del Text Refós del Pla General de
2001.

c) La part de la planta sotacoberta o plan-
tes amb sostre inclinat, que tingui una alçada
lliure superior a 1,50 m.
Art. 46

Volum edificable
1. El volum màxim edificable permès a

cada parcel·la, inclosos els vols de cossos
sortints i d�elements sortints, podrà desenvo-
lupar-se, segons la zona o sector, a una o
més edificacions principals i destinar-se part
del volum a edificacions auxiliars.

2. Per al càlcul del volum es tindrà en
compte que aquest correspon a l�envolvent
tancada i construïda de l�edificació des de la
rasant del terreny definitiu fins al coronament
de la coberta. S�exclou els elements sortints i
el 50% del porxos oberts.

3. Quan en la regulació de la zona o sec-
tor es fixen límits màxims al nombre d�unitats
independents de residència o d�habitatge, o
nombre màxim d�unitats d�edificació inde-
pendents de resultants de les possibles distri-
bucions de l�edificació de cada parcel·la,
s�hauran de respectar, encara que això com-
porti que no es pugui aprofitar el sostre
màxim possible segons l�índex d�edificabili-
tat.

4. En parcel·les que donin front a dues vies
que no formin cantonada o xamfrà el volum
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edificable s�haurà de dividir de manera que
els edificis resultants estiguin relacionats amb
cada vial, no admetent-se un volum edificat
passant de façana a façana.
Art. 47

Densitat
La densitat d�habitatge és l�índex que indi-

ca el nombre més alt d�habitatges admesos
en cada parcel·la. S�expressa en habitatges
per superfície neta de parcel·la.

En cada subzona s�indica l�índex màxim
d�habitatges admesos per superfície de par-
cel·la.
Art. 48

Separacions
1. Les separacions mínimes de l�edificació

o edificacions principals a la façana de la via
pública, al fons de la parcel·la, a les seves
particions laterals i entre edificacions d�una
mateixa parcel·la són distàncies mínimes a
les quals es pot situar l�edificació i els seus
cossos sortints. Es defineixen per la menor
distància fins els plans o superfícies reglades
verticals, la directriu de les quals és la parti-
ció de cada parcel·la, des dels punts de cada
cos d�edificació, inclosos els cossos sortints i
elements sortints.

2. La separació de les edificacions a la
façana de la via pública haurà de respectar la
relació entre distància de l�edifici a la façana
de la parcel·la i longitud de façana de l�edifi-
ci 1:4 (separació a carrer: longitud façana
edifici), amb un mínim fixat per a cada zona.

3. Dins el perímetre definit per les distàn-
cies mínimes de separació es permet, única-
ment, la volada del ràfec de la coberta termi-
nal de l�edifici, amb un vol màxim de 0,45
m.

4. La separació mínima entre grups d�habi-
tatges dins d�una mateixa parcel·la serà, com
a mínim, els doble de la separació mínima a
veïns.

5. Les piscines tindran caràcter de tracta-
ment de sòl lliure, però s�hauran de separar
un mínim de 1,50 m dels delimitants.

6. Les plantes soterrànies resultants de
rebaixos, anivellacions de terreny o excava-
cions, hauran de respectar les distàncies
mínimes a les particions de parcel·la, llevat
que es tracti de la part que serveix per a
donar accés des de la via pública als usos
permesos en els soterranis i sempre que la
part esmentada no excedeixi del quinze per
cent de la superfície lliure.

7. En qualsevol altre cas, hom s�haurà d�a-
justar a allò disposat en relació a l�ocupació
màxima de parcel·la.

8. Amb caràcter excepcional, les
parcel·les, amb façana inferior a la mínima, i
que siguin procedents de segregació o divi-
sions formulades en escriptura pública amb
anterioritat a la data d�aprovació inicial del
Pla General d�Ordenació de l�any 1985,
podran, opcionalment, reduir la distància de
separació de l�edificació a veïns sempre i
quan es compleixin les següents condicions
d�ordenació:

a) Quan per aplicació de les separacions a

límits de la parcel·la, es doni lloc a edifica-
cions de menys de 5,00 m, es podrà reduir la
separació de l�edificació a les partions late-
rals i fons de parcel·la proporcionalment a la
relació entre la façana real de la parcel·la i la
façana mínima establerta per a cada zona,
fins a un mínim de 1,50 m.

b) En el cas de que la edificació existent
de la parcel·la veïna arribés fins a la mitgera
de la parcel·la, la nova edificació podrà
adossar�s-hi amb el mateix tram de longitud i
alçada.

c) En el cas que en aplicació del percentat-
ge d�ocupació no s�arribés a un mínim de 60
m2 en planta, es podrà ampliar l�ocupació
fins a esgotar aquesta superfície que tindrà
caràcter de màxima, complint sempre amb
les distàncies a límits que siguin d�aplicació.

d) La parcel·la tindrà un sol habitatge i el
nombre màxim de plantes serà de planta
baixa i una planta pis.

e) Es podrà justificar la reducció de la
separació al carrer tenint en compte la situa-
ció dels habitatges de l�entorn.
Art. 49

Sòl lliure
1. Els terrenys que quedaran lliures d�edifi-

cació per aplicació de la regla sobre ocupa-
ció màxima de parcel·la, no podran ésser
objecte de cap altre aprofitament que no
sigui el corresponent a espais lliures al servei
de l�edificació o edificacions aixecades com
a construccions auxiliars en els casos que
quedi manifesta la seva possibilitat. Aquests
espais hauran d�ajardinar-se obligatòriament.
En ells es reposaran també aquells arbres que
poguessin tenir interès natural i que existissin
en la superfície ocupada per l�edificació.

2. L�arbrat existent en una parcel·la
s�haurà de respectar, excepte aquell que esti-
gui dins de la zona ocupada per l�edificació
més una franja de 2,00 m a l�entorn d�aques-
ta. En els projectes d�edificació s�hi haurà de
fer constar l�arbrat existent en la parcel·la,
definint espècies i disposició, indicant els
arbres que es mantenen i els que es proposa
talar.

3. L�espai lliure d�edificació s�haurà d�ajar-
dinar i haurà de disposar d�un mínim del 40
% d�aquest amb un tractament de terra dre-
nant amb arbrat disposat en un mínim d�un
arbre per cada 25 m2 de sòl lliure.

4. La disposició de l�edifici o edificis cons-
truïts dins d�una parcel·la haurà de permetre
disposar d�una superfície d�espai lliure agru-
pat, equivalent al 35 % de l�espai lliure total i
en la que es pugui inscriure un cercle de
5,00 m de diàmetre. Aquest espai tindrà pre-
ferentment caràcter unitari, però s�admetrà la
seva divisió en diferents espais d�aprofita-
ment privat, d�acord amb la distribució d�ha-
bitatges en la parcel·la. S�entén com espai
lliure agrupat, el configurat per dos o més
límits de la parcel·la i un front de l�edificació.

5. La disposició de l�edifici o edificis en
una parcel·la serà aquella que permeti res-
pectar el màxim nombre dels elements d�ar-
brat existents en la parcel·la.

6. Els propietaris de dues o més parcel·les

contigües podran establir la mancomunitat
d�aquests espais lliures, amb subjecció als
requisits formals establerts per als patis man-
comunats o respecte als espais lliures privats
mancomunats.
Art. 50

Construccions auxiliars
1. Es pot permetre en aquest sistema d�or-

denació la construcció d�una sola d�edifica-
ció o cos d�edificació auxiliar al servei dels
edificis principals, destinats a porteria, garat-
ge particular, locals per a guarda o dipòsit de
material de jardineria, vestidors, estables,
bugaderies, rebosts, hivernacles, barbacoes,
garites de guarda i d�altres semblants, sempre
que no hi hagi planta soterrani.

2. L�espai, sostre i volum de les construc-
cions auxiliars computen a efectes d�ocupa-
ció i edificabilitat màximes.

3. Aquestes construccions no podran
situar-se en el front o façana si no és en subs-
titució de terres. Les construccions auxiliars
podran situar-se en qualsevol punt de la par-
cel·la que respecti les separacions mínimes
fixades per a l�edificació principal o adossa-
des a una de les tanques mitgeres, sempre
que la seva llargada no superi un 25% de la
longitud de la mitgera, sobre la qual s�adossa,
amb un màxim de 6 m i respectant les sepa-
racions mínimes als altres límits de parcel·la.

4. Les construccions auxiliars destinades a
barbacoa no es podran situar adossades a la
tanca mitgera i hauran de respectar les sepa-
racions mínimes fixades per a l�edificació
principal.

5. La seva alçada no podrà superar els
3,30 m en el seu punt més alt.

6. Les construccions auxiliars han de tenir
la coberta no transitable quan no són cons-
truïdes en substitució de terres.
Art. 51

Tanques
1. L�alçada màxima de les tanques a carrer

en cap cas podrà ultrapassar, en tot punt,
l�alçada de 1,80 m amidats des de la rasant
de la vorera. El material d�aquesta tanca
haurà de ser massissa i opaca en la seva part
inferior fins a una alçada màxima de 1,00 m i
vegetal en la part superior, fins a l�alçada
màxima. S�admet una part superior calada-
transparent, d�alçada màxima corresponent a
la de la tanca, com a suport de l�element
vegetal, amb pilastres opaques (d�obra o
materials lleugers) separades un mínim de
2,50 m i un màxim de 4,00 m que poden
sobresortir fins a un màxim de 0,25 m per
damunt l�alçada màxima.

2. En les parcel·les amb topografia que
suposi una diferència de cotes superior en
0,90 m a la rasant del carrer, la part opaca de
la tanca no podrà superar en més de 0,20 m
la cota natural del terreny.

3. Les tanques de separació entre
parcel·les, en cap cas podran ultrapassar, en
tot punt, l�alçada de 1,80 m amidats des de la
cota més baixa de les parcel·les que ha de
separar. L�alçada màxima de la part opaca
serà de 0,60 m respecte de la cota definitiva
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del terreny, la resta, fins a l�alçada màxima,
ha de ser vegetal o calada-transparent. En cas
de desnivell entre parcel·les, la part opaca de
la tanca no podrà superar en més de 0,20 m
la cota del terreny de la parcel·la situada a
cota més alta.

4. Les tanques entre habitatges dins d�una
mateixa parcel·la tindran una alçada màxi-
ma, en tot punt, de 1,50 metres, amidats des
de la rasant del terreny definitiu. El material
d�aquesta tanca haurà de ser exclusivament
transparent o vegetal.

5. No s�admeten elements de cobriment
de les portes d�accés a la parcel·la.

6. En promocions de qualsevol tipologia
diferent de l�habitatge unifamiliar, els ele-
ments al servei de les companyies subminis-
tradores d�aigua, gas, electricitat, comunica-
cions i altres serveis s�hauran de situar cen-
tralitzats i formant un conjunt compositiu
amb l�element d�accés a la parcel·la.

7. En les promocions d�habitatges unifami-
liars adossats de nova planta o construcció
de més d�un edifici principal, amb solars amb
front a vial igual o superior a 25 m, no s�ad-
metrà més d�un accés rodat des del vial a l�a-
parcament del solar, per cada 15 m de faça-
na. En solars de menys de 25 m de façana a
vial només s�admetrà un accés rodat. Els
accessos a la parcel·la, tant per a vianants,
com per a vehicles hauran de disposar de
porta de tancament en línia de tanca.

8. En les parcel·les amb front a l�Avinguda
Catalunya en el tram comprès entre el carrer
Pau Casals i el carrer del Dos de Maig,
s�haurà de tractar l�espai de la separació obli-
gatòria al carrer com a continuació de la
vorera d�aquest, de la qual no es podrà sepa-
rar amb cap tipus d�element.

9. En la resta d�illes compreses en el Pla de
Millora Urbana, en el cas que la planta baixa
o la totalitat de l�edifici sigui destinat a usos
no residencials, s�admetrà la construcció de
tanques totalment calades, exclusivament en
el front de la part comercial, però s�haurà de
donar continuïtat visual a la tanca a carrer.
Art. 52

Aparcament
1. En totes les edificacions de nova planta

i en les ampliacions que suposin un incre-
ment del 50% o més del sostre o volum cons-
truït hauran de preveure, com a requisit
indispensable per a obtenir la llicència, la
reserva d�espai i el nombre de places
següents:

a) En habitatges unifamiliars aïllats: 1
plaça per habitatge.

b) En habitatges unifamiliars aparellats: 1
plaça per habitatge.

c) En habitatges bifamiliars aïllats: 1 plaça
per habitatge.

d) En habitatges unifamiliars adossats: 1
plaça per cada 90 m2 o fracció de superfície
construïda d�ús destinat a habitatge.

e) En edificis plurifamiliar: 1 plaça per
cada 90 m2 o fracció de superfície construï-
da d�ús destinat a habitatge.

2. En parcel·les de superfície inferior a la
mínima no s�admetrà l�ús d�aparcament en

planta soterrani i disposaran d�un únic accés
per a vehicles.

3. El recorregut de l�espai destinat a accés
a l�aparcament haurà de tenir un traçat per-
pendicular al vial en els primers seus primers
6,00 metres, mesurats des de la tanca de la
parcel·la.

4. Els espais destinats a accés a l�aparca-
ment no es podran situar ocupant la franja
d�espai lliure resultant de la separació de l�e-
difici al carrer, excepte en el tram perpendi-
cular de connexió amb el vial.

5. Els elements que donin accés a la planta
soterrani s�hauran de situar adossats a la
tanca mitgera.
Art. 53

Usos
L�ús dominant serà el d�habitatge unifami-

liar, admetent-se segons les zones, altres usos
compatibles i altres usos complementaris.
Art. 54

Usos d�habitatge
1. En el sistema d�ordenació segons edifi-

cació aïllada s�admeten, amb les restriccions
fixades en les disposicions particulars de
cada zona, els següents usos d�habitatge:

a) Unifamiliar, en la modalitat d�aïllat,
aparellat o adossat en filera.

b) Plurifamiliar, en la modalitat de bifami-
liar aïllat o bloc aïllat.

2. En edificis d�habitatges aparellats o
d�habitatges unifamiliars en filera, tots els
habitatges hauran de tenir façana a carrer.

3. L�edificació o les diferents edificacions
en les que es desenvolupi el volum màxim
permès en cada parcel·la respondran a un
únic ús i modalitat d�habitatge dels admesos
per les presents normes.
Subsecció primera: Disposicions per a la
zona �edificació aïllada- Eixample tipus 1�
Clau EA-E1

Art. 55

Paràmetres reguladors de la zona �EA-E1�
1. El tipus d�ordenació és el d�Edificació

Aïllada - Eixample.
2. Els paràmetres reguladors de l�edificació

són:
a) La superfície mínima de la parcel·la es

fixa en 400 m2. Les parcel·les procedents de
segregació o divisions formulades en escrip-
tura pública amb anterioritat al 29 de novem-
bre de 1984, data d�aprovació inicial del Pla
General de 1985, que no tinguin aquesta
superfície mínima també seran edificables
segons el paràmetres que a continuació es
fixen, llevat del cas de la façana mínima al
carrer, en que s�admetrà la façana existent.

b) La façana mínima al carrer és de 14,00
m. La mida mínima del xamfrà serà de 3,00
m.

c) El coeficient d�edificabilitat neta és de 1
m2 de sostre per m2 de sòl.

d) El percentatge màxim d�ocupació és del
40%.

e) Les construccions auxiliars, que compu-
taran a efectes d�ocupació màxima de par-

cel·la i d�edificabilitat màxima, no podran
superar el 20% de l�ocupació de l�edifici
principal.

f) L�alçada màxima de l�edifici serà de
9,40 m equivalents a planta baixa i dues
plantes pis.

g) El perímetre regulador de l�edificació es
separarà un mínim de 3,00 m de tots els deli-
mitants de la parcel·la. La planta segona i la
planta sotacoberta, es separarà de l�alineació
del vial un mínim de 6,00 m.

h) El nombre màxim d�habitatges serà el
resultant d�aplicar la relació de 1 habitatge
per cada 133 m2 de superfície de parcel·la.
La superfície mínima dels habitatges serà de
100 m2 construïts.

i) El volum màxim construït per unitat d�e-
difici serà de 2.000 m3.

3. Ús dominant: a).
Usos compatibles: b).
Usos complementaris: c) (màxim 300 m2),

e), f),g) i), k), l), o) (màxim 300 m2), p)
(màxim 200 m2), q), s), t), u), v), i w).

Segons la relació d�usos definits en l�article
87 de les Normes Urbanístiques del Text
Refós de la Revisió del Pla General:

a) Habitatge unifamiliar.
b) Habitatge plurifamiliar.
c) Comerç al detall.
e) Oficines i serveis.
f) Hoteler.
g) Residencial especial.
i) Restauració.
k) Indústria artesanal.
l) Indústria urbana.
o) Magatzem.
p) Tallers de reparació de vehicles.
q) Aparcament.
s) Educatiu.
t) Sanitari assistencial.
u) Esportiu.
v) Cultural.
w) Associatiu-religiós.
4. Els usos i modalitat d�habitatge admesos

són, en funció de la superfície i façana de la
parcel·la:

a) En parcel·les de façana inferior a la
mínima o superfície i façana inferior a la
mínima: unifamiliar aïllat.

b) En parcel·les de superfície inferior a la
mínima: unifamiliar aïllat, unifamiliar apare-
llat - amb composició unitària del volum - i
bifamiliar.

c) En la resta de parcel·les: unifamiliar
aïllat, unifamiliar aparellat - amb composició
unitària del volum - unifamiliars en filera i
plurifamiliar aïllat.

5. En el cas que la planta baixa o la totali-
tat de l�edifici sigui destinat a usos no resi-
dencials, s�admetrà la construcció de tanques
totalment calades en el front de la part no
residencial, però s�haurà de donar continuïtat
visual a la tanca a carrer.

6. En els edificis d�habitatges unifamiliars
en filera, la façana mínima a carrer de cada
habitatge serà de 5,00 m. En els habitatges
unifamiliars aparellats, la façana mínima a
carrer de cada habitatge serà de 4,50 m. En
el supòsit de construcció d�un edifici plurifa-
miliar o d�habitatges unifamiliars en filera la
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longitud màxima de façana de l�edifici serà
de 21,00 m.

Els diferents edificis construïts dins d�una
parcel·la, així com els habitatges que els con-
formen, hauran de donar front i tenir façana a
carrer.

7. En les parcel·les amb front a l�Avinguda
Catalunya en el tram comprès entre el Carrer
Pau Casals i el Carrer Dos de maig:

a) La planta baixa de l�edifici s�haurà de
destinar a usos comercials, d�oficina i serveis
- excepte entitat financeres o bancàries,
agències immobiliàries i/o locutoris - i/o
hoteler i de restauració. L�espai de separació
obligatòria de l�alineació de la façana a l�ali-
neació de vial es tractarà com a continuació
de la vorera, de la que no es podrà separar
amb cap tipus d�element.

b) L�alçada màxima de l�edifici serà de
10,30 m.

c) L�edificació, en totes les plantes es reti-
rarà, respecte l�alineació de vial, una distàn-
cia fixa de 3,00 m, amb independència de la
longitud de la façana de l�edifici.

d) El nombre màxim d�habitatges serà el
resultant d�aplicar la relació de 1 habitatge
per cada 133 m2 de superfície de parcel·la.
La superfície mínima dels habitatges serà de
70 m2 construïts.

e) El nombre màxim d�habitatges agrupats
en un edifici serà de sis.
Subsecció segona: Disposicions per a la
zona �edificació aïllada - Eixample tipus 3�
Clau EA-E3

Art. 56

Paràmetres reguladors de la zona �EA-E3�
1. El tipus d�ordenació és el d�Edificació

Aïllada - Eixample.
2. Els paràmetres reguladors de l�edificació

són:
a) La parcel·la mínima s�estableix en 300

m2. S�admet que la parcel·la tingui una
superfície inferior si compleix les dues
següents condicions:

a) Que la seva superfície sigui igual o
superior a 200 m2.

b) Que procedeixi de segregació o divisió
formulades en escriptura pública amb ante-
rioritat al 29 de novembre de 1984, data d�a-
provació inicial del Pla General de 1985.

c) La façana mínima al carrer serà de
10,00 m. La mida mínima dels xamfrans serà
de 3,00 m. S�admetrà mides de façana infe-
rior en les parcel·les que procedeixin de
segregacions o divisions formulades en
escriptura pública amb anterioritat a la data
d�aprovació inicial del Pla General.

d) El coeficient d�edificabilitat neta és de
0,80 m2 de sostre per m2 de sòl.

e) El percentatge màxim d�ocupació és del
35% de la superfície de la parcel·la.

f) Les construccions auxiliars, que compu-
taran a efectes d�edificabilitat màxima i ocu-
pació, no podran superar el 10 % d�ocupa-
ció.

g) L�alçada màxima de l�edificació serà de
6,50 m, equivalents a planta baixa i una
planta pis.

h) La separació al carrer serà, com a
mínim, de 3,00 m, mentre que a la resta de
límits serà solament de 2,00 m.

i) El nombre màxim d�habitatges serà el
resultant d�aplicar la relació de 1 habitatge
per cada 200 m2 de superfície de parcel·la.

j) El nombre màxim d�habitatges agrupats
serà de dos.

k) El volum màxim construït per unitat d�e-
difici serà de 1.500 m3. La superfície mínima
dels habitatges serà de 100 m2.

3. Ús dominant: a).
Usos compatibles: b) (modalitat bifamiliar

aïllat).
Usos complementaris: c) (màxim 200 m2),

e), f),g) i), s), t), u), v), i w).
Segons la relació d�usos definits en l�article

87 de les Normes urbanístiques del Text
Refós de la Revisió del Pla General:

a) Habitatge unifamiliar.
c) Comerç al detall.
e) Oficines i serveis.
f) Hoteler.
g) Residencial especial.
i) Restauració.
s) Educatiu.
t) Sanitari assistencial.
u) Esportiu.
v) Cultural.
w) Associatiu-religió.
4. Els usos i modalitat d�habitatge admesos

són, en funció de la superfície i façana de la
parcel·la:

a) En parcel·les de superfície i façana infe-
rior a la mínima: unifamiliar aïllat.

b) En la resta de parcel·les: unifamiliar
aïllat, unifamiliar aparellat - amb composició
unitària del volum - i habitatge bifamiliar.

5. En els habitatges unifamiliars aparellats,
la façana mínima a carrer de cada habitatge
serà de 4,50 m.

Els diferents edificis construïts dins d�una
parcel·la, així com els habitatges que els con-
formen, hauran de donar front i tenir façana a
carrer.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera
1. El desenvolupament urbanístic de les

edificacions significatives incloses en l�Annex
1 del Pla de millora, mentre no s�aprovi el
Pla Especial del Patrimoni arquitectònic i
Catàleg municipal, podran ser objecte de
desenvolupament mitjançant Plans Especials
de Protecció individualitzada, en els que es
determinaran els elements a protegir i el tipus
d�intervenció.

2. En les esmentades edificacions significa-
tives es requerirà per la realització de les
obres de reforma, rehabilitació i obres
menors, l�informe favorable dels tècnics
redactors del Pla Especial del Patrimoni
arquitectònic i Catàleg municipal.
Disposició transitòria segona

1. Les intervencions en les tanques que es
relacionen a continuació, mentre no s�aprovi
el Pla Especial del Patrimoni arquitectònic i
Catàleg municipal, es regularan d�acord als
següents criteris:

a) Es mantindran, sempre que sigui possi-
ble, les actuals entrades de vianants i vehi-
cles.

b) Si es necessiten més entrades de via-
nants, entre les existents i les noves s�ha de
mantenir una tramada entre pilastres íntegra.
Les noves entrades, amb una amplada màxi-
ma de 1,5 m, es centraran en la tramada
corresponent.

c) Quan es tracti de tancaments que són
murs de contenció sobre l�Avinguda Catalun-
ya es mantindran els accessos existents,
podent-se ampliar fins a un màxim de 4,00
m.

2. Relació de tanques: 01-tanca Carrer
Berenguer, 15; 02-tanca Carrer Berenguer, 20
i 22; 03-tanca Avinguda Casanovas, 36; 04-
tanca Avinguda Casanovas, 40 i Carrer Sant
Joan, 33; 05 tanques Avinguda Catalunya, 21
i Carrer Pere Castells,17; 06-tanques Carrer
Consell de Cent, 18 i Carrer Pere Castells, 17;
07-tanca Carrer Dos de maig,10; 08-tanca
Carrer Josep Molins, 19 �Villa Las Cuatro
Rosas�; 09-tanca Carrer Josep Molins,21
�Villa Antonieta�; 10-tanca Carrer Onze de
setembre,10; 11-tanca Carrer Onze de setem-
bre,38 i Avinguda Casanovas,27; 12-tanca
Carrer Onze de setembre,110 i carrer bai-
len,23; 13-tanca Carrer Pere castells,20 �Villa
Pepita�; 14-tanca Carrer Sant jaume,15; 15-
tanca Carrer Sant Jaume, 76 a 80 �Restaurant
La Salut�; 16-tanca Carrer Sant Mateu, 25 i
27; 17-tanca Carrer de la Sardana, 7; 18-
tanca Carrer Valldonzella, 12.

Parets del Vallès, 28 de juliol de 2006.
L�Alcalde, Joan Seguer Tomàs.

022006021971
A

Pineda de Mar

EDICTE

En data d�avui s�ha dictat una resolució de
l�Alcaldia per mitjà de la qual es resol decla-
rar la caducitat de les inscripcions i aprovar
la baixa en el Padró Municipal d�Habitants
d�aquest municipi de les persones a les quals
ha transcorregut el termini de dos anys sense
que s�hagi realitzat la renovació de la inscrip-
ció en el Padró a la qual estan obligats els
ciutadans estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent, de
conformitat amb el que disposa l�article 16
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, segons redacció
donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20
de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica
4/2000, d�11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració
social.

La relació nominal i íntegra de les referi-
des persones s�ha fet pública al tauler d�a-
nuncis municipal.

La qual cosa s�exposa al públic per a gene-
ral coneixement i als efectes escaients.
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