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garatges construïts en substitució de terres només podran tenir obertures a la 
seva façana principal, quedant la resta de façanes cobertes pel nivell de 
terres definitiu. 

d)  Es permet la construcció de pèrgoles i porxos de jardí amb cobertes 
lleugeres a base d’elements vegetals (bruc, canya, etc.) sobre pilars i bigues 
ceràmics, de fusta o perfileria metàl·lica, sense que computin a efectes de 
l’índex d’edificabilitat i el percentatge d’ocupació. 

e)  En les zones lliures d’edificació es prohibeix la construcció o instal·lació de 
barbacoes, forns o similars. 

f)  Es permeten les instal·lacions esportives obertes com piscines, pistes de 
tennis, frontons i similars, complint les separacions a veí establertes en cada 
subzona. 

Art. 194 Regulació excepcional en habitatges existents 

1. En el supòsit d’habitatges existents qualificats urbanísticament de Zona R6: cases 
aïllades, en qualsevol de les seves subzones, amb una superfície construïda segons 
llicència amb ús d’habitatge superior a 400 m2, en edifici compacte (sense 
comptabilitzar edificis auxiliars, annexes, porxos ni coberts) i que hagin obtingut la 
corresponent llicència d’obres amb anterioritat a l’aprovació inicial del present 
POUM, es permetrà l’ús bifamiliar. No s’admetrà aquest ús bifamiliar en edificis amb 
volum o ús disconforme. 

2. L’esmentat ús bifamiliar només es permetrà mitjançant divisió horitzontal de la 
propietat. 

3. Serà requisit necessari per a permetre l’esmentat ús bifamiliar que, per a cada 
habitatge que resulti de la divisió de la propietat horitzontal, es doni compliment a la 
previsió mínima de places d’aparcament establerta en l’article 261 d’aquestes  
normes urbanístiques 

4. L’ajuntament regularà la taxa corresponent a la que s’haurà de fer front per a obtenir 
l’esmentat ús bifamiliar. 
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P.P. -  7    “CAN CAMA” 

 
 
 
SUPERFICIES                           STANDARS 
  
SUP. TOTAL: 1,7131 Ha  DENSITAT MÀXIMA: 10,5 hab/Ha. 
      
   USOS:    
   Àmbit grafiat clau 13 Correspon. Zona 13  
   Àmbit grafiat clau 14  Ús industrial fins a 2ª 

categoria i hababitatge 
associat a la indústria.  

PERCENTATGE 
SÒL DE CESSIÓ 
GRATUÏTA:  

     
EDIF. BRUTA:    

 
0,47m2s/m2s 

Cessió vials   17    %   
Cessió verd públic    17,8 % SISTEMA ACTUACIÓ: Compensació 
Cessió equipaments 
Ces.10%  
aprofitament mig 

      4,2 %   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRES DETERMINACIONS:  
 
El tipus d’ordenació serà d’edificació aïllada, amb parcel.la mínima de 500 m2. 
L’alçada reguladora màxima serà de 6,5 m. corresponents a planta baixa més una 
planta pis. El pendent de les cobertes no serà més gran del 30%. Les separacions 
mínimes de l’edificació a veïns i al carrer serà de 4 metres. 
 
La regulació dels àmbits grafiats amb la clau 10 serà similar a la de la zona 10d. 
 
Es condicionarà el Camí de “Can Cama”. 
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 CAPÍTOL VI – REGULACIÓ DE 
L’EDIFICACIÓ I USOS DEL SÒL NO 

URBANITZABLE 
 
 
 

CAPÍTOL VI.-  REGULACIÓ DEL SÒL I L'EDIFICACIÓ.  
                          USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 
Art. 122.- Definició 

 
Es classifica com a sòl no Urbanitzable aquell on en virtut del que regula la Llei 
del Sòl no es permet l'acció urbanitzadora en o ésser necessari per al creixement 
urbà i té un interès elevat per a l'agricultura i la protecció del paisatge. 

 
 
Art. 123.- Zones 
 

En el sòl no urbanitzable es diferencien les següents zones: 
 
Sòl comú: 

Zona 20. Rural. 
 
Sòl d'especial protecció: 

Zona 22. Forestal: 22a bosc. 22b de repoblació; i 
Zona 21. Agrícola. 

 
 
Art. 124.- Divisió de finques 
 

1. La divisió o segregació d'una finca rústega només serà vàlida quan no en 
resulti d'ella cap parcel·la d'extensió inferior a la unitat mínima de conreu, que 
serà en el sòl agrícola d'1,5 ha, al forestal de 25 ha i al rural de 3 ha. 

 
2. Queden prohibides qualsevulgues altres parcel·lacions que puguin donar lloc 

a la formació d'un nucli de població. 
 

3. Quan la segregació de finques comporti la necessitat de nous camins 
d'accés, s'estarà al que disposa l'article que segueix. 

 
4. Els límits de les noves finques resultants haurà d'ésser respectuós amb els 

elements orogràfics, accidents naturals del terreny, separació d'aigua i 
similars. 

 
 
Art. 125.- Perill de nucli de població 
     

S'entendrà que en els terrenys zonificats com a Rural (clau 20), Forestal (clau 
22a, 22b) i Agrícola (clau 21) es produirà nucli de població quan es trobin més de 
4 habitatges dins d'un cercle de 400 metres de diàmetre. 

 
Es prohibeixen edificacions de nova planta sempre que constitueixin nucli de 
població. 
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 CAPÍTOL VI – REGULACIÓ DE 
L’EDIFICACIÓ I USOS DEL SÒL NO 

URBANITZABLE 
 
 
 

Art. 126.- Comunicacions 
 

1. No podran obrir-se nous camins, vials rurals, pistes forestals o qualsevol altre 
tipus de vialitat si no estan previstos en aquest Pla o en els Plans Especials 
que en sòl no urbanitzable poden desplegar-se, o que contemplin els 
Programes d'Agricultura. 

 
2. Tampoc podran modificar-se els perfils longitudinals o transversals dels 

actuals camins i vies rurals sense la corresponent llicència municipal. Tota 
modificació de perfils haurà de tenir especial cura de les condicions 
paisatgístiques. 

 
3. Per a l'aplicació d'aquesta normativa es consideren tres tipus de camins a 

protegir: 
 

a.- Camins rurals per a vianants: 
 
Admeten, a més, el pas de vehicles rodats en el cas de possibles 
emergències. 
 
Són el fruit de recuperació d'antics camins rals o camins de muntanya que 
pels seus traçats, situacions, recorreguts i morfologia configuren una 
imatge pròpia cultural. El paviment ha d'ésser natural: pedra, sauló, altre 
tipus de terra, etc.  
 
La urbanització es reduirà a la formació de cunetes i regatons transversals 
alternats, així com la seva conservació. 

 
b.- Camins rurals que alhora donen interurbà. 
 
Són camins de caràcter rural utilitzats pels vehicles i maquinàries 
agrícoles.  
 
El tipus de pavimentació que s'adopti ha de garantir que l'aigua de pluja 
sigui conduïda a la capa subàlvea, sigui per la pròpia filtració del terreny, 
sigui per procediments més sofisticats. Es considera el sauló piconat com 
un paviment adequat 
 
c.- Camins preparats per a un ús intensiu induït pels fluxos urbans. Són 
aquells que serveixen a una intensitat d'assentaments agrícoles o 
industrials, amb funcions anàlogues a la urbana. 
 
Com a tals, disposen de serveis i respondran a un projecte d'urbanització  
acurat.  
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 CAPÍTOL VI – REGULACIÓ DE 
L’EDIFICACIÓ I USOS DEL SÒL NO 

URBANITZABLE 
 
 
Art. 127.- Usos 
 

S'admeten els usos següents: 
 
Zona 20. RURAL 
Ramader, en modalitat domèstica i artesanal, segons l'article 156 d'aquestes 
normes. 
Agrícola i forestal. 
Habitatge familiar; en els termes de l’article 127.1 del Decret Legislatiu 1/90, de 
12 de juliol, pel que s’aprova el text refós dels textos legals vigents a Catalunya 
en matèria urbanística. 
En edificis existents, es permetrà la instal·lació d'establiments de restauració 
(restaurants). 
 
Zona 21. AGRÍCOLA 
Agrícola. 
Ramader en modalitat domèstica i artesanal, segons l'article 156 d'aquestes 
normes. 
Habitatge familiar en els termes de l’article 127.1 del Decret Legislatiu 1/90, de 
12 de juliol, pel que s’aprova el text refós dels textos legals vigents a Catalunya 
en matèria urbanística. 
                   
Zona 22. FORESTAL 
Agrícola i forestal en modalitat artesanal i domèstica, segons l'article 156 
d'aquestes normes. 
Habitatge familiar, en els termes de l’article 127.1 del Decret Legislatiu 1/90, de 
12 de juliol, pel que s’aprova el text refós dels textos legals vigents a Catalunya 
en matèria urbanística. 
A la subzona 22b, de repoblació, podran plantar-se vinyes. 

 
Art. 128.- Edificacions 
 

1. S'admeten les obres de consolidació i conservació. 
 
2. S'admet l'ampliació sempre que el volum total resultant no superi els 1.500 

metres cúbics per a cada edificació principal construïda i prèvia justificació de 
l'ús en l'avantprojecte que es tramiti davant la Comissió d'Urbanisme per a la 
seva autorització. 

 
3. Es prohibeixen les obres de nova planta sempre que constitueixin nucli de  

població. 
 

4. Les obres de nova planta no podran excedir d'un volum màxim de 1.500 
metres cúbics, referits a l'edificació preexistent de caràcter tradicional. 
L'alçària reglamentària màxima s'estableix en 7,50 metres. Pel damunt 
d'aquesta alçària sols s'autoritzen les cobertes amb pendent no superior al 
35%, així com fumerals i antenes. Les noves construccions hauran de 
realitzar-se amb els materials i formes tradicionals utilitzades en el medi rural. 
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CAPÍTOL VI – REGULACIÓ DE 
L’EDIFICACIÓ I USOS DEL SÒL NO 

URBANITZABLE 
 
 

 
5. L'accés rodat haurà d'acomplir allò especificat a l'article 123, quedant 

expressament prohibit l'enllumenat públic, els paviments asfàltics i, en 
general, tot tractament de caràcter urbà. 

 
6. L'accés rodat a les edificacions haurà d'iniciar-se en alguns dels camins 

grafiats en el plànol 06 i acabar en l'àmbit de l'edifici. 
 

7. Les noves edificacions hauran de disposar de subministrament d'aigua i 
electricitat. 

 
8. Les aigües residuals seran llençades prèvia depuració -a efectes d'estalviar 

contaminacions- a la capa freàtica o a les escorrenties superficials naturals. 
 
 
Art. 129.- Condicions Especials de situació de l'edificació i protecció del  
                paisatge 
 

Prèviament a la concessió de la llicència d'edificació de nova planta serà 
necessària la presentació de la següent documentació: 
 

a.- Emplaçament de la finca i terrenys d'àmbit que l'envolta. 
 
b.- Plànol topogràfic amb indicació d'altimetria, espècies vegetals i altres 
dades d'interès geogràfic o paisatgístic. 
 
c.- Situació de l'edificació que es pretén, amb indicació i concreció dels 
volums i llur tractament arquitectònic. 
 
d.- Traçat i tractament del camí d'accés. 
 
e.- Tractament paisatgístic amb indicació de les espècies arbòries que es  
pensen plantar. 
 
f.- Qualsevol altre aspecte o consideració que es cregui convenient per a  
una millor expressió del tractament paisatgístic o arquitectònic. 
 
g.- Tots aquells altres exigits amb caràcter general per la Legislació 
Urbanística. 
 
h.- Els àmbits qualificats per l'edificació, jardins i voltants de les cases com 
de Protecció del Patrimoni Històric-Artístic es protegiran conforme al que 
es disposa amb caràcter general a la Norma i en particular quan l'aprovi el 
Pla Especial que es redacti en desenvolupament dels Catàlegs del 
Patrimoni Històric-Artístic.    

 
 
 



61

 

 

 CAPÍTOL VI – REGULACIÓ DE 
L’EDIFICACIÓ I USOS DEL SÒL NO 

URBANITZABLE 
 

 
 
Art. 130.- Construccions en zona 21. Agrícola 
 

En aquesta zona, a més del que s'ha establert en l'article anterior, caldrà 
demostrar fefaentment la necessitat de l'edificació i la seva relació amb l'activitat 
agrícola dels terrenys ocupats. 

  
 
Art. 131.- Hivernacles 
 

Les instal·lacions dedicades al conreu intensiu d'horta o flor, no seran 
considerades edificacions quan siguin desmuntables i no tinguin murs 
perimetrals superiors a un metre. En aquestes instal·lacions (hivernacles) no es 
permetrà cap ús llevat dels conreus. En el cas de Garden Centers o similars, 
amb servei directe al públic, les instal·lacions es consideraran edificacions a tots 
els efectes. 
 
Les aigües de pluja que caiguin sobre les cobertes dels hivernacles hauran 
d'ésser conduïdes a la capa freàtica bé directament per filtració del terreny, bé 
artificialment mitjançant un pou. 
 

 
Art. 132.- Plans Especials de millora i d'intensificació agrícola i de 
                protecció i  repoblació forestal 
 

En el Sòl no Urbanitzable podran formular-se "Plans Especials d'intensificació 
agrícola" que tinguin per objecte la millora dels serveis necessaris per a l'activitat 
del sector (xarxa de camins, desguassaments, conduccions d'aigua, d'electricitat, 
etc.) o de l'assoliment de millors condicions per al desenvolupament de 
l'agricultura. 
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CAPÍTOL III – USOS EXTRACTIU, 
CÀMPING, CARAVANING, AGRÍCOLA, 

RAMADER I FORESTAL 
 
 
 
CAPÍTOL III.- USOS EXTRACTIU, CÀMPING, CARAVANING,  
       AGRÍCOLA, RAMADER I FORESTAL 
 
Art. 154.- 
 

1. S'inclouen dins d'aquesta activitat tant l'extracció de terres per a 
l'aprofitament industrial i de granulats, com la de minerals i l'explotació de 
pedreres. 

 
2. Aquesta activitat haurà de tenir sempre caràcter temporal. 

 
3. L'activitat extractora solament s'admet en el Sòl No Urbanitzable-Zona Rural, 

quedant expressament prohibida en el Sòl Urbà Urbanitzable i en la resta del 
Sòl no Urbanitzable. 

 
4. Les activitats extractives no es podran iniciar sense tenir en compte les 

autoritzacions i concessions administratives que, per llur natura, es 
corresponguin amb la pertinent llicència municipal per a l'exercici de dita 
activitat. 

 
La llicència municipal es sol·licitarà per l'interessat presentant els següents 
Documents: 

 
a. Projecte tècnic on es descriurà l'activitat a desenvolupar, mitjans que 
emprarà, desmunts o anivellaments previstos, duració estimada de 
l'explotació, volum de l'extracció i les seves característiques. 
 
b. Projecte de reposició del Sòl, un cop acabada l'extracció, en el qual 
s'haurà de fer constar la descripció del sòl abans d'iniciar-se l'extracció i 
l'àrea afectada: precaucions a adoptar per a les àrees pròximes i per tal de 
no afectar la conformació del paisatge; estat en què quedarà el terreny una 
vegada efectuats els moviments de terres i les operacions que l'interessat 
proposi de realitzar per a integrar els sòls afectats al seu entorn i paisatge, 
així com pressupost d'aquestes. 
 
c.  Certificat de domini del sòl al qual va referida l'activitat i, en el cas que el 
sol·licitant no fos propietari, còpia autèntica del títol jurídic que l'habiliti per 
dur-la a terme. 
 
d.  Garanties que ofereixi per a respondre de la reposició del Sòl, una 
vegada realitzada l'extracció, les quals anirien referides al total del cost 
pressupostat. 
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CAPÍTOL III – USOS EXTRACTIU, 
CÀMPING, CARAVANING, AGRÍCOLA, 

RAMADER I FORESTAL 
 
 

5. Una vegada dipositades aquestes garanties, es revisaran amb caràcter 
forçós cada cinc anys, ajustant-les al valor actualitzat de les dades 
pressupostades, podent l'Ajuntament, no obstant això, avançar el terme o 
minvar el període quan les circumstàncies justificades ho aconsellin. 

 
6. L'Ajuntament autoritzarà aquestes activitats, prèvia tramitació de l'expedient, 

d'acord a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de Intervenció administrativa en les 
activitats ambientals, i tenint en compte en tot moment els criteris següents: 

 
a.  Respecte al paisatge. 
b.  Conservació de l'arbrat. 
c.  Preservació de la puresa del medi ambient. 
d. No desviació, minva o polució de corrents d'aigües 
superficials o subterrànies. 

 
Si l'activitat extractiva sol.licitada constituïa un atentat a qualsevol dels referits 
criteris, l'Ajuntament denegarà la llicència. En tot cas, si l'autorització comportés 
la destrucció de l'arbrat, el titular s'haurà de comprometre a efectuar la 
repoblació del sòl afectat amb arbres de la mateixa espècie i aprendre cura de la 
plantació fins al moment en què hagi arrelat i pugui créixer normalment. 

 
Art. 155.- Regulació de les activitats de "Camping- Caravaning" 
 

Queden expressament prohibides les activitats d'acampada i d'aparcament de 
caravanes en tot el terme municipal.  

 
Art. 156.- Regulació de l'ús agrícola i ramader 
 

Ramader: Segons la normativa de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
 
En edificis catalogats en el Patrimoni històric artístic s’admet la instal·lació 
d’establiments compatibles amb la seva rehabilitació. 
 
S’autoritzaran en zones agrícoles, indústries de primera transformació de 
productes agraris, obtinguts de les explotacions agrícoles pròpies, així com 
activitats agropecuàries, tractament de la flor natural i de la flor seca. Aquestes 
activitats únicament es podran desenvolupar en instal·lacions de caràcter no 
permanent ni d’estructura física, i la seva ocupació no podrà superar en el 
conjunt total de la finca el 50 per cent, quedant limitada la potència elèctrica a 15 
kw. 

 
Igualment s’admeten en edificacions existents a les zones agrícoles el turisme 
rural amb la seva doble basant de residència i hospedatge en habitatges 
familiars. 
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CAPÍTOL III – USOS EXTRACTIU, 
CÀMPING, CARAVANING, AGRÍCOLA, 

RAMADER I FORESTAL 
 
 
 
Art. 157.- Acompliment a la reglamentació tècnica 
 

Les activitats i instal·lacions industrials i assimilades a l’article 42 d’aquestes 
Normes, hauran de donar estricte acompliment a la reglamentació tècnica 
inclosa en l’Annex nº 2 sota la rúbrica de “Regulació dels efectes d’usos i 
activitats industrials”. 
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0 10 50 100

E: 1/2000Superficie: 17.233 m²
Límit Terme
Límit SNU

SUD-1 Can Cama SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

Límit EIN
Límit Sector
Límit Qualificació
Patrimoni

SV3 Sistema d'espais lliures i zones verdes - Jardins Urbans D1 Desenvolupament residencial
SV4 Sistema d'espais lliures i zones verdes - Reserva



SUD-1 Can Cama SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

Dades sectorials

Superfície  (m²s) 17.233 Ús principal Residencial
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,228 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 3.924,80 Sistema ordenació Volumetria específica
Sostre residencial (m²st) 3.924,80
Sostre residencial nova implantació (m2st) 3.924,80
     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 784,96
     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 392,48
     Sostre màx. Habitatge lliure 2.747,36
Sostre altres usos (m²st) 0,00
Nombre d'habitatges 21
   Habitatges protecció pública 10
   Habitatges lliures 11
Densitat (habtges/ha) 12

Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Protegits Lliures Total
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges) (hbtges) (hbtges)

D1 Desenvolupament residencial 9.416 54,64 0,29 2.747,36 12 11 11
D1 Desenvolupament residencial-HPO 1.807 10,49 0,65 1.177,44 55 10 10

Total zones 11.223 65,13 0,35 3.924,80 19 10 11 21

SX Viari 2.740 15,90
SV3 Espais lliures i zones verdes: jardins 2.746 15,93
SV4 Espais lliures i zones verdes: reserva 524 3,04

Total sistemes 6.010 34,87

TOTAL SECTOR 17.233 100,00 0,23 3.924,80 12 10 11 21

Estàndards mínims per a sistemes locals

Sistema Estàndar Estàndar Sup.mín.
(%) (m²s) (m²s/m²st) (m²s) (m²s)

Vials públics - - -
Aparcaments públics 3 517 517
Parcs i jardins públics 10 1.723 20m²s/100m²st 785 1.723
Equipaments i dotacions públiques 5 862 20m²s/100m²st 785 862

20m²s/hbtge 420

Altres condicions
L'article 216 de les normes urbanístiques determina quins són els paràmetres vinculants a efectes de la redacció del Pla parcial urbanístic.
Els vials i espais lliures se cedirán una vegada urbanitzats.
El pla parcial ha de complir el estàndards mínims per a sistemes locals. Les superfícies destinades a sistemes expressament delimitades pel POUM
(veure quadre de superfícies) computen a aquests efectes. Quan són menors que les resultants de l'aplicació dels estàndards mínims, el pla
parcial ha de completar les reserves fins a aquests mínims; quan són més grans, l'excès té consideració de sistema general i és també de cessió. 
Es reservarà un 20% del sostre residencial de nova implantació a habitatges amb protecció de règim general i/o especial i un 10% a habitatges 
de preu concertat, equivalents a 7 habitatges i 3 habitatges, respectivament
Se cedirà a l'ajuntament el sòl corresponent al 15% de l'aprofitament de sector.
El sector assumirà les càrregues corresponents a les mesures que resultin necessàries per evitar el risc d'inundabilitat
Un cop rebudes les obres d'urbanització s'haurà de constituir la Junta de Conservació que, durant un termini de 5 anys, tindrà l'obligació de conservar
les obres d'urbanització; termini que podrà ser prorrogat, per acord municipal, per un període màxim de 5 anys més, sempre que a la finalització del
primer termini de 5 anys l'àmbit no arribi a tenir consolidada l'edificació en les seves dues terceres parts.

Sistema d'actuació
Reparcel.lació, modalitat compensació bàsica

Nombre habitatges
Superfície    
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SUD-2 Parc empresarial-1 SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

Dades sectorials

Superfície  (m²s) 122.658 Ús principal Activitats econòmiques
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,508 Sector Continu
Sostre edificable (m²st) 62.330,10 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 0,00
Sostre residencial nova implantació (m2st)
     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0,00
     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0,00
     Sostre màx. Habitatge lliure 0,00
Sostre altres usos (m²st) 62.330,10
Nombre d'habitatges 0
   Habitatges protecció pública 0
   Habitatges lliures 0
Densitat (habtges/ha) 0

Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Protegits Lliures Total
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges) (hbtges) (hbtges)

D2 Desenvolupament activitat  econòmica 89.043 72,59 0,70 62.330,10 0 0 0 0
Total zones 89.043 72,59 0,70 62.330,10 0 0 0 0

SX Viari 20.822 16,98
SV1 Espais lliures i zones verdes: parcs 6.941 5,66
SV4 Espais lliures i zones verdes: reserva 5.852 4,77

Total sistemes 33.615 27,41

TOTAL SECTOR 122.658 100,00 0,51 62.330,10 0 0 0 0

Estàndards mínims per a sistemes locals

Sistema Estàndar Estàndar Sup.mín.
(%) (m²s) (m²s/m²st) (m²s) (m²s)

Vials públics - - -
Aparcaments públics 3 3.680 3.680
Parcs i jardins públics 10 12.266 12.266
Equipaments i dotacions públiques 5 6.133 6.133

Altres condicions
L'article 216 de les normes urbanístiques determina quins són els paràmetres vinculants a efectes de la redacció del Pla parcial urbanístic.
Els vials i espais lliures se cedirán una vegada urbanitzats.
El pla parcial ha de complir el estàndards mínims per a sistemes locals. Les superfícies destinades a sistemes expressament delimitades pel POUM
(veure quadre de superfícies) computen a aquests efectes. Quan són menors que les resultants de l'aplicació dels estàndards mínims, el pla
parcial ha de completar les reserves fins a aquests mínims; quan són més grans, l'excès té consideració de sistema general i és també de cessió. 
Se cedirà a l'ajuntament el sòl corresponent al 15% de l'aprofitament de sector.
El sector assumirá el 85% del cost de la via de connexió per sota de la carretera. També ha d'assumir la nova rotonda.
El sector assumirà les càrregues corresponents a les mesures que resultin necessàries per evitar el risc d'inundabilitat
El pla parcial urbanístic definirà els usos complementaris i compatibles. Es recomana definir usos relacionats amb les activitats de l'IRTA (Institut 
de Recerca i Tecnologia agroalimentàries). 
Un cop rebudes les obres d'urbanització s'haurà de constituir la Junta de Conservació que, durant un termini de 5 anys, tindrà l'obligació de conservar
les obres d'urbanització; termini que podrà ser prorrogat, per acord municipal, per un període màxim de 5 anys més, sempre que a la finalització del
primer termini de 5 anys l'àmbit no arribi a tenir consolidada l'edificació en les seves dues terceres parts.

Sistema d'actuació
Reparcel.lació, modalitat compensació bàsica

Nombre habitatges
Superfície    
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SUD-3 Parc empresarial-2 SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

Dades sectorials

Superfície  (m²s) 23.322 Ús principal Activitats econòmiques
Edificabilitat bruta (m²st/m²s) 0,402 Sector Discontinu
Sostre edificable (m²st) 9.383,50 Sistema ordenació Aïllada
Sostre residencial (m²st) 0,00
Sostre residencial nova implantació (m2st) 0,00
     Sostre mín. HPP Règim General i/o Especial 0,00
     Sostre mín. HPP Règim Preu Concertat 0,00
     Sostre màx. Habitatge lliure 0,00
Sostre altres usos (m²st) 9.383,50
Nombre d'habitatges 0
   Habitatges protecció pública 0
   Habitatges lliures 0
Densitat (habtges/ha) 0

Quadre de superfícies

Clau Edificabilitat Sostre Densitat Protegits Lliures Total
(m²s) (%) (m²st/m²s) (m²st) (hbtges/ha) (hbtges) (hbtges) (hbtges)

D2 Desenvolupament activitat  econòmica 13.405 57,48 0,70 9.383,50 0 0 0 0
Total zones 13.405 57,48 0,70 9.383,50 0 0 0 0

SX Viari 5.252 22,52
SV3 Espais lliures i zones verdes: jardins 1.553 6,66
SV4 Espais lliures i zones verdes: reserva 3.112 13,34

Total sistemes 9.917 42,52

TOTAL SECTOR 23.322 100,00 0,40 9.383,50 0 0 0 0

Estàndards mínims per a sistemes locals

Sistema Estàndar Estàndar Sup.mín.
(%) (m²s) (m²s/m²st) (m²s) (m²s)

Vials públics - - -
Aparcaments públics 3 700 700
Parcs i jardins públics 10 2.332 2.332
Equipaments i dotacions públiques 5 1.166 1.166

Altres condicions
L'article 216 de les normes urbanístiques determina quins són els paràmetres vinculants a efectes de la redacció del Pla parcial urbanístic.
Els vials i espais lliures se cedirán una vegada urbanitzats.
El pla parcial ha de complir el estàndards mínims per a sistemes locals. Les superfícies destinades a sistemes expressament delimitades pel POUM
(veure quadre de superfícies) computen a aquests efectes. Quan són menors que les resultants de l'aplicació dels estàndards mínims, el pla
parcial ha de completar les reserves fins a aquests mínims; quan són més grans, l'excès té consideració de sistema general i és també de cessió. 
Se cedirà a l'ajuntament el sòl corresponent al 15% de l'aprofitament de sector.
El sector assumirá el 15% del cost de la via de connexió per sota de la carretera.
El sector assumirà les càrregues corresponents a les mesures que resultin necessàries per evitar el risc d'inundabilitat
El pla parcial urbanístic definirà els usos complementaris i compatibles.
Un cop rebudes les obres d'urbanització s'haurà de constituir la Junta de Conservació que, durant un termini de 5 anys, tindrà l'obligació de conservar
les obres d'urbanització; termini que podrà ser prorrogat, per acord municipal, per un període màxim de 5 anys més, sempre que a la finalització del
primer termini de 5 anys l'àmbit no arribi a tenir consolidada l'edificació en les seves dues terceres parts.

Sistema d'actuació
Reparcel.lació, modalitat compensació bàsica

Nombre habitatges
Superfície    
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