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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. PROMOTOR 

El promotor d’aquesta Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
la Riera de Gaià, és l’Ajuntament de la Riera de Gaià. 

1.2. ANTECEDENTS 
El Pla d’ordenació urbanística municipal va entrar en vigor el 2009. L’experiència 
acumulada en l’executivitat del Pla, ha detectat vàries descripcions de la normativa 
urbanística que necessiten una definició més precisa per evitar interpretacions diferents a 
la filosofia del POUM. També s’han detectat errors concrets en els plànols d’ordenació 
que afecten a la realitat física del lloc i que la evolució de la cartografia permet dibuixar 
amb major precisió.. 
La indefinició, o en aquest cas la diferent interpretació que es pot fer de la normativa per 
part de tècnics, promotors, i administració, poden perjudicar i entorpir les actuacions 
edificatòries, i provocar conflictes entre les parts, que poden ser resolts fàcilment amb 
una concreció de determinats paràmetres. 
La revisió d’aquests punts de la normativa urbanística i dels plànols d’ordenació ha de 
facilitar l’execució urbanística, aportant una major seguretat a totes les parts que 
intervenen en el procés urbanístic del municipi. 

1.3. OBJECTE 
Aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Riera de 
Gaià, la 4a que es tramita, té la finalitat de corregir errades materials i concretar alguns 
aspectes de la normativa del sòl urbà que poden resultar confusos a l’hora d’interpretar. 
També afecta a la ordenació gràfica en una zona on s’havia qualificat com a vialitat una 
zona privada. 
Per tant l’objecte d’aquesta modificació és: 
- Corregir errades materials a la normativa i als plànols d’ordenació 
- Definir i concretar alguns aspectes de la normativa urbanística 
- Marcar les alineacions del carrer Pau Casals a la zona d’entrada des de la T-202   
La Normativa urbanística del POUM inclou la definició dels paràmetres i condicions de 
diversos elements del sòl urbà. Alguns dels quals s’han redefinit i/o actualitzat. En concret 
els articles: 

1.4. MARC NORMATIU I TRAMITACIÓ 

Aquest document es redacta d’acord amb les determinacions del Text refós de la Llei 
d’urbanisme i de la legislació urbanística vigent, entre d’altres: 
- Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la 

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme (RLU) 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (RPLU) 

- Ley 8/2007, de 28 de maig, del suelo 
- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 



Ajuntament de la Riera de Gaià  
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 

- Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12 de 
gener de 2010 (PTPCT). 

- Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona aprovat definitivament el 19 de maig de 
2010. 

L’article 96, del TRLU, diu que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació, amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament i la particularitat de 
l’apartat c): ”Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels 
usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que 
estableixen els articles 99 i 100”. 
L’aprovació inicial i provisional correspon a l’Ajuntament de la Riera de Gaià, i l’aprovació 
definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona. 
Es tindrà en compte, pel que fa a la tramitació, al procediment establert a l’art. 85 que 
regula la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal. 
L’article 97 regula la justificació de la modificació de les figures de planejament urbanístic. 
L’article 98 regula la modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o 
d’equipaments esportius.  
L’article 99 regula les modificació de les figures de planejament urbanístic general que 
comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
intensitat, o la transformació dels usos i detalla alguns dels continguts que ha de tenir el 
document. 
L’article 100, regula la modificació de les figures de planejament urbanístic que 
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics. 
L’aprovació i tramitació d’aquesta Modificació Puntual del POUM de la Riera de Gaià, 
s’adequarà al que estableix a l’art. 96 del TRLUC. L’aprovació inicial i provisional 
correspon a l’Ajuntament de la Riera de Gaià, i l’aprovació definitiva a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona. 

1.5. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 

Passats 8 anys des de l’entrada en vigor del Pla d’ordenació urbanística municipal (2009) 
es fa necessari fer una actualització i posada el dia, tot corregint errades materials de 
diferents articles del sòl urbà i dels plànols d’ordenació. 
La revisió d’aquests punts de la normativa urbanística ha de facilitar l’execució 
urbanística, aportant una major seguretat a totes les parts que intervenen en el procés 
urbanístic del municipi en el moment. 
Aquesta actualització neix de l’experiència acumulada en l’executivitat del Pla, que ha 
detectat vàries descripcions de la normativa urbanística que necessiten una definició més 
precisa per evitar interpretacions diferents a la filosofia del POUM. 
També és el moment de proposar la regulació d’alineacions, que ha de permetre en el 
futur les expropiacions necessàries, per a donar l’amplada necessària a l’accés sud del 
municipi des de la carretera T-202 (carrer de Pau Casals), atès que les noves alineacions 
no comporten malmetre grans edificacions, donat que afecten a tanques de patis i a naus 
de planta baixa, llevat d’una casa antiga que té planta baixa i pis. 

1.6. DOCUMENT COMPRENSIU 

La ciutadania té dret a consultar i sér informada sobre el contingut dels instruments de 
planejament i gestió urbanístics (article 8.5 del TRLU). En aquest sentit, en la informació 
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pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, 
s’exposi un document comprensiu. 
Donada la poca entitat de la modificació, que afecta a articles de les Normes 
urbanístiques del Sòl urbà i a un dels plànols d’ordenació, no es redacta un document 
comprensiu annex. 

1.7. REDACTOR 

El document per a la modificació puntual ha estat redactat per.: 
Jordi Granell March, arquitecte 
Serveis tècnics d’arquitectura i urbanisme del Consell Comarcal del Tarragonès 
La Riera de Gaià, setembre de 2017 
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2. MEMÒRIA INFORMATIVA 

2.1. LA RIERA DE GAIÀ 

2.1.1. EMMARCAMENT TERRITORIAL 

El terme municipal de la Riera de Gaià, municipi de la comarca del Tarragonès, té 8,80 
km2 i una altitud de 28 m. Situat a la part baixa de la vall del Gaià limita amb els termes 
municipals de Tarragona (sud), el Catllar (oest), Vespella (nord), la Nou de Gaià (nord-
est) i Altafulla (est). 
A més del nucli urbà de la Riera, hi ha altres unitats de població: Ardenya, Virgili i el 
Castellot. 
El municipi està travessat per la carretera T-203, que va de la TP-2031 ( de Tarragona a 
la C-51) fins a la Riera de Gaià pel Catllar i arriba a través de la T-214 fins a la principal 
via de comunicació, la N-340, que fa d’enllaç amb les comarques del nord i del sud. 
 L’autopista AP-7, que travessa en el mateix sentit i té sortida a Torredembarra, al sud-est 
del municipi.  
La Riera de Gaià és un únic nucli compacta que va créixer a partir del petit nucli primitiu 
medieval format al voltant del Castell i, posteriorment, de l’església. Al segles XVIII - XIX 
es va ampliar amb el carrer Nou i la prolongació del carrer Major. 

2.1.2. EL MEDI FÍSIC I EL PAISATGE 

El Terme Municipal de la Riera de Gaià, amb una superfície aproximada de 896 ha, forma 
part de la comarca del Tarragonès, i s’inscriu en l’àmbit territorial conegut com el Camp 
de Tarragona. 
El terme municipal de la Riera de Gaià presenta un relleu divers: la part central del terme 
està ocupada per una ampla plana travessada pel riu Gaià i pel Torrent, que uneixen els 
seus cursos dins el terme, una mica més enllà del nucli de la Riera. Aquesta plana està 
envoltada per turons que enllacen amb l’anomenat massís del Bonastre. L’altura mitjana 
respecte el nivell del mar és de 28 m, a la Riera. 
Des d’un punt de vista hidrològic, és important el pas del riu Gaià pel terme municipal. 
Aquest riu neix prop de Santa Coloma de Queralt. Travessa la Serralada Litoral per 
l’estret del Cardenal, en el qual s’hi ha construït el pantà del Catllar, i va contornejant el 
massís de Bonastre, des d’on s’obre pas entre la línia de turons fins arribar a la Riera, on 
comença el seu tram final. 
El riu Gaià travessa el municipi de nord-oest a sud-est i permet l’existència de dos grans 
tipus de relleu: el que està lligat a la zona del riu el seu sector d’influència, caracteritzat 
per presentar una plana on s’hi localitza la zona d’horta i el nucli de la Riera de Gaià, i el 
relleu aturonat de la resta de terme municipal, caracteritzat per la presència de 
nombrosos turons amb cert gradient altitudinal. 
La influència del riu Gaià és molt important, ja que tot l’espai funcional de les hortes a la 
riba esquerra i la zona propera a Ardenya venen influenciats per la seva capacitat secular 
de destrucció (avingudes), fertilització (dipòsit de sòls al·luvials) i creació de reserves 
d’aigua. Tot i que aquesta activitat va frenar amb la construcció de l’embassament aigües 
amunt. 
Aquesta plana, base dels millors sòls agrícoles a causa dels seus llims, topografia plana i 
facilitat de reg, constitueix una reserva agrícola natural, en clar risc de degradar-se. La 
plana queda definida per la seva morfologia i el tipus de sòls, i resta limitada per les 
alineacions de canyes, marges de cultius i antics canals de reg. 
És per això que la preservació de la plana d’inundació es considera prioritària, ja que 
representa una preservació dels recursos agrícoles, hídrics i paisatgístics de la zona. 
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Tot el terme municipal de la Riera de Gaià està inclòs dins de l’Aqüífer del Baix Francolí 
(Decret 328/1998). 
El seu clima és suau i clarament mediterrani, el que va ajudar a l’assentament de 
població de caràcter agrícola, tot i que ara l’activitat econòmica predominant al terme són 
els serveis conjuntament amb la indústria. 

2.1.3. LA POBLACIÓ 

La Riera de Gaià compta amb una població de 1.694 habitants (2016). 
El creixement intercensal 2001-2011 va ser de 644 habitants, el que representa un 
creixement total del 47,47%, majoritàriament degut al creixement migratori del 37,14% 
respecte el 10,33% de creixement natural. 

2.2. PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament urbanístic vigent al Riera de Gaià és: 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Riera de Gaià, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, el 9 de juliol de 2008, i publicat al 
DOGC núm. 5316, de data 11 de febrer de 2009.  

- Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat definitivament el 12 de 
gener de 2010 i publicat al DOGC de 3 de febrer de 2010. 
- Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 19 de maig de 
2010 per resolució del conseller de Política territorial i Obres Públiques i publicat al 
DOGC de 15 de juny de 2010. 

2.2.1. POUM 

Els articles i l’ordenació que es proposen modificar estan en el sòl classificat com a urbà. 

2.2.2. PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

SISTEMA D’ESPAIS OBERTS 

El Pla territorial contempla una gran part del terme com a sòl de protecció especial (SPE) 
que comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el 
territori, el Pla, considera que és el més adequat per a integrar en una xarxa permanent i 
contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais 
oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. 
Integren aquest tipus de sòl el terrenys contigus al Riu Gaià i a la part sud del riu fins al 
límit del terme municipal.  
A la part nord-est del terme municipal el sòl és de protecció territorial, que el Pla no 
considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que 
té valors, condicionats o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva 
possible transformació. 
Majoritàriament es tracta de sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, que assenyala àrees 
d’activitat productives agràries de significació territorial, i que alhora són terrenys que 
aporten paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que, per 
estar molt poc contaminats per l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del 
Pla com espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori. 
Una petita part és sòl de preservació de corredors d’infraestructures, quasi insignificant. 
La resta del terme, té la categoria de sòl de protecció preventiva, segons el plànol de 
proposta del PTPCT. 
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SISTEMA D’ASSENTAMENTS 

El Pla, aprovat definitivament, proposa per la Riera de Gaià l’estratègia de creixement 
moderat, amb l’objectiu que es puguin atendre les necessitats pròpies de creixement i 
poder atreure una petita quantitat de població externa. 
L’article 3.7 de les normes d’ordenació territorial del PTPCT, estableix, per els 
creixements moderats, que la extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística 
municipal pot proposar és orientativament la que resulti de l’aplicació de les següents 
expressions alfanumèriques: 
Moderat: E= (30/100)*A*f, on E: superfície de l’extensió urbana admissible, A: superfície 
de càlcul de l’àrea urbana existent i f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió. 

SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

Mitjançant el sistema d’infraestructures de mobilitat, que comprèn la xarxa viària, la xarxa 
ferroviària i altres d’infraestructura fixa i també el sistema logístic i els intercanviadors 
nodals associats als anteriors, el Pla estableix la xarxa de connectivitat física –de 
persones i mercaderies que permet un funcionament integrat de l’espai territorial, tant pel 
que fa a l’àmbit del Pla com als diversos àmbits superiors en què aquest s’insereix. 
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RISCOS 

L’article 2.12 de les Normes d’ordenació territorial del PTPCT diu: 
“1. Els sòls subjectes a riscos naturals o tecnològics significatius queden exclosos de 
qualsevol destinació que hagi de comportar un risc per a les persones d’acord amb les 
directrius que estableixen els articles 5 i 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
2. El planejament urbanístic ha de delimitar amb precisió les zones de risc o afectació i ha 
de determinar, si escau, les mesures específiques de protecció i prevenció que siguin 
adequades, d’acord amb l’ordenació proposada i la normativa d’aplicació en cada cas.” 

2.2.3. CATÀLEG DEL PAISATGE DEL CAMP DE TARRAGONA 

El Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 2010, elaborat 
per l’Observatori del Paisatge amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 
de la Universitat de Girona (UdG), determina que el terme municipal de la Riera de Gaià 
està inclòs en la unitat de paisatge Baix Gaià. 
És un relleu de serres ondulades i turons de baixa altitud.  
El riu Gaià i els torrents que li són tributaris arrticulen el sector oriental del Baix Gaià. 
Un mosaic de pinedes i grans urbanitzacions caracteritza el paisatge del sector occidental 
del Baix Gaià, entre els Pallaresos i la línia de costa. 
L’agricultura té una presencia important als sectors nord de llevant del Baix Gaià. 
Predominen els conreus llenyosos, els avellaners principalment. 
Els espais naturals més valuosos es localitzen a la faixa costanera. 
L’espai litoral del Baix Gaià està sotmès a una dinàmica molt intensa de creixement 
urbanístic, en alguns casos sense tenir en compte la integració en el paisatge. 
Els boscos que s’estenen entre els nuclis de Sant Pere i Sant Pau i les urbanitzacions de 
cala Romana i residencial Monnars posseeixen un alt valor social i recreatiu, a causa de 
la seva proximitat a la ciutat de Tarragona. 
El litoral del Baix Gaià és una zona de pas de grans infraestructures de comunicació. 
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OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA 

El Catàleg defineix uns objectius de qualitat paisatgística (OQP) que s’han formulat a 
partir de treball de l’Observatori del Paisatge i de les aspiracions ciutadanes expressades 
en els processos de participació ciutadana. El Conveni europeu del paisatge estableix 
que els objectius de qualitat paisatgística representen la plasmació, per part de les 
administracions públiques, de les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les 
característiques paisatgístiques del seu entorn. Els objectius de qualitat paisatgística han 
de considerar, per tant, les característiques del paisatge que la ciutadania desitja veure 
reconegudes i que el planejament territorial ha de prendre en consideració. 
Defineix uns OQP per tot l’àmbit del Camp de Tarragona i uns altres per a cada unitat de 
paisatge. 

Objectius de qualitat paisatgística per el Camp de Tarragona 

Al terme de la Riera de Gaià li són d’aplicació alguns dels objectius de qualitat 
paisatgística definits per a tot l’àmbit territorial del Camp de Tarragona: 
OQP CT1. Un paisatge urbà rehabilitat, valorat per la trajectòria històrica pròpia i de 
qualitat arquitectònica, endreçat i dissenyat per assegurar la bona qualitat de vida dels 
ciutadans. 
OCP CT2. Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, dimensionat d’acord 
amb les necessitats reals i que no comprometi el futur del caràcter agrícola dels espais 
circumdants als nuclis urbans. 
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OCP CT20. Uns paisatges fluvials, especialment dels rius Francolí i Gaià, però també del 
conjunt de barrancs i rieres, conservats d’acord amb la seva dinàmica i funcionalitat i 
accessibles per  a activitats de gaudi. 

Objectius de qualitat paisatgística de la Unitat de paisatge 

També defineix uns objectius de qualitat paisatgística (OQP) que són específics 
d’aquesta unitat de paisatge. Aquests són els objectius que afecten a la zona de la Riera 
de Gaià: 
OQP BG2. Un paisatge rural ben gestionat, amb un important patrimoni construït de 
masos, castells i barraques i marges de pedra seca lligats al conreu del garrofer, 
revaloritzat, promocionat socialment i turísticament i que mantingui el seu caràcter 
identitari. Aquest espai conserva les millors mostres de conreu del garrofer del Camp de 
Tarragona, característic dels espais mediterranis amb escassetat d’aigua. 
OQP BG3. Un paisatge del garrofer ben conservat i valorat, condicionat per permetre’n 
l’ús social. La zona de la riera de Gaià  i Roda de Berà es caracteritza per la presència 
encara notable del garrofer, que té un elevat valor estètic i identitari malgrat la regressió 
que està patint a tot el territori. 
OQP BG4. Uns espais urbans compactes, que respectin els espais rurals i naturals 
intersticials. Existeixen una gran varietat d’estructures urbanes, amb nuclis antics rics en 
elements patrimonials i creixements més recents de diversa qualitat, amb diversitat de 
tipologies urbanes separades per espais encara rurals o naturals amenaçats per 
periurbanització. Haurien de conservar en el procés de desenvolupament i creixement 
urbà una adequada i gradual transició entre l’espai natural i l’artificialitat, integrant 
elements naturals en l’espai públic urbà i mantenint l’espai obert lliure d’edificacions i 
instal·lacions, i estructurat per fer-hi compatible l’ús social i l’aprofitament agrícola. 
Els objectius de qualitat paisatgística estan formulats en resposta a la pregunta “Quin 
tipus de paisatge volem”, i posteriorment es territorialitzen en: 
Àrees amb valors especials per protegir 
- Paisatge del garrofer localitzat a l’interior est de la unitat, entre la riera del Gaià i Roda 
de Berà. Pel seu valor estètic, simbòlic i identitari i per la regressió que està vivint, caldria 
preservar d’alteracions que posessin en risc de desaparició aquest singular paisatge 
mediterrani identitari dels espais mediterranis amb escassetat d’aigua, que, a més, aporta 
un important patrimoni construït de barraques i marges de pedra seca, masos i castells. 
També caldria potenciar-ne el valor estructurant itineraris que en permetin l’ús social. Per 
altra banda, seria interessant fomentar el garrofer com a element identitari, protegint i 
conservant els exemplars de més port i promovent la utilització d’aquest arbre en la 
urbanització dels teixits urbans, a les urbanitzacions, al costat de les vies de 
comunicació... Una altra mesura de manteniment del paisatge del garrofer seria introduir 
mesures compensatòries per al manteniment de les explotacions de garrofers que 
queden i que no són rendibles, mitjançant contractes globals d’explotació, mecanismes 
de custòdia del territori o procediments similars.  
- Ribera de la desembocadura del riu Gaià. Pels seus valors ecològics, estètics i d’ús 
social, caldria restaurar i revalorar el tram final de la desembocadura mitjançant algun 
instrument d’ordenació i gestió. 
Àrees de foment de la gestió 
- Masses forestals localitzades al sector sud-oest, al nord de la ciutat de Tarragona, els 
anomenats boscos de Tarragona. Caldria implementar una gestió forestal que preservi 
els valors ecològics, estètics i d’ús social, i emprendre mesures per a reduir el risc 
d’incendis forestals i fer compatible la preservació dels valors ecològics amb l’ús i el gaudi 
social. S’hauria d’estudiar, en el marc dels plans urbanístics, la possibilitat de crear un 
espai periurbà de transició entre l’aglomeració de Tarragona i la matriu agroforestal del 
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baix Gaià, que s’ha de potenciar com a espai de lleure i esbarjo de la ciutat, ben 
connectat –mitjançant vies verdes− amb la ciutat. 
- Àrea contínua de conreus llenyosos i herbacis situats al nord-oest de la unitat, des de 
Perafort fins a la Riera de Gaià, en transició cap a les unitats de la plana de l’Alt Camp i el 
massís del Gaià, i que s’estén fins a la desembocadura del riu Gaià. És possible 
contemplar mosaics de conreus llenyosos d’avellaners, oliveres, vinyes i garrofers, que 
haurien de mantenir la condició d’espais oberts conservant els valors productius i estètics 
ordenats sobre una xarxa de camins i itineraris que també en permetin l’ús social. Seria 
recomanable de fer un estudi integral dels espais agraris d’aquesta unitat.  
Àrees susceptibles d’accions d’ordenació 
- Activitats extractives del Llorito i el Mèdol. Cal procurar-ne la restauració paisatgística.  
- Autopista AP-7, que creua la unitat. Caldria restaurar paisatgísticament els talussos 
desproveïts de vegetació.  
- Instal·lacions agràries, com els magatzems. Cal fomentar-hi un aspecte acabat que 
segueixi uns criteris paisatgístics.  

2.3. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 
Es proposa la modificació de diferents articles del Sòl no urbanitzable (SNU). Podem dir 
que l’àmbit de la Modificació puntual coincideix amb el del conjunt del sòl no urbanitzable 
del terme municipal de la Riera de Gaià. 
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3. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

3.1. RELACIÓ DE MODIFICACIONS EN EL SÒL URBÀ 

Les modificacions són de dos tipus, les que afecten a la Normativa urbanística i les que 
afecten als Plànols d’ordenació. 

3.1.1. MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

La present Modificació Puntual del POUM de la Riera de Gaià pretén, tal i com ja s’ha 
indicat en apartats anteriors, precisar l’aplicació de la normativa urbanística, pel que fa a 
diferents articles del Sòl urbà. 
- art. 25 - Planta golfes 
- art. 35 - Instal·lacions de façana 
- nou Art. 35 bis - Piscines 
- art. 42. Pati d’illa 
- art. 52. Separacions mínimes i tanques 
- art. 78 - Sistema d’equipaments comunitaris (EQ) 
- art. 86 - Zona de casc antic (clau CA) 
- art. 87- Zona de ciutat jardí aïllats (clau CJA) 
- art. 90 - Zona de cases en renglera jardí (CLAU CR) 
- art. 91 - Zona de cases en renglera - carrer de la sèquia (clau crs) 
- art. 99 - PAU 4A - Ardenya 
- Annex 6. Regulació d l’ús d’aparcament 

3.1.2. MODIFICACIONS DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

Es proposen vàries modificacions del plànols d’ordenació OR 2a - Qualificació del sòl: la 
Riera Sud. 
D’una banda s’ha detectat una errada materials a les 4 cases del carrer Sant Pau. 
Al vial de la Sèquia és clarifica la zona que és planta baixa i es corregeixen les alçades 
d’uns edificis per millorar l’executivitar del POUM. 
Es proposen unes correccions a les dues connexions previstes entre el SAU 4R i els 
carrers Major i Sant Antoni. 
Finalment es proposa una correcció d’alineacions al carrer Pau Casals, accés sud al 
municipi, per preveure la seva dignificació futura. 
- 4 cases del carrer Sant Pau 
- Zona de cases en renglera – carrer de la Sèquia (Clau CRS) 
- Connexions SAU 4R amb els carrers Major i Sant Antoni 
- Correcció d’alineacions a l’accés sud (C/ Pau Casals) 

3.2. MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

3.2.1. ART. 25 - PLANTA GOLFES 

ANTECEDENTS 

L’article 25 (Títol II - Paràmetres comuns d’ordenació i ús, Capítol 1 - Disposicions que 
regulen l’edificació, Secció 1 - Disposicions d’aplicació general) regula les planta golfes. 
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L’article diu que l’alçada lliure superior a 1,50 m computarà a efectes de determinar la 
quantitat de sostre de l’edificació, contradit el que es diu en les zones on es permeten les 
plantes  golfes. 

JUSTIFICACIÓ 

Per tal d’evitar contradiccions es proposa modificar l’alçada d’1,50 a 1,80 m. 

NORMATIVA ACTUAL 

“ Art. 25 - Planta golfes 
És aquella que està situada entre l’últim forjat teòricament possible de l’edifici i la coberta 
inclinada. Només estan permeses les golfes habitables quan així ho indiquin les 
ordenances d’una zona. En cap cas les golfes habitables podran constituir un habitatge 
independent del de la planta immediatament inferior. 
La superfície de les plantes sotacoberta amb una alçària lliure superior a 1,50 m 
computarà a efectes de determinar la quantitat de sostre de l’edificació.” 

NORMATIVA PROPOSADA 

“ Art. 25 - Planta golfes 
És aquella que està situada entre l’últim forjat teòricament possible de l’edifici i la coberta 
inclinada. Només estan permeses les golfes habitables quan així ho indiquin les 
ordenances d’una zona. En cap cas les golfes habitables podran constituir un habitatge 
independent del de la planta immediatament inferior. 
La superfície de les plantes sotacoberta amb una alçària lliure superior a 1,80 m 
computarà a efectes de determinar la quantitat de sostre de l’edificació.” 

3.2.2. ART. 35 - INSTAL·LACIONS DE FAÇANA 

ANTECEDENTS 

L’article 35 (Títol II - Paràmetres comuns d’ordenació i ús, Capítol 1 - Disposicions que 
regulen l’edificació, Secció 1 - Disposicions d’aplicació general) regula les instal·lacions 
en façana. 
Es troba a faltar un punt que reguli els baixants situats en façana. Tampoc es regulen els 
aparells de climatització. 
JUSTIFICACIÓ 

Per tal d’evitar que es malmetin les instal·lacions d’aigües pluvials quan donin 
directament a façana de carrer i per no envair les voreres, de mesura molt reduïda a la 
major part del municipi, es indispensable regular aquest tipus d’instal·lació. 
Regular la col·locació d’aparells d’aire condicionat és també necessari per evitar la 
proliferació indiscriminada d’aparells que malmetin el paisatge urbà. 

NORMATIVA ACTUAL 

El redactat actual de l’article, segons les Normes urbanístiques del POUM, és: 
“Art. 35 - Instal·lacions de façana 
1. Les xarxes de serveis de nova implantació (telefonia, enllumenat, electricitat, 
sanejament, aigua, gas, etc.) aniran soterrades. Les xarxes existents hauran d’anar 
adaptant-se a aquesta necessitat. 
2. Les instal·lacions privades d’aire condicionat no es deixaran vistes en façana. 
3. Les antenes de televisió, ràdio i telefonia, incloent les antenes parabòliques, es 
situaran en coberta, i no visibles des del carrer.” 
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NORMATIVA MODIFICADA 

Es proposa el següent redactat: 
“Art. 35 - Instal·lacions de façana 
1. Les xarxes de serveis de nova implantació (telefonia, enllumenat, electricitat, 
sanejament, aigua, gas, etc.) aniran soterrades. Les xarxes existents hauran d’anar 
adaptant-se a aquesta necessitat. 
2. Les instal·lacions privades d’aire condicionat no es deixaran vistes en façana. 
3. Les antenes de televisió, ràdio i telefonia, incloent les antenes parabòliques, es 
situaran en coberta, i no visibles des del carrer. 
4. Les aigües de pluja de coberta es conduiran fins a la xarxa de pluvials o fins el carrer, 
segons el cas. Quan la conducció estigui en la façana de carrer s’encastarà en els 2,5 m 
últims. 
5. Els sistemes de climatització compliran: 
a. En els edificis de nova construcció, o en aquells resultants d’un procés de gran 

rehabilitació, de les zones residencials les unitats exteriors dels equips d’aire 
condicionat, refrigeració o ventilació, com bombes de calor, compressors, ventiladors 
o similars, tant dels habitatges com dels locals o d’altres, se situaran a la coberta o 
terrat de l'edifici, de manera que no siguin visibles des de la via pública i amb les 
mesures correctores escaients per tal de minimitzar el seu impacte visual, tèrmic i 
acústic. 

b. Només quan, tècnicament, no sigui viable la instal·lació a la coberta d’acord amb el 
punt a, i en els casos de petita rehabilitació o edificis existents, es podran instal·lar: 

- A l'interior del local o habitatge, integrades en el forat arquitectònic (sense que 
produeixin relleu a la façana), i amb ventilació a l'exterior mitjançant reixa deflectora. 

- A les terrasses i balcons, sobre el terra i sense sobrepassar l'alçada de la barana, i 
sempre al darrera d'aquesta i protegits de vistes. 

- En patis que compleixin les dimensions mínimes segons la normativa d'habitabilitat, 
excepte si hi ventilen estances sensibles al soroll, sempre que tots els veïns hi 
estiguin d'acord i així ho manifestin i que no sigui possible la instal·lació d’acord amb 
els punts anteriors. 

c. Quan els aparells estiguin situats a una distància inferior a 3 metres de qualsevol 
obertura d'un espai habitable, caldrà prendre les mesures necessàries per evitar que 
l'aire expulsat l'afecti. 

e. Les unitats exteriors no podran instal·lar-se adossades directament a les parets 
mitgeres, forjats i altres elements estructurals de les edificacions, i se separaran 
d’aquests elements a una distància mínima de 10 centímetres, i s’aïllaran 
degudament de les vibracions i els sorolls amb els elements adequats. 

f. Les instal·lacions es faran, sempre, amb les mesures correctores escaients per tal de 
minimitzar el seu impacte visual, tèrmic i acústic. 

g. Les climatitzacions no es podran col·locar vistes en façana. Només, quan es 
demostri justificadament que no hi ha una altra solució s’hi podran instal·lar, 
degudament encastades i dissimulades amb una reixa integrada al disseny de la 
façana. L’abocament d’aire haurà de fer-se a una alçada superior a 2,50 m, respecte 
de la rasant de la voravia, amb un màxim de 10 kW. La reixa deflectora no podrà 
expulsar aire per sota de l'horitzontal. L'aigua de condensació dels aparells no es 
podrà abocar ni a la voravia ni al carrer. 
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h. Quan el local o habitatge disposi de més d'un aparell, els punts d'abocament de l'aire 
per façana se separaran el màxim possible (però tot evitant la vertical de finestres de 
pisos superiors,...).  

i. Es consideren parts de la instal·lació de climatització, a més de les unitats interiors i 
exteriors, els elements de subjecció, els tubs de fluids, els conductes d'aire i els 
cablejats necessaris per al seu correcte funcionament. Caldrà complir en tot moment 
les determinacions de la normativa per a aquest tipus d'instal·lacions, i altres 
normatives vigents sobre sorolls i vibracions.” 

3.2.3. NOU ART. 35 BIS - PISCINES 

ANTECEDENTS 

A les Normes urbanístiques actuals no existeix cap article que reguli la implantació de 
piscines. Des de l’entrada en vigor del POUM s’han demanat vàries llicències per a la 
construcció de piscines. 

JUSTIFICACIÓ 

La falta de regulació de les piscines fa indispensable crear un article nou per tal de 
regular-les. 
En el Títol II - Paràmetres comuns d’ordenació i ús, Capítol I - Disposicions que regulen 
l’edificació, Secció 1 - Disposicions generals, s’inclou un nou article que regula les 
piscines, tant pel que fa a l’edificació alineada a vial com a la aïllada. 
NORMATIVA MODIFICADA 

Es proposa el següent redactat: 
“Art. 35 bis - Piscines 
1. Les piscines i les seves instal·lacions auxiliars hauran de separar-se de la façana de la 
via pública una distància mínima de 3.5 metres, del fons de parcel·la i de les seves 
partions laterals una distància mínima d’1.5 metre. En el cas de proximitat a línies de 
conducció d’energia elèctrica s’hauran de respectar les distàncies de 3.5 metres 
establertes al Reglament electrotècnic de baixa tensió, Instrucció BT-31, corresponents 
als espais de protecció volum 1 i volum 2. 
2. Només s'autoritzaran piscines que tinguin els sistemes de depuració i de tecnologia 
homologada. 
3. S’admetrà la construcció d’elements auxiliars d’ús comunitari en tot l’àmbit dels espais 
lliures d’edificació o no construïts de la parcel·la, com depuradores, dipòsits d’aigua i 
similars si s’ubiquen sota la rasant definitiva del terreny. En tot cas, si han de sobresortir 
respecte el nivell de la planta baixa compliran el prescrit per les construccions en aquest 
espai. 

3.2.4. ART. 42. PATI D’ILLA 

ANTECEDENTS 

L’article 42 (Títol II - Paràmetres comuns d’ordenació i ús, Capítol I - Disposicions que 
regulen l’edificació, Secció 2 - Regulació de l’edificació alineada a vial) regulen el pati 
d’illa. 
En aquest article no es regula la construcció en el pati d’illa. 

JUSTIFICACIÓ 

Es necessari regular l’alçada de les edificacions en el pati d’illa per evitar construccions 
d’excessiva alçada. 
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NORMATIVA ACTUAL 

El redactat actual és el següent: 
“Art. 42 - Pati d’illa 
És l’espai lliure d’edificació o només edificable en planta baixa i soterrani, segons es fixi a 
les condicions generals de tipus d’ordenació, que resulta d’aplicar les profunditats 
edificables.” 

NORMATIVA MODIFICADA 

Es proposa el següent redactat: 
“Art. 42 - Pati d’illa 
És l’espai lliure d’edificació o només edificable en planta baixa i soterrani, segons es fixi a 
les condicions generals de tipus d’ordenació, que resulta d’aplicar les profunditats 
edificables. 
Quan s’admeti l’edificació en el pati interior d’illa s’ajustarà a les condicions següents:  
1. L'edificació en interior d'illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus 
d'ordenació o en els plànols d’ordenació, només s’admetrà en planta baixa i en planta 
soterrani i no pot superar l'alçada lliure que tingui la planta baixa, amb un màxim de 3,50 
m, amidats des de la cota de referència de la planta baixa mesurada segons les regles de 
determinació d'alçada. 
La coberta serà plana, amb un gruix màxim total (sostre+aïllament+impermeabilització) 
de 60 cm.  
2. L’alçaria de l'edificació a pati d'illa només podrà entendre’s referida a la rasant d'un 
carrer, fins a una profunditat igual a la meitat de la distància entre les dues alineacions 
interiors d'illa oposades. 
3. En casos de desnivell entre façanes oposades d'illa, aquesta profunditat límit s'haurà 
de reduir, de manera que l'edificació a l'espai interior no ultrapassi un pla ideal traçat a 
quaranta-cinc graus mesurat des de l'alçada màxima corresponent a planta baixa en el 
límit edificable de la parcel·la oposada. En qualsevol cas, l’increment de l’alçària 
reguladora màxima de l’edificació del pati d’illa que es produeixi pel desnivell del terreny, 
no superarà els 2,80 metres. 
4. L’espai lliure d’edificació es mantindrà preferentment enjardinat.” 

3.2.5. ART. 52. SEPARACIONS MÍNIMES I TANQUES 

ANTECEDENTS     

L’article 52 (Títol II - Paràmetres comuns d’ordenació i ús urbanístic del sòl, Capítol I – 
Disposicions que regulen l’edificació, Secció 3 - Regulació de l’edificació aïllada) defineix i 
regula les separacions mínimes i tanques en la edificació aïllada. 
L’alçada de les tanques que es defineix contradiu la que es defineixen a les zones.  

JUSTIFICACIÓ 

Es necessari corregir l’alçada de les tanques per evitar contradiccions amb les de 
previstes a cada zona. Es proposa una nova redacció del punt 2 que no determina quina 
és l’alçada, deixant que es regulin a cada zona. 
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NORMATIVA ACTUAL 

El redactat actual és el següent: 
“Art. 52 - Separacions mínimes i tanques 
1. Les separacions mínimes de l’edificació a la façana de la via pública, al fons de 
parcel·la, a les seves partions laterals i entre edificacions d‘una parcel·la, són distàncies 
que hauran de respectar tant les edificacions com els seus cossos sortints i també els 
soterranis. Els ràfecs podran envair aquestes franges de separació fins a una distància 
màxima de 45 cm. 
Les plantes soterrani resultants de rebaixos, anivellaments de terreny o excavacions 
hauran de respectar, en el supòsit d’habitatges unifamiliars, les distàncies mínimes 
establertes a les partions de parcel·la, llevat que es tracti de la part que serveixi per donar 
accés des de l’exterior als usos permesos en aquestes plantes i sempre que la part 
esmentada no excedeixi del 15% de la superfície lliure. 
2. Les tanques de separació a l’espai públic s’hauran de subjectar en tota la seva longitud 
a les alineacions i rasants fixades. Les tanques de separació de partions entre veïns 
s’amidaran des de la cota natural del terreny en aquest límit. 
L’altura màxima de les tanques serà de 1,80 m, i es podran fer amb material massís fins a 
una cota màxima de 1,0 metres per damunt de la vorera o del terreny. S’acabaran amb 
vegetació arbustiva i si cal, amb reixes o tela metàl·lica. No s’admetran els acabats amb 
elements punxents, o que puguin provocar ferides a les persones o als animals. 
3. Si els solars existents lliures d’edificació no es mantenen amb les adequades 
condicions i poden suposar un perill per a les persones, l’Ajuntament podrà obligar la 
propietat a tancar el solar.” 

NORMATIVA MODIFICADA 

Es proposa el següent redactat: 
“Art. 52 - Separacions mínimes i tanques 
1. Les separacions mínimes de l’edificació a la façana de la via pública, al fons de 
parcel·la, a les seves partions laterals i entre edificacions d‘una parcel·la, són distàncies 
que hauran de respectar tant les edificacions com els seus cossos sortints i també els 
soterranis. Els ràfecs podran envair aquestes franges de separació fins a una distància 
màxima de 45 cm. 
Les plantes soterrani resultants de rebaixos, anivellaments de terreny o excavacions 
hauran de respectar, en les zones d’habitatges unifamiliars, les distàncies mínimes 
establertes a les partions de parcel·la, llevat que es tracti de la part que serveixi per donar 
accés des de l’exterior als usos permesos en aquestes plantes i sempre que la part 
esmentada no excedeixi del 15% de la superfície lliure. 
2. Les tanques de separació a l’espai públic s’hauran de subjectar en tota la seva longitud 
a les alineacions i rasants fixades. Les tanques de separació de partions entre veïns 
s’amidaran des de la cota natural del terreny en aquest límit. 
L’altura màxima de les tanques serà l’establerta a cada zona, i es podran fer amb material 
massís fins a la mesura que es fixi a la normativa de la zona. S’acabaran amb vegetació 
arbustiva i si cal, amb reixes o tela metàl·lica. No s’admetran els acabats amb elements 
punxents, o que puguin provocar ferides a les persones o als animals. 
3. Si els solars existents lliures d’edificació no es mantenen amb les adequades 
condicions i poden suposar un perill per a les persones, l’Ajuntament podrà obligar la 
propietat a tancar el solar.” 
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3.2.6. ART. 78 - SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (EQ) 

ANTECEDENTS 

L’article 78 (Títol III - Règim urbanístic del sòl, Capítol II - Regulació i desenvolupaments 
de sistemes, Secció 4 - Sistemes d’equipaments comunitaris i serveis tècnics) defineix i 
regula el Sistema d’equipaments comunitaris (EQ). 
La normativa relativa a equipaments públics és molt bàsica i pot donar lloc a 
interpretacions errònies. Es proposa...... 

JUSTIFICACIÓ 

NORMATIVA ACTUAL 

El redactat actual de l’article , segons les Normes urbanístiques del POUM, és: 
“Art. 78 - Sistema d’equipaments comunitaris (EQ) 
1. Comprèn el sòl destinat a usos públics, col·lectius o comunitaris al servei dels 
ciutadans. 
2. En els equipaments i dotacions es distingeix entre els que apareixen indicats el aquest 
POUM i aquells altres que com a sistemes complementaris resulten de les cessions 
obligatòries i gratuïtes que els propietaris han de realitzar d’acord amb la legislació vigent. 
3. El sòl classificat d’equipament haurà d’ésser de titularitat pública, i en conseqüència, 
haurà de ser adquirit per l’administració per compra, expropiació, cessió gratuïta o 
qualsevol altre títol segons siguin les circumstàncies de l’actuació. L’assignació de l’ús i 
condicions d’edificació es faran mitjançant Plans especials. 
4. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 
paisatge, a l’organització general del teixit urbà on se situa, i a les condicions ambientals 
del municipi. Les condicions d’edificació seran les mateixes que s’hagin establert per a la 
zona contigua on se situa l’equipament. En el cas de que l’equipament limiti a dues zones 
diferents, s’adoptaran les condicions de menor impacte per a l’entorn immediat. Es 
prestarà especial atenció al cromatisme de l’edificació, al tractament de l’espai no edificat 
de la parcel·la i al tipus de tanca. De forma específica, el sòl destinat a equipaments 
situat a l’oest del carrer de la Sèquia només es podrà destinar a ús d’aparcament no 
edificable. 
5. Els usos que es determinen com a sistema d’equipament comunitari són: 
A. Educatiu 
B. Esportiu i recreatiu 
C. Sanitari - Assistencial 
D. Sòcio-cultural 
E. Religiós 
F. Cementiri 
G. Administratiu 
H. Mercats i abastaments 
I. Ambiental i de transport 
J. Aparcament” 
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NORMATIVA MODIFICADA 

Es proposa el següent redactat: 
“Art. 78 - Sistema d’equipaments comunitaris (EQ) 
1. Comprèn el sòl destinat a usos públics, col·lectius o comunitaris al servei dels 
ciutadans. 
2. En els equipaments i dotacions es distingeix entre els que apareixen indicats el aquest 
POUM i aquells altres que com a sistemes complementaris resulten de les cessions 
obligatòries i gratuïtes que els propietaris han de realitzar d’acord amb la legislació vigent. 
3. El sòl classificat d’equipament haurà d’ésser de titularitat pública, i en conseqüència, 
haurà de ser adquirit per l’administració per compra, expropiació, cessió gratuïta o 
qualsevol altre títol segons siguin les circumstàncies de l’actuació. L’assignació de l’ús i 
condicions d’edificació es faran mitjançant Plans especials. 
4. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 
paisatge, a les condicions tècniques i directrius de la normativa sectorial corresponent a 
l’ús al que es destini l’equipament, al paisatge, a l’organització, tipologia i cromatisme 
general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del municipi, 
prestant-se especial atenció al cromatisme de l’edificació, al tractament de l’espai no 
edificat de la parcel·la, al tipus de tanca i a l’impacta en relació a les zones on estiguin 
emplaçats. 
5. Els usos que es determinen com a sistema d’equipament comunitari són: 
A. Educatiu 
B. Esportiu i recreatiu 
C. Sanitari - Assistencial 
D. Sòcio-cultural 
E. Religiós 
F. Cementiri 
G. Administratiu 
H. Mercats i abastaments 
I. Ambiental i de transport 
J. Aparcament 
6. De forma específica, el sòl destinat a equipaments situat a l’oest del carrer de la 
Sèquia només es podrà destinar a ús d’aparcament no edificable. 
7. Les condicions de l’edificació dels equipaments seran les establertes per a la zona 
contigua on se situa l’equipament. En el cas que l’equipament sigui col·lindant a dues 
zones diferents, s’adoptaran les condicions de la zona de major edificabilitat. 
8. Si l’equipament no es pot assignar a una zona concreta, es tindrà en compte: 
a. Les previsions mínimes de dimensionament dels equipaments s’ajusten a les 

establertes en els estàndards regulats en la legislació vigent. La localització haurà de 
basar-se en criteris de proximitat, per a obtenir les superfícies més grans possibles.  

b. Els equipaments i dotacions hauran d’adaptar-se normalment al tipus d’ordenació on 
s’ubica.  

c. La edificabilitat neta general serà de 2 m2st/m2s. 
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d. L’alçada màxima general serà de 9,50 metres, corresponents a planta baixa més 
dues plantes. 

e. La ocupació màxima general serà del 100% del solar que se li assigni, respectant les 
condicions de separacions a llindars establertes en funció de la seva ubicació 
respecte de la zona on s’ubica.  

9. S’admet la instal·lació de sistemes tècnics a les zones qualificades d’equipaments amb 
una ocupació màxima del 5% de la superfície total destinada a equipaments. 
10. En els equipaments de titularitat pública que eventualment es puguin situar en sòl no 
urbanitzable, les condicions d’edificabilitat, ocupació, etc. seran les adequades als 
requeriments estrictes de l’equipament. 

ART. 86 - ZONA DE CASC ANTIC (CLAU CA) 

ANTECEDENTS 

L’article 86 (Títol III - Règim urbanístic del sòl, Capítol III - Regulació i desenvolupament 
en Sòl urbà, Secció 2 - Zones d’ordenació en sòl urbà) defineix i regula la Zona de Casc 
Antic (clau CJ). 
Actualment ja existeixen edificis d’habitatges de tipus bifamiliar, que la normativa no 
contempla. 

JUSTIFICACIÓ 

Es necessari posar aquest tipus d’edifici que facilitarà el desenvolupament de la zona. 
NORMATIVA ACTUAL 

Les Normes urbanístiques, defineixen i regulen la clau CJA així: 
 “Art. 86 - Zona de Casc Antic (clau CA) 
1. Definició: 
Aquesta zona ordena l’edificació bàsicament consolidada del municipi. Correspon a 
ordenació tradicional d’habitatges entre mitgeres alineats a vial. Les normes regulen les 
obres de nova edificació, conservació, millora i renovació de l’edificació i dels patis, horts i 
verds privats existents. L’objectiu és potenciar el nucli urbà existent, sense canviar 
substancialment les seves característiques, que es consideren en elles mateixes un valor. 
El caràcter de la zona no el defineix un sol edifici sinó el conjunt, el teixit urbà, i el fet de 
que aquest teixit és antic. Tota intervenció en aquesta zona s’haurà de fer de forma 
acurada i respectuosa. Són elements característics d’aquest teixit els carrers i les places, 
la divisió parcel·lària i les edificacions.  
2. Subzones: 
- Nucli d’Ardenya 
3. Condicions de parcel·lació: 
Superfície mínima: La parcel·la mínima serà de 80 m2, excepte les existents abans de la revisió.  

 En aquest àmbit es conservarà l’actual estructura parcel·lària. No es permet 
l’agregació de parcel·les, excepte quan es tracti d’una parcel·la de superfície inferior 
a la mínima edificable, que en aquest cas es podrà agregar a una de les 
confrontants.  

Front mínim de parcel·la: El front mínim de parcel·la serà de 5 m, excepte per als solars existents abans de la 
revisió. 

4. Condicions d’edificació: 
Tipus d’ordenació: Alineada a vial, entre mitgeres. 

Densitat: 1 habitatge per parcel·la mínima, sense considerar fraccions. 
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Ocupació: Es permet l’ocupació del 100% del solar en PB i PP  

Altura reguladora: L’altura màxima serà de 10 m  

Nombre de plantes: PB + 2PP 

Punt d’aplicació de l’ARM: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades establertes als art. 38 i 39 
d’aquesta normativa.  

Altura entre forjats: Altura mínima lliure PS: 2,25 m 

 Altura mínima lliure PB: 2,50 m per a ús residencial 

  3.50 m per a altres usos 

 Altura màxima lliure PB: 3,50 m 

 Altura mínima lliure PP: 2,50 m 

Entresolats: No s’admeten, excepte en edificis existents que ja en disposin 

Coberta: Pot ser plana o inclinada. En aquest cas no pot superar un pendent del 30% en 
qualsevol vessant, l’arrencada de la coberta no podrà estar a més de 0,50 m de 
l’últim forjat horitzontal, i l’altura màxima en qualsevol punt de la coberta no pot 
superar la seva cota d’arrencada en més de 2,50 m.  

 Per damunt de l’ARM només s’admeten les cambres d’aire i els elements d’acabat 
de terrat o coberta plana, les baranes, fins una altura màxima de 1,80 m, els 
elements bàsics de les instal·lacions, i caixes d’escala d’accés i manteniment. 

 Les cobertes inclinades es revestiran amb teula àrab de color tradicional o del color 
predominant al seu entorn, i hauran de disposar de canal. Si tenen tortugada, 
aquesta s’haurà de mantenir, però en cas contrari no s’admetrà la canal vista, i 
haurà de situar-se dins la teulada. 

Sota coberta habitable: S’admet una planta de golfes, que sempre hauran d’estar vinculades a la planta 
inferior, i que no podran sobresortir del volum definit pel pla de façana i del pla de 
remat de la coberta inclinada. 

Cossos sortints: És permeten els cossos sortints oberts, en una longitud màxima de 2/3 de la façana, 
amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer, a una altura mínima lliure del 
carrer (o de la vorera si  n’hi ha) de 3,50 m; la separació de les mitgeres no serà 
inferior a 1,00 m. 

Espai lliure de parcel·la: La subclau CAnE correspon a espais privatius no edificables, que podran estar 
vinculats a l’habitatge. Només es podrà pavimentar un 50% de la superfície de 
parcel·la no ocupada amb edificació, i la part restant s’haurà d’enjardinar i arbrar. 

Elements sortints: S’admeten en Planta pis o planta coberta, a una altura mínima lliure del carrer (o de 
la vorera si n’hi ha) de 3,50 m, amb un volat màxim del 10% de l’amplada del carrer. 
En Planta Baixa no s’admeten els elements sortints. 

 Els baixants, si van vistos, no podran ser de PVC, plàstic, o alumini lacat, i no 
podran desguassar a la xarxa de residuals. 

 5. Condicions estètiques: 
Composició de façana: Els elements arquitectònics originals de pedra, fusta o altre material que tinguin un 

valor històric, cultural o artístic significatiu, s’hauran d’incorporar a la nova 
construcció, i si això no és possible de forma justificada, s’haurà de preveure la seva 
conservació. 

Proporció de les obertures: Les façanes tindran una proporció de buits i plens similar a la mitjana del seu carrer. 
Haurà de dominar la proporció de ple sobre la de buit, i a les obertures es mantindrà 
el domini de la major dimensió vertical respecte la horitzontal. Els tancaments 
exteriors seran preferentment de fusta natural, de doble full practicable. El disseny 
serà el tradicional a la zona, amb els envidrats repartits en quadres per llistons 
horitzontals. No s’autoritzaran aluminis anoditzats de textura metàl·lica, lacats de 
color blanc o altres materials aliens a les característiques tradicionals. 
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Acabats de façana: Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades i pintades o 
amb paret de pedra. 

 L’acabat exterior serà únic per a tota la façana, permetent-se només en la planta 
baixa una variació respecte a la resta. No s’admetran les gelosies de ceràmica i/o 
vidre i els aplacats de plàstic o metàl·lics. Es podran col·locar reixats a les obertures 
sempre que no sobresurtin del pla de façana. 

 Als cossos sortints queden prohibides les baranes de balustres, les opaques i les 
d’obra amb gelosia de ceràmica i/o vidre. Les baranes podran ser metàl·liques i no 
podran sobresortir del pla del balcó. 

Color de la façana: Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta de colors 
que determini l’Ajuntament. Els colors dels diferents elements que composen la 
façana seran harmònics amb els predominants. 

Mitgeres: Les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes 
principals. No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, de 
fibrociment o de materials aïllats vistos. 

Elements de coberta: Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies, fumeres i 
elements de captació d’energia solar. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar les caixes 
d’escala, aire condicionat i d’altres instal·lacions o aparells similars. 

 Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de 
coberta, excepte les de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb 
obra arrebossada i pintada de color similar a la façana o amb rajola vella i remats 
tradicionals. Les alçades no superaran en 1,00 m el carener. 

Canals i baixants: Les canals podran quedar dins del ràfec o bé penjades, i seran de ceràmica o de 
planxa metàl·lica. Els baixants, si van a l’exterior a la Planta Pis, seran de planxa 
metàl·lica o de ferro i aniran pintats. Es prohibeixen expressament els materials 
plàstics i de fibrociment. 

Publicitat comercial: Queda prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres 
exteriors, exceptuant les que l’Ajuntament pugui assenyalar per aquesta activitat. 

 La decoració publicitària dels establiments comercials s’efectuarà en el límit de 
l’espai interior de les obertures de la planta baixa, deixant la façana lliure i sense 
superposició de materials aliens a la mateixa, així com també deixant lliures els 
brancals, dintells i arcs. Damunt d’aquests elements podran col·locar-se solament 
discrets rètols formats per elements de ferro forjat, bronze o algun altre material de 
qualitat, però en cap cas de plàstic o de neó. 

Altres elements: No s’admetran sortides d’evacuació de fums de cuines o calderes en façana. No 
s’admetran aparells d’aire condicionat que quedin vistos en façana, ni tampoc les 
antenes parabòliques. 

6. Condicions d’ús: 
Usos admesos: L’ús principal serà el Residencial unifamiliar. 

 S’admet l’ús d’Oficines, comercial i administratiu, només en PB, i sempre que 
compleixi la Normativa específica corresponent i no pugui interferir l’ús principal. 

 Qualsevol altre ús, com l’assistencial, docent, sòcio-cultural, restauració, educatiu, 
taller, etc, s’admetrà en funció del seu interès social i a criteri de l’Ajuntament. 

Aparcaments: Les places que resultin de l’aplicació de l’Annex 6, de regulació de l’ús 
d’aparcament, d’aquesta Normativa.” 
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NORMATIVA MODIFICADA 

Es proposa el següent redactat: 
 “Art. 86 - Zona de Casc Antic (clau CA) 
1. Definició: 
Aquesta zona ordena l’edificació bàsicament consolidada del municipi. Correspon a 
ordenació tradicional d’habitatges entre mitgeres alineats a vial. Les normes regulen les 
obres de nova edificació, conservació, millora i renovació de l’edificació i dels patis, horts i 
verds privats existents. L’objectiu és potenciar el nucli urbà existent, sense canviar 
substancialment les seves característiques, que es consideren en elles mateixes un valor. 
El caràcter de la zona no el defineix un sol edifici sinó el conjunt, el teixit urbà, i el fet de 
que aquest teixit és antic. Tota intervenció en aquesta zona s’haurà de fer de forma 
acurada i respectuosa. Són elements característics d’aquest teixit els carrers i les places, 
la divisió parcel·lària i les edificacions.  
2. Subzones: 
- Nucli d’Ardenya 
3. Condicions de parcel·lació: 
Superfície mínima: La parcel·la mínima serà de 80 m2, excepte les existents abans de la revisió.  

 En aquest àmbit es conservarà l’actual estructura parcel·lària. No es permet 
l’agregació de parcel·les, excepte quan es tracti d’una parcel·la de superfície inferior 
a la mínima edificable, que en aquest cas es podrà agregar a una de les 
confrontants.  

Front mínim de parcel·la: El front mínim de parcel·la serà de 5 m, excepte per als solars existents abans de la 
revisió. 

4. Condicions d’edificació: 
Tipus d’ordenació: Alineada a vial, entre mitgeres. 

Densitat: 1 habitatge per parcel·la mínima, sense considerar fraccions. 

Ocupació: Es permet l’ocupació del 100% del solar en PB i PP  

Altura reguladora: L’altura màxima serà de 10 m  

Nombre de plantes: PB + 2PP 

Punt d’aplicació de l’ARM: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades establertes als art. 38 i 39 
d’aquesta normativa.  

Altura entre forjats: Altura mínima lliure PS: 2,25 m 

 Altura mínima lliure PB: 2,50 m per a ús residencial 

  3.50 m per a altres usos 

 Altura màxima lliure PB: 3,50 m 

 Altura mínima lliure PP: 2,50 m 

Entresolats: No s’admeten, excepte en edificis existents que ja en disposin 

Coberta: Pot ser plana o inclinada. En aquest cas no pot superar un pendent del 30% en 
qualsevol vessant, l’arrencada de la coberta no podrà estar a més de 0,50 m de 
l’últim forjat horitzontal, i l’altura màxima en qualsevol punt de la coberta no pot 
superar la seva cota d’arrencada en més de 2,50 m.  

 Per damunt de l’ARM només s’admeten les cambres d’aire i els elements d’acabat 
de terrat o coberta plana, les baranes, fins una altura màxima de 1,80 m, els 
elements bàsics de les instal·lacions, i caixes d’escala d’accés i manteniment. 
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 Les cobertes inclinades es revestiran amb teula àrab de color tradicional o del color 
predominant al seu entorn, i hauran de disposar de canal. Si tenen tortugada, 
aquesta s’haurà de mantenir, però en cas contrari no s’admetrà la canal vista, i 
haurà de situar-se dins la teulada. 

Sota coberta habitable: S’admet una planta de golfes, que sempre hauran d’estar vinculades a la planta 
inferior, i que no podran sobresortir del volum definit pel pla de façana i del pla de 
remat de la coberta inclinada. 

Cossos sortints: És permeten els cossos sortints oberts, en una longitud màxima de 2/3 de la façana, 
amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer, a una altura mínima lliure del 
carrer (o de la vorera si  n’hi ha) de 3,50 m; la separació de les mitgeres no serà 
inferior a 1,00 m. 

Espai lliure de parcel·la: La subclau CAnE correspon a espais privatius no edificables, que podran estar 
vinculats a l’habitatge. Només es podrà pavimentar un 50% de la superfície de 
parcel·la no ocupada amb edificació, i la part restant s’haurà d’enjardinar i arbrar. 

Elements sortints: S’admeten en Planta pis o planta coberta, a una altura mínima lliure del carrer (o de 
la vorera si n’hi ha) de 3,50 m, amb un volat màxim del 10% de l’amplada del carrer. 
En Planta Baixa no s’admeten els elements sortints. 

 Els baixants, si van vistos, no podran ser de PVC, plàstic, o alumini lacat, i no 
podran desguassar a la xarxa de residuals. 

5. Condicions estètiques: 
Composició de façana: Els elements arquitectònics originals de pedra, fusta o altre material que tinguin un 

valor històric, cultural o artístic significatiu, s’hauran d’incorporar a la nova 
construcció, i si això no és possible de forma justificada, s’haurà de preveure la seva 
conservació. 

Proporció de les obertures: Les façanes tindran una proporció de buits i plens similar a la mitjana del seu carrer. 
Haurà de dominar la proporció de ple sobre la de buit, i a les obertures es mantindrà 
el domini de la major dimensió vertical respecte la horitzontal. Els tancaments 
exteriors seran preferentment de fusta natural, de doble full practicable. El disseny 
serà el tradicional a la zona, amb els envidrats repartits en quadres per llistons 
horitzontals. No s’autoritzaran aluminis anoditzats de textura metàl·lica, lacats de 
color blanc o altres materials aliens a les característiques tradicionals. 

Acabats de façana: Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades i pintades o 
amb paret de pedra. 

 L’acabat exterior serà únic per a tota la façana, permetent-se només en la planta 
baixa una variació respecte a la resta. No s’admetran les gelosies de ceràmica i/o 
vidre i els aplacats de plàstic o metàl·lics. Es podran col·locar reixats a les obertures 
sempre que no sobresurtin del pla de façana. 

 Als cossos sortints queden prohibides les baranes de balustres, les opaques i les 
d’obra amb gelosia de ceràmica i/o vidre. Les baranes podran ser metàl·liques i no 
podran sobresortir del pla del balcó. 

Color de la façana: Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta de colors 
que determini l’Ajuntament. Els colors dels diferents elements que composen la 
façana seran harmònics amb els predominants. 

Mitgeres: Les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes 
principals. No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, de 
fibrociment o de materials aïllats vistos. 

Elements de coberta: Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies, fumeres i 
elements de captació d’energia solar. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar les caixes 
d’escala, aire condicionat i d’altres instal·lacions o aparells similars. 

 Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de 
coberta, excepte les de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb 
obra arrebossada i pintada de color similar a la façana o amb rajola vella i remats 
tradicionals. Les alçades no superaran en 1,00 m el carener. 
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Canals i baixants: Les canals podran quedar dins del ràfec o bé penjades, i seran de ceràmica o de 
planxa metàl·lica. Els baixants, si van a l’exterior a la Planta Pis, seran de planxa 
metàl·lica o de ferro i aniran pintats. Es prohibeixen expressament els materials 
plàstics i de fibrociment. 

Publicitat comercial: Queda prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres 
exteriors, exceptuant les que l’Ajuntament pugui assenyalar per aquesta activitat. 

 La decoració publicitària dels establiments comercials s’efectuarà en el límit de 
l’espai interior de les obertures de la planta baixa, deixant la façana lliure i sense 
superposició de materials aliens a la mateixa, així com també deixant lliures els 
brancals, dintells i arcs. Damunt d’aquests elements podran col·locar-se solament 
discrets rètols formats per elements de ferro forjat, bronze o algun altre material de 
qualitat, però en cap cas de plàstic o de neó. 

Altres elements: No s’admetran sortides d’evacuació de fums de cuines o calderes en façana. No 
s’admetran aparells d’aire condicionat que quedin vistos en façana, ni tampoc les 
antenes parabòliques. 

6. Condicions d’ús: 
Usos admesos: L’ús principal serà el Residencial unifamiliar o bifamiliar. 

 S’admet l’ús d’Oficines, comercial i administratiu, només en PB, i sempre que 
compleixi la Normativa específica corresponent i no pugui interferir l’ús principal. 

 Qualsevol altre ús, com l’assistencial, docent, sòcio-cultural, restauració, educatiu, 
taller, etc, s’admetrà en funció del seu interès social i a criteri de l’Ajuntament. 

Aparcaments: Les places que resultin de l’aplicació de l’Annex 6, de regulació de l’ús 
d’aparcament, d’aquesta Normativa.” 

3.2.8. ART. 87- ZONA DE CIUTAT JARDÍ AÏLLATS (CLAU CJA) 

ANTECEDENTS 

L’article 87 (Títol III - Règim urbanístic del sòl, Capítol III - Regulació i desenvolupament 
del Sòl urbà, Secció 2 – Zones d’ordenació en sòl urbà) defineix i regula la zona de Ciutat 
Jardí Aïllats (clau CJA). 
La normativa urbanística estableix que es prendrà com a punt de referència el centre de 
gravetat de la planta baixa o part de la planta baixa, això comporta que en terrenys amb 
molta pendent i que l’edificació no es desenvolupi esglaonadament, sigui possible fer una 
major nombre de plantes respecte del carrer amb cota més baixa. 
Atès que les zones on trobem la clau CJA són molt planes es proposa mesurar l’alçada 
en relació a la façana, com si es tractés d’una edificació alineada a vial. 
En el cas de coberta plana ara es permet una barana d’1,80 m d’alçada, que és 
excessiva per l’impacte que representa. Es proposa reduir a 1,10 m. 
També existeix una parcel·la anterior al POUM, procedent de la reparcel·lació de l’UA 2, 
de gran superfície (més de 2.800 m2) a la que s’assignava un màxim de 7 habitatges 
(que es varen iniciar). Si s’apliquen les condicions de parcel·la actual (400 m2 i 15 m de 
façana mínima) no es podrien construir més de 3 habitatges. Es proposa el 
reconeixement d’aquesta assignació d’habitatges. 

JUSTIFICACIÓ 

Es fa necessari canviar el punt de referència de l’ARM per evitar alçades excessives, 
corregir l’alçada de les baranes i reconèixer situacions de reparcel·lació anterior al 
POUM. 
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NORMATIVA ACTUAL 

Les Normes urbanístiques defineixen i regulen la clau CJA així: 
“Art. 87 - Zona de Ciutat Jardí aïllats (clau CJA) 
1. Definició: 
Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar aïllada. Les normes regulen les variants 
fonamentals d’aquest tipus arquitectònic, per tal d’assegurar la correcta composició dels 
conjunts promoguts de forma individualitzada. 
2. Subzones: 
- Nucli de la Riera 
- Nucli d’Ardenya 
3. Condicions de parcel·lació: 
Superfície mínima: La parcel·la mínima serà de 400 m2. 

Front mínim de parcel·la: El front mínim de parcel·la serà de 15 m. 

4. Condicions d’edificació: 
Tipus d’ordenació: Edificació aïllada. S’admet l’edificació aparellada sempre que es mantinguin els 

paràmetres de parcel·la mínima i d’edificació màxima, i que hi hagi mutu 
consentiment amb document públic. En aquests casos el projecte haurà de ser 
comú i la construcció simultània. 

Edificabilitat: 0,60 m2sostre/m2sòl net  

Densitat: 1 habitatge per parcel·la 

Ocupació: L’ocupació màxima serà del 35% per a l’edificació principal, i s’admet un 5% 
addicional destinat a edificació auxiliar.  

Altura reguladora: L’altura màxima serà de 6,80 m  

Nombre de plantes: PB + PP 

Punt d’aplicació de l’ARM: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades establertes a l’article 51 
d’aquesta normativa.  

Altura entre forjats: Altura mínima lliure PS: 2,25 m 

 Altura mínima lliure PB: 2,50 m 

 Altura mínima lliure PP: 2,50 m 

Altura construc. auxiliars: L’altura màxima serà de 3 m 

Situació construc. auxiliars: Les construccions auxiliars podran disposar-se aïllades o adossades a l’edificació 
principal, però mai adossades a veïns o a carrer. En el cas de barbacoes, la sortida 
de fums haurà de sobresortir de la coberta de l’edifici principal. 

Separacions mínimes: 3 m a carrer 

 3 m a altres partions 

Coberta: Pot ser plana o inclinada. En aquest cas no pot superar un pendent del 30% en 
qualsevol vessant, l’arrencada de la coberta no podrà estar a més de 0,50 m de 
l’últim forjat horitzontal, i l’altura màxima en qualsevol punt de la coberta no pot 
superar la cota d’arrencada d’aquesta en més de 2,50 m. 

 Per damunt de l’ARM només s’admeten les cambres d’aire i els elements d’acabat 
de terrat o coberta plana, les baranes, fins una altura màxima de 1,80 m, els 
elements bàsics de les instal·lacions, i caixes d’escala d’accés i manteniment. 

 Les cobertes inclinades es revestiran amb teula àrab de color tradicional o del color 
predominant al seu entorn. 
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Sota coberta habitable: S’admet una planta de golfes, que sempre hauran d’estar vinculades a la planta 
inferior, i que no podran sobresortir del volum definit pel pla de façana i del pla de 
remat de la coberta inclinada. Es computarà a efectes d’edificabilitat la superfície de 
la golfa que tingui una altura no inferior a 1,80 m. 

Cossos sortints: Es permeten els cossos sortints oberts sense cap limitació, sempre que no ocupin 
més de 45 cm de la zona de reculada.  

 Els cossos sortints tancats o semitancats no podran ocupar la zona de reculada, i 
computaran a efectes d’edificabilitat i ocupació.  

Espai lliure de parcel·la: Només es podrà pavimentar un 50% de la superfície de parcel·la no ocupada amb 
edificació, i la part restant s’haurà d’enjardinar i arbrar. 

Tanques: Seran elements d’obra massissa fins a una altura màxima de 0,70 m. Fins a una 
altura màxima de 2,0 metres es podrà disposar un tancament de reixa o filat 
metàl·lic acabat amb vegetació. El tancament d’obra serà horitzontal i continu, 
excepte en els casos en què el pendent del carrer obligui a esglaonar-lo. 

5. Condicions estètiques: 
Color de la façana: Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta de colors 

que determini l’Ajuntament. Els colors dels diferents elements que composen la 
façana seran harmònics amb els predominants. 

Elements de coberta: Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies, fumeres i 
elements de captació d’energia solar. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar les caixes 
d’escala, aire condicionat i d’altres elements o instal·lacions similars. 

 Les alçades no superaran en 1,00 m el carener. 

Altres elements: No s’admetran els aparells d’aire condicionat que quedin vistos en façana. 

6. Condicions d’ús: 
Usos admesos: L’ús principal serà el Residencial unifamiliar. 

 S’admet l’ús d’Oficines, despatxos professionals, comercial i administratiu, només en 
PB, i sempre que compleixin la Normativa específica corresponent i no puguin 
interferir l’ús principal. 

Aparcaments: Les places que resultin de l’aplicació de l’Annex 6, de regulació de l’ús 
d’aparcament, d’aquesta Normativa. 

NORMATIVA MODIFICADA 

Es proposa el següent redactat: 
“Art. 87 - Zona de Ciutat Jardí aïllats (clau CJA) 
1. Definició: 
Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar aïllada. Les normes regulen les variants 
fonamentals d’aquest tipus arquitectònic, per tal d’assegurar la correcta composició dels 
conjunts promoguts de forma individualitzada. 
2. Subzones: 
- Nucli de la Riera 
- Nucli d’Ardenya 
3. Condicions de parcel·lació: 
Superfície mínima: La parcel·la mínima serà de 400 m2. 

Front mínim de parcel·la: El front mínim de parcel·la serà de 15 m. 

Aquestes condicions de parcel·lació no es tindran en compte si comporten la reducció del nombre d’habitatges 
assignats en la reparcel·lació de la UA 2, aprovada amb anterioritat al POUM. 

 



Ajuntament de la Riera de Gaià  
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 

4. Condicions d’edificació: 
Tipus d’ordenació: Edificació aïllada. S’admet l’edificació aparellada sempre que es mantinguin els 

paràmetres de parcel·la mínima i d’edificació màxima, i que hi hagi mutu 
consentiment amb document públic. En aquests casos el projecte haurà de ser 
comú i la construcció simultània. 

Edificabilitat: 0,60 m2sostre/m2sòl net  

Densitat: 1 habitatge per parcel·la 

Ocupació: L’ocupació màxima serà del 35% per a l’edificació principal, i s’admet un 5% 
addicional destinat a edificació auxiliar.  

Altura reguladora: L’altura màxima serà de 6,80 m respecte el punt d’aplicació a façana de carrer. 

Nombre de plantes: PB + PP 

Punt d’aplicació de l’ARM: L’altura s’amidarà verticalment en el pla exterior de la façana, des del punt de 
referència de l’altura reguladora màxima fins al pla horitzontal d’on arrenca la 
teulada o el pla superior de l’últim element resistent, en el cas de coberta plana. 

Per damunt de l’altura reguladora màxima només es permetrà la planta coberta 
definida a l’article 26. 

El punt de referència de l’alçada reguladora serà el determinat en l’article 39 

Altura entre forjats: Altura mínima lliure PS: 2,25 m 

 Altura mínima lliure PB: 2,50 m 

 Altura mínima lliure PP: 2,50 m 

Altura construc. auxiliars: L’altura màxima serà de 3 m 

Situació construc. auxiliars: Les construccions auxiliars podran disposar-se aïllades o adossades a l’edificació 
principal, però mai adossades a veïns o a carrer. En el cas de barbacoes, la sortida 
de fums haurà de sobresortir de la coberta de l’edifici principal. 

Separacions mínimes: 3 m a carrer 

 3 m a altres partions 

Coberta: Pot ser plana o inclinada. En aquest cas no pot superar un pendent del 30% en 
qualsevol vessant, l’arrencada de la coberta no podrà estar a més de 0,50 m de 
l’últim forjat horitzontal, i l’altura màxima en qualsevol punt de la coberta no pot 
superar la cota d’arrencada d’aquesta en més de 2,50 m. 

 Per damunt de l’ARM només s’admeten les cambres d’aire i els elements d’acabat 
de terrat o coberta plana, les baranes, fins una altura màxima de 1,10 m, els 
elements bàsics de les instal·lacions, i caixes d’escala d’accés i manteniment. 

 Les cobertes inclinades es revestiran amb teula àrab de color tradicional o del color 
predominant al seu entorn. 

Sota coberta habitable: S’admet una planta de golfes, que sempre hauran d’estar vinculades a la planta 
inferior, i que no podran sobresortir del volum definit pel pla de façana i del pla de 
remat de la coberta inclinada. Es computarà a efectes d’edificabilitat la superfície de 
la golfa que tingui una altura no inferior a 1,80 m. 

Cossos sortints: Es permeten els cossos sortints oberts sense cap limitació, sempre que no ocupin 
més de 45 cm de la zona de reculada.  

 Els cossos sortints tancats o semitancats no podran ocupar la zona de reculada, i 
computaran a efectes d’edificabilitat i ocupació.  

Espai lliure de parcel·la: Només es podrà pavimentar un 50% de la superfície de parcel·la no ocupada amb 
edificació, i la part restant s’haurà d’enjardinar i arbrar. 

Tanques: Seran elements d’obra massissa fins a una altura màxima de 0,70 m. Fins a una 
altura màxima de 2,0 metres es podrà disposar un tancament de reixa o filat 
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metàl·lic acabat amb vegetació. El tancament d’obra serà horitzontal i continu, 
excepte en els casos en què el pendent del carrer obligui a esglaonar-lo. 

5. Condicions estètiques: 
Color de la façana: Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta de colors 

que determini l’Ajuntament. Els colors dels diferents elements que composen la 
façana seran harmònics amb els predominants. 

Elements de coberta: Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies, fumeres i 
elements de captació d’energia solar. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar les caixes 
d’escala, aire condicionat i d’altres elements o instal·lacions similars. 

 Les alçades no superaran en 1,00 m el carener. 

Altres elements: No s’admetran els aparells d’aire condicionat que quedin vistos en façana. 

6. Condicions d’ús: 
Usos admesos: L’ús principal serà el Residencial unifamiliar. 

 S’admet l’ús d’Oficines, despatxos professionals, comercial i administratiu, només en 
PB, i sempre que compleixin la Normativa específica corresponent i no puguin 
interferir l’ús principal. 

Aparcaments: Les places que resultin de l’aplicació de l’Annex 6, de regulació de l’ús 
d’aparcament, d’aquesta Normativa. 

3.2.9. ART. 90 - ZONA DE CASES EN RENGLERA JARDÍ (CLAU CR) 

ANTECEDENTS 

L’article 90 de les Normes urbanístiques(Títol III - Règim urbanístic del sòl, Capítol III - 
Regulació i desenvolupament del Sòl urbà, Secció 2 - Zones d’ordenació en sòl urbà) 
defineix i regula la zona de Cases en renglera (clau CR). 
Ara diu que l’ús principal serà el Residencial, unifamiliar en PB i PP i bifamiliar només en 
PP, es proposa simplificar la definició de forma que l’ús sigui unifamiliar o bifamiliar en 
totes les plantes. 
La normativa no fa referència als cossos sortints tancats, que si que estan regulats a 
l’article 43. Es proposa fer referència a aquest article per a la seva regulació. 
En el SAU 4R - Darreres Església es preveuen connexions, a través de les plantes baixes 
de dos edificis que comunicarien el nou sector amb els carrers Major i Sant Antoni. 
L’actual dinàmica edificatòria fa pensar que el desenvolupament d’aquest sector serà a 
llarg termini. Mentre queda hipotecada la conservació d’aquests edificis. 
Donat que els propietaris s’han interessat en poder millorar o edificar les construccions es 
proposa una subclau de la zona de cases en renglera (clau CR), que denominarem CR1,  
que preveu la futura comunicació dels carrers amb el sector a través de la planta baixa. 
Però que mentre en pugui fer un ús a precari de la planta baixa i es pugui edificar o 
rehabilitar les plantes pis. Aquesta clau permetria dignificar les cases ara abandonades. 
També es dibuixa aquesta suclau CR1 en els plànol d’ordenació OR 2a: la Riera sud. 
JUSTIFICACIÓ 

És necessari clarificar l’ús  

NORMATIVA ACTUAL 

“ Art. 90 - Zona de Cases en Renglera (clau CR) 
1. Definició: 
Aquesta zona ordena l’edificació en molts casos ja consolidada, que es correspon amb el 
concepte que les anteriors Normes Subsidiàries identificaven com a primer casc. 
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L’estructura urbana és irregular, amb una clara ordenació entre mitgeres, amb alineació a 
vial. Les illes corresponents a aquesta clau tenen formes molt irregulars i de dimensions 
molt diverses. Aquesta clau pretén millorar les condicions d’habitabilitat d’aquestes illes 
amb la introducció d’una fondària edificable màxima, de forma que en les illes més grans 
es generin patis d’illa. Les normes regulen les obres de nova edificació, conservació, 
millora i renovació de l’edificació i dels patis, horts i verds privats existents. L’objectiu és 
potenciar el nucli urbà existent, sense canviar substancialment les seves característiques, 
que es consideren en elles mateixes un valor. El caràcter de la zona no el defineix un sol 
edifici sinó el conjunt, el teixit urbà, i el fet de que aquest teixit és antic. Per aquest motiu 
es regula la possibilitat d’agregar parcel·les existents, amb l’objectiu de constituir solars 
massa grans, que modifiquin irreversiblement l’estructura urbana d’aquesta zona.  
2. Condicions de parcel·lació: 
Superfície mínima: La parcel·la mínima serà de 90 m2, excepte les existents abans de la revisió, que no 

podran ser més petites de 50 m2. 

 En aquest àmbit es conservarà l’actual estructura parcel·lària. No es permet 
l’agregació de parcel·les, excepte quan es tracti d’una parcel·la de superfície inferior 
a la mínima edificable, que en aquest cas es podrà agregar a una de les 
confrontants.  

Front mínim de parcel·la: El front mínim de parcel·la serà de 6 m, excepte per als solars existents abans de la 
revisió. 

3. Condicions d’edificació: 
Tipus d’ordenació: Alineada a vial, entre mitgeres. No s’admetrà cap mena de reculada en façana, ni es 

podrà sobrepassar la fondària màxima edificable en les parcel·les en què s’indica 
aquest paràmetre. 

 Els àmbits identificats amb la subclau CRnE seran NO edificables. 

Densitat: 2 habitatges cada parcel·la mínima 

Ocupació: Es permet l’ocupació del 100% del solar en PB  

Fondària edificable: En Plantes Pis la fondària edificable màxima serà de 15 m. En els solars que quedin 
del tot dins la fondària edificable l’ocupació les Plantes Pis podrà ser del 100%.  

Altura reguladora: L’altura màxima serà de 10 m  

Nombre de plantes: PB + 2PP 

Punt d’aplicació de l’ARM: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades establertes als art. 38 i 39 
d’aquesta normativa.  

Altura entre forjats: Altura mínima lliure PS: 2,25 m 

 Altura mínima lliure PB: 2,50 m per a ús residencial 

  3.50 m per a altres usos 

 Altura màxima lliure PB: 3,50 m 

 Altura mínima lliure PP: 2,50 m 

Entresolats: No s’admeten, excepte en edificis existents que ja en disposin 

Coberta: Pot ser plana o inclinada. En aquest cas no pot superar un pendent del 30% en 
qualsevol vessant, l’arrencada de la coberta no podrà estar a més de 0,50 m de 
l’últim forjat horitzontal, i l’altura màxima en qualsevol punt de la coberta no pot 
superar la cota d’arrencada d’aquesta en més de 2,50 m. 

 En projectes de reforma o rehabilitació on no es modifiquin els forjats existents, 
l’arrencada de coberta es podrà situar a 0,90 m de l’últim forjat horitzontal. 

 Per damunt de l’ARM només s’admeten les cambres d’aire i els elements d’acabat 
de terrat o coberta plana, les baranes, fins una altura màxima de 1,80 m, els 
elements bàsics de les instal·lacions, i caixes d’escala d’accés i manteniment. 
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 Les cobertes inclinades es revestiran amb teula àrab de color tradicional o del color 
predominant al seu entorn, i hauran de disposar de canal de recollida d’aigua. Si és 
de material ceràmic (tortugada) podrà ser vista, però en cas contrari haurà de situar-
se reculada a l’interior de la coberta. 

Sota coberta habitable: S’admet una planta de golfes, que sempre hauran d’estar vinculades a la planta 
inferior; no podrà sobresortir del volum definit pel pla de façana i del de remat de la 
coberta inclinada. 

Cossos sortints: Es permeten els cossos sortints oberts en una longitud màxima de 2/3 de la façana, 
amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer, a una altura mínima lliure del 
carrer (o de la vorera si  n’hi ha) de 3,75 m; la separació de les mitgeres no serà 
inferior a 1,00 m. 

Espai lliure de parcel·la: La subclau CRnE correspon a espais privatius no edificables, que podran estar 
vinculats a l’habitatge. Només es podrà pavimentar un 50% de la superfície de 
parcel·la no ocupada amb edificació, i la part restant s’haurà d’enjardinar i arbrar. 

Elements sortints: S’admeten en planta coberta, a una altura mínima lliure del carrer (o de la vorera si 
n’hi ha) de 3,75 m, amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer o de 30 cm. 
En Planta Baixa no s’admeten els elements sortints. 

 Els baixants, si van vistos, no podran ser de PVC, plàstic, o alumini lacat, i no 
podran desguassar a la xarxa de residuals. 

4. Condicions estètiques: 
Composició de façana: Els elements arquitectònics originals de pedra, fusta o altre material que tinguin un 

valor històric, cultural o artístic significatiu, s’hauran d’incorporar a la nova 
construcció, i si això no és possible de forma justificada, s’haurà de preveure la seva 
conservació. 

Acabats de façana: Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades i pintades o 
amb paret de pedra. 

 Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de 
façana. 

 Als cossos sortints queden prohibides les baranes de balustres, les opaques i les 
d’obra amb gelosia de ceràmica i/o vidre. Les baranes podran ser metàl·liques i no 
podran sobresortir del pla del balcó. 

Color de la façana: Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta de colors 
que determini l’Ajuntament. Els colors dels diferents elements que composen la 
façana seran harmònics amb els predominants. 

Mitgeres: Les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes 
principals. No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, de 
fibrociment o de materials aïllats vistos. 

Elements de coberta: Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies, fumeres i 
elements de captació d’energia solar. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar les caixes 
d’escala, aire condicionat i d’altres instal·lacions o aparells similars. 

 Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de 
coberta, excepte les de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb 
obra arrebossada i pintada de color similar a la façana o amb rajola vella i remats 
tradicionals. Les alçades no superaran en 1,00 m el carener. 

Canals i baixants: Les canals podran quedar dins del ràfec o bé penjades, i seran de ceràmica o de 
planxa metàl·lica. Els baixants, si van a l’exterior a la Planta Pis, seran de planxa 
metàl·lica o de ferro i aniran pintats. Es prohibeixen expressament els materials 
plàstics i de fibrociment. 

Publicitat comercial: Queda prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres 
exteriors, exceptuant les que l’Ajuntament pugui assenyalar per aquesta activitat. 

 La decoració publicitària dels establiments comercials s’efectuarà en el límit de 
l’espai interior de les obertures de la planta baixa, deixant la façana lliure i sense 
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superposició de materials aliens a la mateixa, així com també deixant lliures els 
brancals, dintells i arcs. Damunt d’aquests elements podran col·locar-se solament 
discrets rètols formats per elements de ferro forjat, bronze o algun altre material de 
qualitat, però en cap cas de plàstic o de neó. 

Altres elements: No s’admetran sortides d’evacuació de fums de cuines o calderes en façana, 
aparells d’aire condicionat vistos en façana, ni tampoc les antenes parabòliques. 

5. Condicions d’ús: 
Usos admesos: L’ús principal serà el Residencial, unifamiliar en PB i PP i bifamiliar només en PP. 

 S’admet l’ús d’Oficines, comercial i administratiu, i restauració només en PB, o en 
PP quan estigui vinculada a la P.Baixa, i sempre que compleixin la Normativa 
específica corresponent i no puguin interferir l’ús principal. 

 Qualsevol altre ús, com l’assistencial, docent, sòcio-cultural,  educatiu, etc, 
s’admetrà en funció del seu interès social i a criteri de l’Ajuntament, i en qualsevol 
cas haurà de ser sempre Annex III. 

Aparcaments: Les places que resultin de l’aplicació de l’Annex 6, de regulació de l’ús 
d’aparcament, d’aquesta Normativa.” 

NORMATIVA MODIFICADA 

“ Art. 90 - Zona de Cases en Renglera (clau CR) 
1. Definició: 
Aquesta zona ordena l’edificació en molts casos ja consolidada, que es correspon amb el 
concepte que les anteriors Normes Subsidiàries identificaven com a primer casc. 
L’estructura urbana és irregular, amb una clara ordenació entre mitgeres, amb alineació a 
vial. Les illes corresponents a aquesta clau tenen formes molt irregulars i de dimensions 
molt diverses. Aquesta clau pretén millorar les condicions d’habitabilitat d’aquestes illes 
amb la introducció d’una fondària edificable màxima, de forma que en les illes més grans 
es generin patis d’illa. Les normes regulen les obres de nova edificació, conservació, 
millora i renovació de l’edificació i dels patis, horts i verds privats existents. L’objectiu és 
potenciar el nucli urbà existent, sense canviar substancialment les seves característiques, 
que es consideren en elles mateixes un valor. El caràcter de la zona no el defineix un sol 
edifici sinó el conjunt, el teixit urbà, i el fet de que aquest teixit és antic. Per aquest motiu 
es regula la possibilitat d’agregar parcel·les existents, amb l’objectiu de constituir solars 
massa grans, que modifiquin irreversiblement l’estructura urbana d’aquesta zona.  
2. Condicions de parcel·lació: 
Superfície mínima: La parcel·la mínima serà de 90 m2, excepte les existents abans de la revisió, que no 

podran ser més petites de 50 m2. 

 En aquest àmbit es conservarà l’actual estructura parcel·lària. No es permet 
l’agregació de parcel·les, excepte quan es tracti d’una parcel·la de superfície inferior 
a la mínima edificable, que en aquest cas es podrà agregar a una de les 
confrontants.  

Front mínim de parcel·la: El front mínim de parcel·la serà de 6 m, excepte per als solars existents abans de la 
revisió. 

3. Condicions d’edificació: 
Tipus d’ordenació: Alineada a vial, entre mitgeres. No s’admetrà cap mena de reculada en façana, ni es 

podrà sobrepassar la fondària màxima edificable en les parcel·les en què s’indica 
aquest paràmetre. 

 Els àmbits identificats amb la subclau CRnE seran NO edificables. 

Densitat: 2 habitatges cada parcel·la mínima 

Ocupació: Es permet l’ocupació del 100% del solar en PB  
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Fondària edificable: En Plantes Pis la fondària edificable màxima serà de 15 m. En els solars que quedin 
del tot dins la fondària edificable l’ocupació les Plantes Pis podrà ser del 100%.  

Altura reguladora: L’altura màxima serà de 10 m  

Nombre de plantes: PB + 2PP 

Punt d’aplicació de l’ARM: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades establertes als art. 38 i 39 
d’aquesta normativa.  

Altura entre forjats: Altura mínima lliure PS: 2,25 m 

 Altura mínima lliure PB: 2,50 m per a ús residencial 

  3.50 m per a altres usos 

 Altura màxima lliure PB: 3,50 m 

 Altura mínima lliure PP: 2,50 m 

Entresolats: No s’admeten, excepte en edificis existents que ja en disposin 

Coberta: Pot ser plana o inclinada. En aquest cas no pot superar un pendent del 30% en 
qualsevol vessant, l’arrencada de la coberta no podrà estar a més de 0,50 m de 
l’últim forjat horitzontal, i l’altura màxima en qualsevol punt de la coberta no pot 
superar la cota d’arrencada d’aquesta en més de 2,50 m. 

 En projectes de reforma o rehabilitació on no es modifiquin els forjats existents, 
l’arrencada de coberta es podrà situar a 0,90 m de l’últim forjat horitzontal. 

 Per damunt de l’ARM només s’admeten les cambres d’aire i els elements d’acabat 
de terrat o coberta plana, les baranes, fins una altura màxima de 1,80 m, els 
elements bàsics de les instal·lacions, i caixes d’escala d’accés i manteniment. 

 Les cobertes inclinades es revestiran amb teula àrab de color tradicional o del color 
predominant al seu entorn, i hauran de disposar de canal de recollida d’aigua. Si és 
de material ceràmic (tortugada) podrà ser vista, però en cas contrari haurà de situar-
se reculada a l’interior de la coberta. 

Sota coberta habitable: S’admet una planta de golfes, que sempre hauran d’estar vinculades a la planta 
inferior; no podrà sobresortir del volum definit pel pla de façana i del de remat de la 
coberta inclinada. 

Cossos sortints: Es permeten els cossos sortints oberts en una longitud màxima de 2/3 de la façana, 
amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer, a una altura mínima lliure del 
carrer (o de la vorera si  n’hi ha) de 3,75 m; la separació de les mitgeres no serà 
inferior a 1,00 m. 

 Es permetran els cossos sortints tancats si es compleixen les condicions de l’article 
53 - Cossos sortints. 

Espai lliure de parcel·la: La subclau CRnE correspon a espais privatius no edificables, que podran estar 
vinculats a l’habitatge. Només es podrà pavimentar un 50% de la superfície de 
parcel·la no ocupada amb edificació, i la part restant s’haurà d’enjardinar i arbrar. 

Elements sortints: S’admeten en planta coberta, a una altura mínima lliure del carrer (o de la vorera si 
n’hi ha) de 3,75 m, amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer o de 30 cm. 
En Planta Baixa no s’admeten els elements sortints. 

 Els baixants, si van vistos, no podran ser de PVC, plàstic, o alumini lacat, i no 
podran desguassar a la xarxa de residuals. 

4. Condicions estètiques: 
Composició de façana: Els elements arquitectònics originals de pedra, fusta o altre material que tinguin un 

valor històric, cultural o artístic significatiu, s’hauran d’incorporar a la nova 
construcció, i si això no és possible de forma justificada, s’haurà de preveure la seva 
conservació. 

Acabats de façana: Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades i pintades o 
amb paret de pedra. 
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 Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de 
façana. 

 Als cossos sortints queden prohibides les baranes de balustres, les opaques i les 
d’obra amb gelosia de ceràmica i/o vidre. Les baranes podran ser metàl·liques i no 
podran sobresortir del pla del balcó. 

Color de la façana: Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta de colors 
que determini l’Ajuntament. Els colors dels diferents elements que composen la 
façana seran harmònics amb els predominants. 

Mitgeres: Les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes 
principals. No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, de 
fibrociment o de materials aïllats vistos. 

Elements de coberta: Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies, fumeres i 
elements de captació d’energia solar. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar les caixes 
d’escala, aire condicionat i d’altres instal·lacions o aparells similars. 

 Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de 
coberta, excepte les de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb 
obra arrebossada i pintada de color similar a la façana o amb rajola vella i remats 
tradicionals. Les alçades no superaran en 1,00 m el carener. 

Canals i baixants: Les canals podran quedar dins del ràfec o bé penjades, i seran de ceràmica o de 
planxa metàl·lica. Els baixants, si van a l’exterior a la Planta baixa, seran de planxa 
metàl·lica o de ferro i aniran pintats. Es prohibeixen expressament els materials 
plàstics i de fibrociment. 

Publicitat comercial: Queda prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres 
exteriors, exceptuant les que l’Ajuntament pugui assenyalar per aquesta activitat. 

 La decoració publicitària dels establiments comercials s’efectuarà en el límit de 
l’espai interior de les obertures de la planta baixa, deixant la façana lliure i sense 
superposició de materials aliens a la mateixa, així com també deixant lliures els 
brancals, dintells i arcs. Damunt d’aquests elements podran col·locar-se solament 
discrets rètols formats per elements de ferro forjat, bronze o algun altre material de 
qualitat, però en cap cas de plàstic o de neó. 

Altres elements: No s’admetran sortides d’evacuació de fums de cuines o calderes en façana, 
aparells d’aire condicionat vistos en façana, ni tampoc les antenes parabòliques. 

5. Condicions d’ús: 
Usos admesos: L’ús principal serà el Residencial, unifamiliar o bifamiliar. 

 S’admet l’ús d’Oficines, comercial i administratiu, i restauració només en PB, o en 
PP quan estigui vinculada a la P.Baixa, i sempre que compleixin la Normativa 
específica corresponent i no puguin interferir l’ús principal. 

 Qualsevol altre ús, com l’assistencial, docent, sòcio-cultural,  educatiu, etc, 
s’admetrà en funció del seu interès social i a criteri de l’Ajuntament, i en qualsevol 
cas haurà de ser sempre Annex III. 

Aparcaments: Les places que resultin de l’aplicació de l’Annex 6, de regulació de l’ús 
d’aparcament, d’aquesta Normativa.” 

6. Condicions de la subclau CR1: 
La subclau CR1 tindrà les mateixes condicions que la clau CR, però deixarà lliure la 
planta baixa en tota la seva amplada, exceptuant la part que ocupin els elements bàsics 
per accedir a les plantes superiors, quan no es pugui accedir a aquestes des d’una altra 
lloc. 
Mentre no s’executi el Sau 4R es podrà utilitzar aquesta planta com un ús a precari. 
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3.2.10. ART. 91 - ZONA DE CASES EN RENGLERA - CARRER DE LA SÈQUIA (CLAU CRS) 

ANTECEDENTS 

L’article 91 de les Normes urbanístiques (Títol III - Règim urbanístic del sòl, Capítol III - 
Regulació i desenvolupament del Sòl urbà, Secció 2 - Zones d’ordenació en sòl urbà) 
defineix i regula la zona de Cases en renglera - carrer de la Sèquia (clau CRS). 
La interpretació el que es considera planta baixa i de les profunditats edificables crea 
certa confusió que amb un nou redactat es pretén corregir. 
També és dona l’opció de fer un volat obert a continuació de la profunditat edificable. 

JUSTIFICACIÓ 

Es necessari clarificar la interpretació dels conceptes de planta baixa i com afecta a 
aquesta la profunditat edificable. 

NORMATIVA ACTUAL 

“ Art. 91 - Zona de Cases en Renglera - carrer de la Sèquia (clau CRS) 
1.Definició: 
Dins el municipi de la Riera, l’obertura del carrer de la sèquia va provocar la diferenciació 
tipològica dels habitatges que, tot i tenir sortida a algun dels carrers paral·lels a aquest 
nou vial, van passar a disposar d’una altra sortida a un nivell inferior. Al llarg del traçat del 
carrer de la Sèquia, totes les parcel·les tenen sortida a dos carrers, de forma que el perfil 
d’aquest carrer, ja de per si prou singular al formar un mirador cap a les hortes del Gaià, 
ha adquirit un caràcter singular que caldrà preservar. Per aquest motiu es crea aquesta 
clau, com a especialització de les cases en renglera, amb l’objectiu de redefinir el 
concepte de fondària edificable, i la relació d’aquestes parcel·les amb els dos carrers als 
quals donen front.  
2. Condicions de parcel·lació: 
Superfície mínima: La parcel·la mínima serà de 120 m2, excepte les existents abans de la revisió, que 

en tot cas no podran ser més petites de 100 m2. Totes les parcel·les hauran de 
donar front com a mínim al carrer de la Sèquia i al seu paral·lel. 

 En aquest àmbit es conservarà l’actual estructura parcel·lària. No es permet 
l’agregació de parcel·les, excepte quan es tracti d’una parcel·la de superfície inferior 
a la mínima edificable, que en aquest cas es podrà agregar a una de les 
confrontants.  

Front mínim de parcel·la: El front mínim de parcel·la serà de 6 m, excepte per als solars existents abans de la 
revisió, que en tot cas no podran tenir menys de 5 m. 

Servitud d’aqüeducte: Les parcel·les per sota de les quals circula la sèquia de regants hauran de mantenir 
la servitud de pas existent, i les solucions projectuals proposades hauran de garantir 
aquesta condició. 

3. Condicions d’edificació: 
Tipus d’ordenació: Alineada a vial, entre mitgeres. No s’admetrà cap mena de reculada en façana, ni es 

podrà sobrepassar la fondària màxima edificable en les parcel·les en què s’indica 
aquest paràmetre. 

Densitat: 2 habitatges cada parcel·la mínima 

Ocupació: Es permet l’ocupació del 100% del solar en PB  

Fondària edificable: En Plantes Pis la fondària edificable màxima serà de 18 m, mesurada des del carrer 
de cota superior. En els solars que quedin del tot dins la fondària edificable 
l’ocupació les Plantes Pis podrà ser del 100%.  

Altura reguladora: L’altura màxima serà de 10 m, mesurada des del carrer de cota superior.  
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Nombre de plantes: PB + 2PP 

Punt d’aplicació de l’ARM: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades establertes als art. 38 i 39 
d’aquesta normativa. 

Altura entre forjats: Altura mínima lliure PS: 2,25 m 

 Altura mínima lliure PB: 2,50 m per a ús residencial 

    3.50 m per a altres usos 

 Altura màxima lliure PB: 3,50 m amb front al c. Séquia 

    2,50 m amb front a carrer paral·lel 

 Altura mínima lliure PP: 2,50 m 

Entresolats: No s’admeten. 

Coberta: Pot ser plana o inclinada. En aquest cas no pot superar un pendent del 30% en 
qualsevol vessant, l’arrencada de la coberta no podrà estar a més de 0,50 m de 
l’últim forjat horitzontal, i l’altura màxima en qualsevol punt de la coberta no pot 
superar la cota d’arrencada d’aquesta en més de 2,50 m. 

 Per damunt de l’ARM només s’admeten les cambres d’aire i els elements d’acabat 
de terrat o coberta plana, les baranes, fins una altura màxima de 1,80 m, els 
elements bàsics de les instal·lacions, i caixes d’escala d’accés i manteniment. 

 Les cobertes inclinades es revestiran amb teula àrab de color tradicional o del color 
predominant al seu entorn i hauran de disposar de canal de recollida d’aigua. 

Sota coberta habitable: S’admet una planta de golfes, que sempre hauran d’estar vinculades a la planta 
inferior, i que no podran sobresortir del volum definit pel pla de façana i del pla de 
remat de la coberta inclinada. 

Cossos sortints: Es permeten els cossos sortints oberts en una longitud màxima de 2/3 de la façana, 
amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer, a una altura mínima lliure del 
carrer (o de la vorera si  n’hi ha) de 3,75 m; la separació de les mitgeres no serà 
inferior a 1,00 m. 

Elements sortints: S’admeten en planta coberta, a una altura mínima lliure del carrer (o de la vorera si 
n’hi ha) de 3,75 m, amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer o de 30 cm. 
En Planta Baixa no s’admeten els elements sortints. 

 Els baixants, si van vistos, no podran ser de PVC, plàstic, o alumini lacat, i no 
podran desguassar a la xarxa de residuals. 

4. Condicions estètiques: 
Composició de façana: Els elements arquitectònics originals de pedra, fusta o altre material que tinguin un 

valor històric, cultural o artístic significatiu, s’hauran d’incorporar a la nova 
construcció, i si això no és possible de forma justificada, s’haurà de preveure la seva 
conservació. La façana que dóna a l’interior d’illa s’haurà de tractar com una façana 
a carrer, i haurà de respectar les mateixes condicions que aquesta. 

Acabats de façana: Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades i pintades o 
amb paret de pedra. 

 Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de 
façana. 

 Als cossos sortints queden prohibides les baranes de balustres, les opaques i les 
d’obra amb gelosia de ceràmica i/o vidre. Les baranes podran ser metàl·liques i no 
podran sobresortir del pla del balcó. 

Color de la façana: Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta de colors 
que determini l’Ajuntament. Els colors dels diferents elements que composen la 
façana seran harmònics amb els predominants. 
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Mitgeres: Les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes 
principals. No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, de 
fibrociment o de materials aïllats vistos. 

Elements de coberta: Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies, fumeres i 
elements de captació d’energia solar. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar les caixes 
d’escala, aire condicionat i d’altres instal·lacions o aparells similars. 

 Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de 
coberta, excepte les de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb 
obra arrebossada i pintada de color similar a la façana o amb rajola vella i remats 
tradicionals. Les alçades no superaran en 1,00 m el carener. 

Canals i baixants: Les canals podran quedar dins del ràfec o bé penjades (en aquest cas només 
podran ser de ceràmica –tortugades-). Els baixants, si van a l’exterior a la Planta 
Pis, seran de planxa metàl·lica o de ferro i aniran pintats. Es prohibeixen 
expressament els materials plàstics i de fibrociment. 

Publicitat comercial: Queda prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres 
exteriors, exceptuant les que l’Ajuntament pugui assenyalar per aquesta activitat. 

 La decoració publicitària dels establiments comercials s’efectuarà en el límit de 
l’espai interior de les obertures de la planta baixa, deixant la façana lliure i sense 
superposició de materials aliens a la mateixa, així com també deixant lliures els 
brancals, dintells i arcs. Damunt d’aquests elements podran col·locar-se solament 
discrets rètols formats per elements de ferro forjat, bronze o algun altre material de 
qualitat, però en cap cas de plàstic o de neó. 

Altres elements: No s’admetran sortides d’evacuació de fums de cuines o calderes en façana. No 
s’admetran aparells d’aire condicionat vistos en façana, ni tampoc les antenes 
parabòliques. 

5. Condicions d’ús: 
 

Usos admesos: L’ús principal serà el Residencial, unifamiliar en PB i PP i bifamiliar només en PP. 

 S’admet l’ús d’Oficines, comercial, administratiu i restauració, només en PB, i 
sempre que compleixin la Normativa específica corresponent i no puguin interferir 
l’ús principal. 

 Qualsevol altre ús, com l’assistencial, docent, sòcio-cultural, educatiu, taller, etc, 
s’admetrà en funció del seu interès social i a criteri de l’Ajuntament. 

Aparcaments: Les places que resultin de l’aplicació de l’Annex 6, de regulació de l’ús 
d’aparcament, d’aquesta Normativa.” 

NORMATIVA MODIFICADA 

“ Art. 91 - Zona de Cases en Renglera - carrer de la Sèquia (clau CRS) 
1. Definició: 

Dins el municipi de la Riera, l’obertura del carrer de la sèquia va provocar la diferenciació 
tipològica dels habitatges que, tot i tenir sortida a algun dels carrers paral·lels a aquest 
nou vial, van passar a disposar d’una altra sortida a un nivell inferior. Al llarg del traçat del 
carrer de la Sèquia, totes les parcel·les tenen sortida a dos carrers, de forma que el perfil 
d’aquest carrer, ja de per si prou singular al formar un mirador cap a les hortes del Gaià, 
ha adquirit un caràcter singular que caldrà preservar. Per aquest motiu es crea aquesta 
clau, com a especialització de les cases en renglera, amb l’objectiu de redefinir el 
concepte de fondària edificable, i la relació d’aquestes parcel·les amb els dos carrers als 
quals donen front.  
2. Condicions de parcel·lació: 
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Superfície mínima: La parcel·la mínima serà de 120 m2, excepte les existents abans de la revisió, que 
en tot cas no podran ser més petites de 100 m2. Totes les parcel·les hauran de 
donar front com a mínim al carrer de la Sèquia i al seu paral·lel. 

 En aquest àmbit es conservarà l’actual estructura parcel·lària. No es permet 
l’agregació de parcel·les, excepte quan es tracti d’una parcel·la de superfície inferior 
a la mínima edificable, que en aquest cas es podrà agregar a una de les 
confrontants.  

Front mínim de parcel·la: El front mínim de parcel·la serà de 6 m, excepte per als solars existents abans de la 
revisió, que en tot cas no podran tenir menys de 5 m. 

Servitud d’aqüeducte: Les parcel·les per sota de les quals circula la sèquia de regants hauran de mantenir 
la servitud de pas existent, i les solucions projectuals proposades hauran de garantir 
aquesta condició. 

3. Condicions d’edificació: 
Tipus d’ordenació: Alineada a vial, entre mitgeres. No s’admetrà cap mena de reculada en façana, ni es 

podrà sobrepassar la fondària màxima edificable en les parcel·les en què s’indica 
aquest paràmetre. 

Densitat: 2 habitatges cada parcel·la mínima 

Ocupació: Es permet l’ocupació del 100% del solar en PB respecte del carrer de la Sèquia. 

Fondària edificable: Respecte el nivell del carrer de cota superior (Sant Pau i Major) serà de 18 m tant en 
planta baixa com en plantes pis, comptant la fondària des d’aquest carrer. A partir de 
aquesta només s’admet la construcció en planta baixa respecte el nivell del carrer 
de la Sèquia. En els solars que quedin del tot dins la fondària edificable l’ocupació 
les Plantes Pis podrà ser del 100%, d’acord amb el grafiat en el plànol d’ordenació 
OR 2a. 

Altura reguladora: L’altura màxima serà de 10 m, mesurada des del carrer de cota superior.  

Nombre de plantes: PB + 2PP, respecte del carrer de major nivell 

 PB, respecte del carrer de la Sèquia, segons el marcat en el plànol d’ordenació 

Fora de la profunditat edificable indicada en els plànols només es podrà construir 
una planta (PB) respecte el vial de la sèquia, que tindrà la condició de planta 
soterrani respecte el vial d més alçada. 

Punt d’aplicació de l’ARM: D’acord amb les regles sobre determinació d’alçades establertes als art. 38 i 39 
d’aquesta normativa. 

Altura entre forjats: Altura mínima lliure PS: 2,25 m 

 Altura mínima lliure PB: 2,50 m per a ús residencial 

    3.50 m per a altres usos 

 Altura màxima lliure PB: 3,50 m amb front al c. Séquia 

    2,50 m amb front a carrer paral·lel 

 Altura mínima lliure PP: 2,50 m 

Entresolats: No s’admeten. 

Coberta: Pot ser plana o inclinada. En aquest cas no pot superar un pendent del 30% en 
qualsevol vessant, l’arrencada de la coberta no podrà estar a més de 0,50 m de 
l’últim forjat horitzontal, i l’altura màxima en qualsevol punt de la coberta no pot 
superar la cota d’arrencada d’aquesta en més de 2,50 m. 

 Per damunt de l’ARM només s’admeten les cambres d’aire i els elements d’acabat 
de terrat o coberta plana, les baranes, fins una altura màxima de 1,80 m, els 
elements bàsics de les instal·lacions, i caixes d’escala d’accés i manteniment. 

 Les cobertes inclinades es revestiran amb teula àrab de color tradicional o del color 
predominant al seu entorn i hauran de disposar de canal de recollida d’aigua. 
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Sota coberta habitable: S’admet una planta de golfes, que sempre hauran d’estar vinculades a la planta 
inferior, i que no podran sobresortir del volum definit pel pla de façana i del pla de 
remat de la coberta inclinada. 

Cossos sortints: En la façana del carrer es permeten els cossos sortints oberts en una longitud 
màxima de 2/3 de la façana, amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer, a 
una altura mínima lliure del carrer (o de la vorera si  n’hi ha) de 3,75 m; la separació 
de les mitgeres no serà inferior a 1,00 m. 

: En la façana interior o posterior es permet, a nivell de planta baixa respecte el carrer 
de més alçada i en la llargada de tota la façana, un cos sortint obert sense pilars 
d’un màxim de 2,20 m de vol respecte la profunditat edificable. Aquest cos restarà 
sempre obert i no es podrà tancar amb cap tipus d’element per lleuger que sigui. 

Elements sortints: S’admeten en planta coberta, a una altura mínima lliure del carrer (o de la vorera si 
n’hi ha) de 3,75 m, amb un volat màxim del 6% de l’amplada del carrer o de 30 cm. 
En Planta Baixa no s’admeten els elements sortints. 

 Els baixants, si van vistos, no podran ser de PVC, plàstic, o alumini lacat, i no 
podran desguassar a la xarxa de residuals. 

4. Condicions estètiques: 
Composició de façana: Els elements arquitectònics originals de pedra, fusta o altre material que tinguin un 

valor històric, cultural o artístic significatiu, s’hauran d’incorporar a la nova 
construcció, i si això no és possible de forma justificada, s’haurà de preveure la seva 
conservació. La façana que dóna a l’interior d’illa s’haurà de tractar com una façana 
a carrer, i haurà de respectar les mateixes condicions que aquesta. 

Acabats de façana: Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades i pintades o 
amb paret de pedra. 

 Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de 
façana. 

 Als cossos sortints queden prohibides les baranes de balustres, les opaques i les 
d’obra amb gelosia de ceràmica i/o vidre. Les baranes podran ser metàl·liques i no 
podran sobresortir del pla del balcó. 

Color de la façana: Totes les façanes aniran pintades amb tonalitats terra d’acord amb la carta de colors 
que determini l’Ajuntament. Els colors dels diferents elements que composen la 
façana seran harmònics amb els predominants. 

Mitgeres: Les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes 
principals. No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, de 
fibrociment o de materials aïllats vistos. 

Elements de coberta: Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies, fumeres i 
elements de captació d’energia solar. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar les caixes 
d’escala, aire condicionat i d’altres instal·lacions o aparells similars. 

 Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de 
coberta, excepte les de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb 
obra arrebossada i pintada de color similar a la façana o amb rajola vella i remats 
tradicionals. Les alçades no superaran en 1,00 m el carener. 

Canals i baixants: Les canals podran quedar dins del ràfec o bé penjades (en aquest cas només 
podran ser de ceràmica –tortugades-). Els baixants, si van a l’exterior a la Planta 
Pis, seran de planxa metàl·lica o de ferro i aniran pintats. Es prohibeixen 
expressament els materials plàstics i de fibrociment. 

Publicitat comercial: Queda prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres 
exteriors, exceptuant les que l’Ajuntament pugui assenyalar per aquesta activitat. 

 La decoració publicitària dels establiments comercials s’efectuarà en el límit de 
l’espai interior de les obertures de la planta baixa, deixant la façana lliure i sense 
superposició de materials aliens a la mateixa, així com també deixant lliures els 
brancals, dintells i arcs. Damunt d’aquests elements podran col·locar-se solament 
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discrets rètols formats per elements de ferro forjat, bronze o algun altre material de 
qualitat, però en cap cas de plàstic o de neó. 

Altres elements: No s’admetran sortides d’evacuació de fums de cuines o calderes en façana. No 
s’admetran aparells d’aire condicionat vistos en façana, ni tampoc les antenes 
parabòliques. 

5. Condicions d’ús: 
Usos admesos: L’ús principal serà el Residencial, unifamiliar en PB i PP i bifamiliar només en PP. 

 S’admet l’ús d’Oficines, comercial, administratiu i restauració, només en PB, i 
sempre que compleixin la Normativa específica corresponent i no puguin interferir 
l’ús principal. 

 Qualsevol altre ús, com l’assistencial, docent, sòcio-cultural, educatiu, taller, etc, 
s’admetrà en funció del seu interès social i a criteri de l’Ajuntament. 

Aparcaments: Les places que resultin de l’aplicació de l’Annex 6, de regulació de l’ús 
d’aparcament, d’aquesta Normativa.” 

3.2.11. ART. 99 - PAU 4A - ARDENYA 

ANTECEDENTS 

L’article 99 (Títol III - Règim urbanístic del sòl, Capítol III - Regulació i desenvolupament 
del sòl urbà, Secció 3 - Polígons de desenvolupament en sòl urbà) defineix i regula el 
PAU 4A a Ardenya. 
En el plànol d’ordenació OR 3a de Qualificació del sòl a Ardenya es dibuixa una zona 
d’equipaments dins del sector, mentre que el redactat actual de l’article no la preveu en 
cap dels seus apartats. 

JUSTIFICACIÓ 

Es necessari corregir i actualitzar l’errada material, incorporant als objectius, al quadre de 
superfícies i a les cessions. 
NORMATIVA ACTUAL 

El redactat actual de l’article és: 
“Art. 99 - PAU 4A - Ardenya 
1. Definició: 
Polígon d’actuació núm. 4 en  sòl urbà no consolidat al nucli d’Ardenya.  
2. Objectius: 
L’objectiu és el de completar el contorn perimetral del nucli d’Ardenya pel seu costat de 
llevant, amb un buit existent. A  més el POUM garantirà la cessió obligatòria i gratuïta a 
l’Ajuntament dels espais no edificables destinats a zones verdes, les reserves de sistema 
viari incloses a l’àmbit, degudament urbanitzades, així com l’arranjament dels trams de 
carrer que hi confronten, i el 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
3. Àmbit: 
Comprèn part de l’illa situada a l’est del nucli d’Ardenya; limita al sud i a l’est amb el SNU 
i el traçat de la sèquia existent, al nord amb edificacions existents i a l’oest amb el carrer 
del Raval. 
4. Règim del sòl i superfícies: 
Sòl urbà no consolidat. La qualificació assenyalada als plànols per a les zones 
d’aprofitament privat s’indica a efectes de tipologia edificatòria. 
Àmbit PAU 2.867 m2 100,00 % 



Ajuntament de la Riera de Gaià  
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 

Cessions Viari 723 m2 
Espais Lliures 444 m2 
Total cessions 1.167 m2 40,71 % 
Sòl privat resultant 1.700 m2 59,29 % 
5. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
L’ús serà el residencial, i s’ordenarà amb els paràmetres de la zona de clau CA, Casc 
antic. 
6. Edificabilitat, densitat i cessions: 
L’edificabilitat vindrà donada per l’aplicació dels paràmetres establerts a la clau 
corresponent. 
Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
En aquest sector caldrà fer una reserva per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública del sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifica per a ús d’habitatge de 
nova implantació. 
7. Condicions d’execució i gestió: 
Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.” 

NORMATIVA MODIFICADA 

Es proposa el següent redactat: 
“Art. 99 - PAU 4A - Ardenya 
1. Definició: 
Polígon d’actuació núm. 4 en  sòl urbà no consolidat al nucli d’Ardenya.  
2. Objectius: 
L’objectiu és el de completar el contorn perimetral del nucli d’Ardenya pel seu costat de 
llevant, amb un buit existent. A  més el POUM garantirà la cessió obligatòria i gratuïta a 
l’Ajuntament dels espais no edificables destinats a zones verdes, les reserves de sistema 
viari incloses a l’àmbit, degudament urbanitzades, així com l’arranjament dels trams de 
carrer que hi confronten, la zona destinada a equipaments i el 10% de l’aprofitament 
urbanístic de l’àmbit. 
3. Àmbit: 
Comprèn part de l’illa situada a l’est del nucli d’Ardenya; limita al sud i a l’est amb el SNU 
i el traçat de la sèquia existent, al nord amb edificacions existents i a l’oest amb el carrer 
del Raval. 
4. Règim del sòl i superfícies: 
Sòl urbà no consolidat. La qualificació assenyalada als plànols per a les zones 
d’aprofitament privat s’indica a efectes de tipologia edificatòria. 
Àmbit PAU 2.867 m2 100,00 % 
Cessions Viari 723 m2 
Espais Lliures 444 m2 
Equipaments 248 m2 
Total cessions 1.415 m2 49,35 % 
Sòl privat resultant 1.452 m2 50,65 % 
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5. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
L’ús serà el residencial, i s’ordenarà amb els paràmetres de la zona de clau CA, Casc 
antic. 
6. Edificabilitat, densitat i cessions: 
L’edificabilitat vindrà donada per l’aplicació dels paràmetres establerts a la clau 
corresponent. 
Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
Cessió del viari i de la zona verda degudament urbanitzats. 
Cessió del solar destinat a equipaments 
En aquest sector caldrà fer una reserva per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública del sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifica per a ús d’habitatge de 
nova implantació. 
7. Condicions d’execució i gestió: 
Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.” 

3.2.12. ANNEX 6. REGULACIÓ DE L’ÚS D’APARCAMENT 

ANTECEDENTS 

L’annex 6 de les Normes urbanístiques del POUM regula l’ús d’aparcament. 
Alguns dels conceptes que inclou poden derivar en interpretacions que compliquen 
l’executivitat del POUM. 
JUSTIFICACIÓ 

Es fa necessari actualitzar alguns dels conceptes dels articles, en el sentit d’augmentar i 
regular les mesures mínimes dels apartaments, evitant fixar superfícies. També es 
necessari regular els guals per evitar la seva aparició indiscriminada i contrària a 
l’accessibilitat. Per aquest motiu s’ha afegit un punt (8) a l’apartat 6.7. Condicions dels 
aparcaments que regula l’accés als aparcaments. 

NORMATIVA ACTUAL 

L’annex 6 de les Normes urbanístiques del POUM regula l’ús d’aparcament: 
“6. ANNEX. REGULACIÖ DE L’ÚS D’APARCAMENT 
6.1. Definicions 
1. S’entén per estacionament l’àrea o lloc obert fora de la calçada, especialment destinat 
a parada o terminal de vehicles automòbils. 
2. Es designen amb el nom d’aparcament els espais situats en el subsòl, al sòl o en 
edificacions, i les instal·lacions mecàniques especials, destinades a guardar vehicles 
automòbils. 
6.2. Reserva d’espais públics per a aparcaments 
1. Els Plans parcials, en el sòl urbanitzable, i els Plans de millora urbana i els Plans 
especials, en el sòl urbà i en el sòl no urbanitzable, hauran de preveure sòl per a 
aparcaments, en funció dels usos i de l’edificabilitat, de manera que s’asseguri l’espai 
suficient determinat en aquest POUM. 
2. En el Sòl urbanitzable seran d’aplicació els estàndards fixats per la legislació 
urbanística vigent. 
6.3. Condicions d’estacionament als Plans parcials, Plans especials i Plans de millora 
urbana 
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1. Les determinacions o exigències mínimes previstes per a estacionaments respectaran 
les següents regles: 
a) No es computaran, per a estacionament, les superfícies de calçades. 
b) Quan de l’aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats 
d’estacionament resulti un número fraccionari de places, qualsevol fracció igual o menor 
de la meitat es podrà descomptar. Tota fracció superior a la meitat s’haurà de computar 
com a un espai més per a estacionament. 
c) Els espais d’estacionament exigits en aquestes normes s’hauran d’agrupar en àrees 
específiques sense produir excessives concentracions que donin lloc a ‘buits urbans’ ni a 
distàncies excessives a les edificacions i instal·lacions. 
d) Amb exclusió dels accessos, illes, rampes i àrees de maniobra, per a cada plaça 
d’estacionament s’haurà de preveure, com a mínim, una superfície de sòl de 2,30 m 
d’amplada per 4,50 m de llargada. 
e) Qualsevol espai d’estacionament s’haurà d’obrir directament des de la calçada 
mitjançant una connexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat i sigui eficient en 
l’accés i sortida dels vehicles, coherentment amb el moviment del tràfic. L’amplada 
mínima dels accessos als aparcaments des de la via pública serà de 3,00 metres, i 
l’amplada màxima no ultrapassarà els 6,00 m. 
f) Tots els espais d’estacionament hauran d’estar pavimentats. 
g) Els espais oberts per a estacionament s’hauran d’integrar en el paisatge urbà. A 
aquests efectes es disposaran els voltants necessaris de l’arbrat, jardineria, talussos o 
altres elements que assegurin aquesta integració. 
h) La il·luminació que permeti enllumenar aquests espais d’estacionament no crearà 
enlluernament en els sectors, zones o llocs propers que hi ocasionin molèsties. 
6.4. Condicions generals sobre la reserva d’aparcaments en les edificacions 
1. En totes les edificacions de nova planta o en les reformes amb augment del nombre 
d’habitatges, s’hauran de preveure en el projecte, com a requisit indispensable per a 
l’obtenció de la llicència, la reserva d’espai per a les places d’aparcament assenyalades 
en l’article següent. 
2. Quan l’edifici es destini a més d’un ús dels expressats en l’article següent, el nombre 
mínim de places d’aparcament serà el resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre 
cada ús. Si els usos no corresponen a cap dels que estan especificats en l’article 
següent, el nombre de places d’aparcament s’establirà en base a l’aplicació per analogia 
als usos més assimilables de l’esmentat article. 
3. En les promocions unitàries d’habitatges en filera, en qualsevol de les zones del POUM 
que sol·licitin la construcció de més de 4 habitatges, serà recomanable la reserva de 
l’espai comú necessari per a les places d’aparcament que fixa l’article següent. 
4. Mitjançant la redacció del Plans especials que comprenguin un sector urbà significatiu i 
amb la suficient extensió, es podran ajustar les exigències d’aparcament als usos, edificis 
i carrers que conformin l’àmbit del Pla especial, tot garantint els mínims determinats per 
aquest POUM. 
5. Les condicions tècniques dels aparcaments i la regulació del grau d’incidència sobre 
l’entorn vindran regulades per l’ordenança municipal corresponent, així com per allò que 
estableixi la legislació sectorial vigent. 
6.5. Previsions d’aparcament en Sòl urbà 
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1. Els edificis de nova planta i les edificacions de nova implantació s’hauran de projectar 
de manera que comptin amb aparcaments, ja sigui a l’interior del mateix edifici o en 
terrenys edificables del mateix solar. 
2. El nombre mínim de places d’aparcament que s’haurà de preveure és el següent: 
- Edificis d’habitatges: 
a) Una plaça (20 m2) d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda 
corresponent a habitatges unifamiliars, amb un mínim de 2 places. 
b) Una plaça (20 m2) d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda 
corresponent a habitatges bifamiliars, amb un mínim de 3 places. 
c) Una plaça (20 m2) d’aparcament per cada habitatge plurifamiliar amb una superfície 
construïda inferior o igual a 70 m2. 
d) Una plaça i mitja d’aparcament per cada habitatge plurifamiliar amb una superfície 
construïda superior a 70 m2 i inferior o igual a 120 m2. 
e) Dues places d’aparcament per cada habitatge plurifamiliar amb una superfície 
construïda superior a 120 m2. 
Un cop aplicats aquests coeficients, la fracció s’arrodonirà al sencer superior per tal 
d’obtenir al corresponent reserva d’aparcament. 
- Edificis o locals, públics o privats, destinats a oficines, despatxos, bancs, etc.: 
a) Una plaça (20 m2) d’aparcament per cada local i una plaça addicional per cada 100 m2 
de superfície construïda. 
- Locals comercials: 
a) En locals comercials en edificis sense habitatges amb una superfície superior a 400 
m2, una plaça (20 m2) d’aparcament per cada 50 m2 de superfície construïda.  
b) En locals comercials en edificis amb habitatges, una plaça (20 m2) d’aparcament per 
cada 50 m2 de superfície construïda, amb un mínim d’una plaça per cada local. 
c) Per a locals comercials destinats a supermercats, galeries comercials i superfícies 
especialitzades, s’hauran d’estudiar en cada cas les necessitats d’aparcament, i s’hauran 
d’acordar amb l’Ajuntament. 
- Indústries i magatzems: 
a) Una plaça (20 m2) d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda. 
- Activitats de restauració: 
a) Una plaça (20 m2) d’aparcament per cada 5 localitats, a partir de 100 persones 
d’aforament. 
- Activitats recreatives musicals: 
a) Una plaça (20 m2) d’aparcament per cada 5 localitats de l’aforament. 
- Hotels: 
a) Una plaça (20 m2) d’aparcament per cada habitació, més una plaça addicional per 
cada 200 m2 de superfície construïda. 
- Altres usos recreatius: 
a) Una plaça (20 m2) d’aparcament per cada 200 m2 de superfície construïda. 
3. Aquest article no s’aplicarà en els casos següents: 
a) En obres de reforma que no impliquin l’augment del nombre d’habitatges. 
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b) Edificacions en parcel·les d’amplada inferior a la mínima exigida. 
c) Edificacions que donin front a vials de menys de 5 m d’amplada. 
d) Quan a la definició de Zones en Sòl urbà d’aquestes normes s’indiqui una  previsió 
específica pel que fa a les places d’aparcament.   
6.6. Causes d’exempció de les previsions d’aparcament 
1. Quan mitjançant un projecte i degut a les condicions geomètriques de la parcel·la, 
ubicació en la trama urbana, o edifici catalogat, es demostri la impossibilitat tècnica 
d’encabir les places d’aparcament previstes, l’Ajuntament podrà reduir, exonerar o 
substituir el compliment de les places exigides. 
2. Quan per raons tècniques demostrades (aqüífers, afectació pel pas d’infrastructures, 
mètodes d’excavació extraordinaris, etc) no es pogués complir amb el nombre de places 
exigides, es podrà exonerar parcialment del compliment de les places exigibles. 
3. Excepcionalment es podran substituir totalment o parcial les previsions d’espais per a 
aparcament en el propi edifici, per una major previsió de places d’aparcament a l’exterior, 
quan el sector o l’àrea urbana, per les seves característiques ho permeti. 
4. En cap cas l’exempció de la necessitat de places d’aparcament es permetrà si la causa 
que obliga a la previsió de major nombre de places d’aparcament es produeix per un 
augment de la densitat de la parcel·la. 
6.7. Condicions dels aparcaments 
1. Cada plaça d’aparcament disposarà d’un espai mínim de 2,30 m per 4,50 m, amb una 
altura lliure mínima de 2,20 m, que no es podrà reduir amb canalitzacions o instal·lacions 
similars en les zones de circulació. Tanmateix s’admetrà que un 10% de les places 
assignades tingui un espai mínim de 2,10 m per 4 m. 
2. En els garatges i aparcaments públics serà necessari reservar de forma permanent, en 
la zona més fàcilment accessible, un mínim d’una plaça per cada cent (1%) per a vehicles 
habilitats per a minusvàlids.  
3. L’accés rodat de vehicles a les edificacions i solars estarà subjecte a l’obtenció de la 
corresponent llicència municipal. La instal·lació, ampliació o modificació 
d’estacionaments, aparcaments i garatges estarà també subjecta a la llicència prèvia de 
l’Ajuntament. Els propietaris amb autorització per a l’accés rodat de vehicles hauran de 
construir un gual a la vorera, d’acord amb el model aprovat per l’Ajuntament, que no 
podrà alterar les rases prèviament establertes. 
4. La disposició de les places d’aparcament serà tal que permeti l’accés directe des dels 
espais comuns a qualsevol de les places. 
5. L’amplada mínima dels accessos per un sol sentit de circulació serà de 3 m, i podran 
ser utilitzats alternativament en un i altre sentit mitjançant la senyalització adequada. Per 
a dos sentits de circulació l’amplada mínima serà de 5,40 m.  
6. Els aparcaments amb capacitat per a més de 40 vehicles hauran de disposar, com a 
mínim, d’un accés per a dos sentits de circulació de 5,40 m d’amplada mínima, o de dos 
accessos per a un únic sentit de circulació cadascun, de 3 m d’amplada mínima. El 
disseny de les rampes amb corbes haurà de preveure un radi mínim de gir de 6 m, i el 
sobreample necessari. 
7. Les rampes no sobrepassaran el 20% de pendent cap cas. En els 4 m immediats al vial 
públic les rampes tindran un pendent màxim del 5%. 
6.8. Ventilació 
1. El sistema de ventilació estarà projectat i s’executarà amb l’amplitud suficient per 
impedir l’acumulació de gasos nocius en proporció suficient per produir accidents. La 
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superfície de ventilació natural serà com a mínim del 5% de la superfície del local, quan 
es trobin en façanes oposades. Si totes les obertures es troben en la mateixa façana 
aquesta superfície de ventilació haurà de ser del 8% com a mínim. 
2. Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar una renovació mínima de 
15 m3/hora per cada metre quadrat de superfície del local.” 

NORMATIVA MODIFICADA 

Es proposa el següent redactat: 
“6. ANNEX. REGULACIÖ DE L’ÚS D’APARCAMENT 
6.1. Definicions 
1. S’entén per estacionament l’àrea o lloc obert fora de la calçada, especialment destinat 
a parada o terminal de vehicles automòbils. 
2. Es designen amb el nom d’aparcament els espais situats en el subsòl, al sòl o en 
edificacions, i les instal·lacions mecàniques especials, destinades a guardar vehicles 
automòbils. 
6.2. Reserva d’espais públics per a aparcaments 
1. Els Plans parcials, en el sòl urbanitzable, i els Plans de millora urbana i els Plans 
especials, en el sòl urbà i en el sòl no urbanitzable, hauran de preveure sòl per a 
aparcaments, en funció dels usos i de l’edificabilitat, de manera que s’asseguri l’espai 
suficient determinat en aquest POUM. 
2. En el Sòl urbanitzable seran d’aplicació els estàndards fixats per la legislació 
urbanística vigent. 
6.3. Condicions d’estacionament als Plans parcials, Plans especials i Plans de millora 
urbana 
1. Les determinacions o exigències mínimes previstes per a estacionaments respectaran 
les següents regles: 
a) No es computaran, per a estacionament, les superfícies de calçades. 
b) Quan de l’aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats 
d’estacionament resulti un número fraccionari de places, qualsevol fracció igual o menor 
de la meitat es podrà descomptar. Tota fracció superior a la meitat s’haurà de computar 
com a un espai més per a estacionament. 
c) Els espais d’estacionament exigits en aquestes normes s’hauran d’agrupar en àrees 
específiques sense produir excessives concentracions que donin lloc a ‘buits urbans’ ni a 
distàncies excessives a les edificacions i instal·lacions. 
d) Amb exclusió dels accessos, illes, rampes i àrees de maniobra, per a cada plaça 
d’estacionament s’haurà de preveure, com a mínim, una superfície de sòl de 2,30 m 
d’amplada per 4,50 m de llargada. 
e) Qualsevol espai d’estacionament s’haurà d’obrir directament des de la calçada 
mitjançant una connexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat i sigui eficient en 
l’accés i sortida dels vehicles, coherentment amb el moviment del tràfic. L’amplada 
mínima dels accessos als aparcaments des de la via pública serà de 3,00 metres, i 
l’amplada màxima no ultrapassarà els 6,00 m. 
f) Tots els espais d’estacionament hauran d’estar pavimentats. 
g) Els espais oberts per a estacionament s’hauran d’integrar en el paisatge urbà. A 
aquests efectes es disposaran els voltants necessaris de l’arbrat, jardineria, talussos o 
altres elements que assegurin aquesta integració. 
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h) La il·luminació que permeti enllumenar aquests espais d’estacionament no crearà 
enlluernament en els sectors, zones o llocs propers que hi ocasionin molèsties. 
6.4. Condicions generals sobre la reserva d’aparcaments en les edificacions 
1. En totes les edificacions de nova planta o en les reformes amb augment del nombre 
d’habitatges, s’hauran de preveure en el projecte, com a requisit indispensable per a 
l’obtenció de la llicència, la reserva d’espai per a les places d’aparcament assenyalades 
en l’article següent. 
2. Quan l’edifici es destini a més d’un ús dels expressats en l’article següent, el nombre 
mínim de places d’aparcament serà el resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre 
cada ús. Si els usos no corresponen a cap dels que estan especificats en l’article 
següent, el nombre de places d’aparcament s’establirà en base a l’aplicació per analogia 
als usos més assimilables de l’esmentat article. 
3. En les promocions unitàries d’habitatges en filera, en qualsevol de les zones del POUM 
que sol·licitin la construcció de més de 4 habitatges, serà recomanable la reserva de 
l’espai comú necessari per a les places d’aparcament que fixa l’article següent. 
4. Mitjançant la redacció del Plans especials que comprenguin un sector urbà significatiu i 
amb la suficient extensió, es podran ajustar les exigències d’aparcament als usos, edificis 
i carrers que conformin l’àmbit del Pla especial, tot garantint els mínims determinats per 
aquest POUM. 
5. Les condicions tècniques dels aparcaments i la regulació del grau d’incidència sobre 
l’entorn vindran regulades per l’ordenança municipal corresponent, així com per allò que 
estableixi la legislació sectorial vigent. 
6.5. Previsions d’aparcament en Sòl urbà 
1. Els edificis de nova planta i les edificacions de nova implantació s’hauran de projectar 
de manera que comptin amb aparcaments, ja sigui a l’interior del mateix edifici o en el 
mateix solar. 
2. El nombre mínim de places d’aparcament que s’haurà de preveure és el següent: 
- Edificis d’habitatges: 
a) Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda corresponent a 
aparcaments situats en habitatges unifamiliars, amb un mínim de 2 places. En aquest cas 
es pot accedir a una plaça a través de l’altra. 
b) Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda corresponent a 
aparcaments situats en edificis bifamiliars, amb un mínim de 3 places. Si són del mateix 
habitatge es podrà accedir a una plaça a través de l’altra. 
c) Una plaça d’aparcament per cada habitatge situat en un edifici plurifamiliar amb una 
superfície construïda inferior o igual a 70 m2. 
d) Una plaça i mitja d’aparcament per cada habitatge situat en un edifici plurifamiliar amb 
una superfície construïda superior a 70 m2 i inferior o igual a 120 m2. 
e) Dues places d’aparcament per cada habitatge situat en un edifici plurifamiliar amb una 
superfície construïda superior a 120 m2. 
Un cop aplicats aquests coeficients, la fracció s’arrodonirà al sencer superior per tal 
d’obtenir al corresponent reserva d’aparcament.  
- Edificis o locals, públics o privats, destinats a oficines, despatxos, bancs, etc.: 
a) Una plaça d’aparcament per cada local i una plaça addicional per cada 100 m2 de 
superfície construïda. 
- Locals comercials: 
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a) En locals comercials en edificis sense habitatges amb una superfície superior a 400 
m2, una plaça d’aparcament per cada 50 m2 de superfície construïda.  
b) En locals comercials en edificis amb habitatges, una plaça d’aparcament per cada 50 
m2 de superfície construïda, amb un mínim d’una plaça per cada local. 
c) Per a locals comercials destinats a supermercats, galeries comercials i superfícies 
especialitzades, s’hauran d’estudiar en cada cas les necessitats d’aparcament, i s’hauran 
d’acordar amb l’Ajuntament. 
- Indústries i magatzems: 
a) Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda. 
- Activitats de restauració: 
a) Una plaça d’aparcament per cada 5 localitats, a partir de 100 persones d’aforament. 
- Activitats recreatives musicals: 
a) Una plaça d’aparcament per cada 5 localitats de l’aforament. 
- Hotels: 
a) Una plaça d’aparcament per cada habitació, més una plaça addicional per cada 200 
m2 de superfície construïda. 
- Altres usos recreatius: 
a) Una plaça d’aparcament per cada 200 m2 de superfície construïda. 
3. Aquest article no s’aplicarà en els casos següents: 
a) En obres de reforma que no impliquin l’augment del nombre d’habitatges. 
b) Edificacions en parcel·les d’amplada inferior a la mínima exigida. 
c) Edificacions que donin front a vials de menys de 5 m d’amplada. 
d) Quan a la definició de Zones en Sòl urbà d’aquestes normes s’indiqui una  previsió 
específica pel que fa a les places d’aparcament.   
6.6. Causes d’exempció de les previsions d’aparcament 
1. Quan mitjançant un projecte i degut a les condicions geomètriques de la parcel·la, 
ubicació en la trama urbana, o edifici catalogat, es demostri la impossibilitat tècnica 
d’encabir les places d’aparcament previstes, l’Ajuntament podrà reduir, exonerar o 
substituir el compliment de les places exigides. 
2. Quan per raons tècniques demostrades (aqüífers, afectació pel pas d’infrastructures, 
mètodes d’excavació extraordinaris, etc) no es pogués complir amb el nombre de places 
exigides, es podrà exonerar parcialment del compliment de les places exigibles. 
3. Excepcionalment es podran substituir totalment o parcial les previsions d’espais per a 
aparcament en el propi edifici, per una major previsió de places d’aparcament a l’exterior, 
quan el sector o l’àrea urbana, per les seves característiques ho permeti. 
4. En cap cas l’exempció de la necessitat de places d’aparcament es permetrà si la causa 
que obliga a la previsió de major nombre de places d’aparcament es produeix per un 
augment de la densitat de la parcel·la. 
6.7. Condicions dels aparcaments 
1. Cada plaça d’aparcament disposarà d’un espai mínim de 2,40 m per 4,75 m, amb una 
altura lliure mínima de 2,20 m, que no es podrà reduir amb canalitzacions o instal·lacions 
similars en les zones de circulació. Tanmateix s’admetrà que un 10% de les places 
assignades tingui un espai mínim de 2,20 m per 4,50 m. Aquestes mides seran mínimes 
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lliures, mesurades a cara interior de pilar respecte de la plaça, en cap cas a l’eix dels 
pilars ni incloent el pilar dins la superfície de la plaça. En el cas que limiti amb una paret 
lateral, l’amplària mínima s’ampliarà en 15 cm, o en 30 cm si té paret a ambdós costats. 
2. En els garatges i aparcaments públics serà necessari reservar de forma permanent, en 
la zona més fàcilment accessible, un mínim d’una plaça per cada cent (1%) per a vehicles 
habilitats per a persones amb discapacitats. 
3. L’accés rodat de vehicles a les edificacions i solars estarà subjecte a l’obtenció de la 
corresponent llicència municipal. La instal·lació, ampliació o modificació 
d’estacionaments, aparcaments i garatges estarà també subjecta a la llicència prèvia de 
l’Ajuntament. Els propietaris amb autorització per a l’accés rodat de vehicles hauran de 
construir un gual a la vorera, d’acord amb el model aprovat per l’Ajuntament, que no 
podrà alterar les rases prèviament establertes. 
4. La disposició de les places d’aparcament serà tal que permeti l’accés directe des dels 
espais comuns a qualsevol de les places. 
5. L’amplada mínima dels accessos per un sol sentit de circulació serà de 3 m, i podran 
ser utilitzats alternativament en un i altre sentit mitjançant la senyalització adequada. Per 
a dos sentits de circulació l’amplada mínima serà de 5,40 m.  
6. Els aparcaments amb capacitat per a més de 40 vehicles hauran de disposar, com a 
mínim, d’un accés per a dos sentits de circulació de 5,40 m d’amplada mínima, o de dos 
accessos per a un únic sentit de circulació cadascun, de 3 m d’amplada mínima. El 
disseny de les rampes amb corbes haurà de preveure un radi mínim de gir de 6 m, i el 
sobreample necessari. 
7. Les rampes no sobrepassaran el 20% de pendent cap cas. En els 4 m immediats al vial 
públic les rampes tindran un pendent màxim del 5%. 
8. Qualsevol espai d'aparcament haurà de tenir accés directe a la calçada, mitjançant una 
connexió, el disseny de la qual garantirà la seguretat, de vehicles i persones, serà eficient 
vers l'accés i sortida de vehicles, coherent amb el moviment de trànsit i garantirà el pas 
de persones amb mobilitat reduïda d’acord amb la normativa vigent. Aquesta connexió 
serà amb guals remuntables que no envairà la vorera i complirà amb la normativa 
d’accessibilitat vigent. Queden prohibits els guals no regulats per l'Ajuntament. Es podran 
utilitzar rampes de posar i treure, que, en cap cas, poden ser fixes 
6.8. Ventilació 
1. El sistema de ventilació estarà projectat i s’executarà amb l’amplitud suficient per 
impedir l’acumulació de gasos nocius en proporció suficient per produir accidents. La 
superfície de ventilació natural serà com a mínim del 5% de la superfície del local, quan 
es trobin en façanes oposades. Si totes les obertures es troben en la mateixa façana 
aquesta superfície de ventilació haurà de ser del 8% com a mínim. 
2. Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar una renovació mínima de 15 
m3/hora per cada metre quadrat de superfície del local.” 

3.3. MODIFICACIONS EN ELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

Es proposen vàries modificacions del plànols d’ordenació OR 2a - Qualificació del sòl: la 
Riera Sud. 
D’una banda s’ha detectat una errada materials a les 4 cases del carrer Sant Pau. 
Al vial de la Sèquia és clarifica la zona que és planta baixa i es corregeixen les alçades 
d’uns edificis per millorar l’executivitar del POUM. 
Es proposen unes correccions a les dues connexions previstes entre el SAU 4R i els 
carrers Major i Sant Antoni. 
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Finalment es proposa una correcció d’alineacions al carrer Pau Casals, accés sud al 
municipi, per preveure la seva dignificació futura. 
4 cases del carrer Sant Pau 
Al carrer Sant Pau, al nord-oest del Casal rierenc hi ha quatre cases, en origen propietat  
d’Indústries Sedó, que tenen un espai comú privat paral·lel al carrer situat en planta pis, 
des d’on s’accedeix als habitatges. Unes escales salven el desnivell amb el carrer. 
Aquest espai està edificat en planta baixa on hi ha aparcaments i en la part més propera 
a l’edifici veí situat al nord-oest on hi ha un petit nucli de comunicacions que comunica 
l’aparcament amb l’habitatge del primer pis. 
En el límit sud-est (on hi ha el Casal Rierenc) no hi ha aquesta comunicació entre la 
planta baixa i el primer pis. Tanmateix es marca com a públic un espai entre la darrera 
casa i el Casal que és propietat privada. 
Es proposa corregir l’errada material, marcant com a espai privat només edificable en 
Planta baixa tot el front. En els dos extrems es permet un petit cos, un d’ells ja existents, 
que comuniqui l’aparcament de la planta baixa amb l’habitatge del primer pis. Aquesta 
singularitat permet també donar un millor tractament i acabat que evita mitgeres a la vista. 
Zona de cases en renglera – carrer de la Sèquia (Clau CRS) 
Aquesta zona té una singularitat, la part que toca al vial de la Sèquia només és edificable 
en Planta baixa. En els plànol d’ordenació només es permet l’edificació de les plantes pis 
en els edificis situats a l’oest, donat que no hi hauria prou profunditat edificable des del 
carrer de cota superior per poder-hi construir. 
Per evitar errades de interpretació es dibuixa una PB, indicant clarament els espais que 
només es poden construir en PB. També es toca la normativa per evitar interpretacions 
errònies que, a nivell de pregunta, ja s’han produït. 
Ara bé, una vegada consultada la propietat de les cases que tenen front al carrer Pont 
d’Entús es proposa una correcció. En el costat sud-est ara es permet edificar amb PB+2 
un solar de reduïdes dimensions on ben just cabria l’escala d’accés. Per tant es proposa 
deixar aquesta edificació com a edificable només en planta baixa (com està en la realitat). 
En el costat nord-oest hi ha vàries edificacions de diferents propietaris. Tres d’elles, que 
només tenen accés des d’aquesta baixada, estarien afectades i només podrien edificar-
se en planta baixa. Aquest és un greuge que complica l’executivitat del POUM en aquest 
punt. Per tant es proposa deixar construir PB+2 en les tres edificacions. 
Connexions SAU 4R amb els carrers Major i Sant Antoni 
En el SAU 4R - Darreres Església es preveuen connexions, a través de les plantes baixes 
de dos edificis que comunicarien el nou sector amb els carrers Major i Sant Antoni. 
L’actual dinàmica edificatòria fa pensar que el desenvolupament d’aquest sector serà a 
llarg termini. Mentre queda hipotecada la conservació d’aquests edificis. 
Donat que els propietaris s’han interessat en poder millorar o edificar les construccions es 
proposa una subclau de la zona de cases en renglera (clau CR), que denominarem CR1,  
que preveu la futura comunicació dels carrers amb el sector a través de la planta baixa. 
Però que mentre en puguin fer un ús a precari de la planta baixa i es pugui edificar o 
rehabilitar les plantes pis. Aquesta clau permetria dignificar les cases ara abandonades. 
Dins de l’article 90 que defineix i regula les cases en renglera (clau CR) es proposa la 
inclusió de la subclau CR1. 
Correcció d’alineacions a l’accés sud (C/ Pau Casals) 
El carrer Pau Casals dona accés al municipi des del sud, des de la carretera T-202 (de la 
N-340 a Salomó). Quan es va fer el POUM no es va preveure cap mena de previsió per 
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dignificar l’entrada al municipi, mantenint les alineacions de les edificacions i tanques 
existents. 
Uns anys després es va urbanitzar la part d’aquest carrer situada a continuació de la 
zona que toca a la T-202, posant-se de manifest la necessitat de fer un millor tractament 
de l’accés al municipi, donant continuïtat a la part ja urbanitzada. 
Per aquest motiu es proposa una regulació d’alineacions que ha de permetre en el futur 
les expropiacions necessàries per a donar l’amplada necessària a aquest accés i 
urbanitza’l correctament. 
Les noves alineacions no comporten malmetre grans edificacions, donat que afecten a 
tanques de patis i a naus de planta baixa, llevat d’una casa antiga que té planta baixa i 
pis. 
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3.4. SUPERFÍCIES 

Els canvis no afecten a les superfícies 

3.5. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

3.2.1. MARC LEGAL 

El contingut d’aquest document compleix amb el previst a l’article 96, del TRLU, i articles 
successius en els apartats que li són d’aplicació.  
En les diferents apartats d’aquesta memòria es justifica el compliment dels articles del 
TLRU que li són d’aplicació. 
El contingut d’aquesta modificació no està definida en cap del supòsits descrits en l’article 
97.2, que faria que es tingues de fer una valoració negativa, a l’efecte del que estableix, 
l’article 97.1, per tant es raona i justifica la necessitat de la iniciativa, així com l’oportunitat 
i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 
Tampoc entra en contradicció amb els criteris de l’article 98, que regula la modificació 
dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius. Donat 
que no es tracta d’una reducció de cap zona verda o equipament esportiu.  

3.2.2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA INICIATIVA, L’OPORTUNITAT I LA CONVENIÈNCIA  

Segons l’article 97.1 del TRLU, les propostes de modificació d’una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 
Passats 8 anys des de l’entrada en vigor del Pla d’ordenació urbanística municipal (2009) 
es fa necessari fer una actualització i posada el dia, tot corregint errades materials de 
diferents articles del sòl urbà. 
La necessitat, l’oportunitat i la conveniència de la iniciativa ve justificada per l’interès de 
l’ajuntament de la Riera de Gaià de evitar interpretacions errònies derivades de la 
Normativa urbanística del POUM. 
La revisió d’aquests punts de la normativa urbanística ha de facilitar l’execució 
urbanística, aportant una major seguretat a totes les parts que intervenen en el procés 
urbanístic del municipi en el moment. 
Aquesta actualització neix de l’experiència acumulada en l’executivitat del Pla, que ha 
detectat vàries descripcions de la normativa urbanística que necessiten una definició més 
precisa per evitar interpretacions diferents a la filosofia del POUM. 
També es corregeixen errades en els plànols d’ordenació (OR 2a) i es fa una proposta 
necessària per millorar l’accés sud del nucli. 

3.6. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DEL PLANEJAMENT   

3.6.1. POUM 

Les modificacions proposades només afecten a la Normativa urbanística del POUM i un 
plànol d’ordenació, per tant, no fan variar l’àmbit d’aquest. Tanmateix les modificacions 
proposades no són contradictòries amb el POUM. 

3.6.2. PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

SISTEMA D’ESPAIS OBERTS 

Cap dels punts de la modificació proposada afecta al sistema d’espais oberts. 

SISTEMA D’ASSENTAMENTS 

No es proposa cap creixement del sòl urbà o urbanitzable. 
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SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

No s’afecta cap infraestructura de mobilitat. 

3.6.3. CATÀLEG DEL PAISATGE DEL CAMP DE TARRAGONA 

Les modificacions proposades són coherents amb les determinacions del catàleg de 
paisatge del camp de Tarragona. 

3.6. ALTRES REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME 

3.6.1. MEMÒRIA SOCIAL 

Aquesta Modificació Puntual del POUM de la Riera de Gaià no afecta en cap cas el 
sostre residencial existent, ni en genera de nou. L’objectiu que persegueix aquest 
document és el d’adequar i corregir diferents articles del Sòl no urbanitzable. 
En conseqüència cal considerar que no és necessària la incorporació de la Memòria 
social en aquest document. 

3.6.2. INFORME AMBIENTAL 

Aquesta Modificació puntual no modifica la classificació dels sòls afectats per la mateixa, 
corresponents a sòl urbà. Tampoc es classifica nou sòl, i per tant cal considerar que no té 
incidència mediambiental; en conseqüència no es considera necessària la redacció de 
l’Informe ambiental. 

3.6.3. MOBILITAT SOSTENIBLE 

Les actuacions previstes en aquesta Modificació puntual no afecten la vialitat; i per tant 
no es necessària la incorporació de l’Estudi de mobilitat. 

3.6.4. CESSIONS ADDICIONALS 

Pel fet que en aquesta Modificació puntual no es modifiquen els paràmetres 
d’aprofitament, ni comporta la transformació dels usos previstos pel planejament, ni té per 
objecte una actuació aïllada de dotació, no es preveu cap de les cessions regulades als 
articles 98 i següents del TRLUC. 

3.6.5. AGENDA I DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

Les modificacions proposades no comporten un increment del sostre edificable ni obres 
d’urbanització, ni cap conseqüència econòmica o financera que afecti les actuacions a 
desenvolupar i per tant no és necessari incloure l’agenda o el programa d’actuació del 
pla. 


