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2.  Només s’autoritzarà el canvi de categoria de l’activitat en locals no situats sota habitatges.

3.  Una activitat de categoria superior mai no es podrà reduir a la categoria primera.

Secció 3a
Àrees extractives (2)

Article 294.  Àrees extractives. 

1.  El Pla General ha assenyalat unes àrees dins del sòl destinat a parc forestal, equi‑
paments comunitaris i afectacions generals, on es permeten usos extractius, amb 
un caràcter de provisionalitat, mentre la importància d’aquests usos i els objectius 
urbanístics no justifiquin la destinació específica prevista al Pla.

2.  Els ajuntaments i, si escau, la Corporació Metropolitana adoptaran, dins de la seva 
competència, les mesures necessàries per a assegurar les condicions ambientals i 
l’adequació final del sòl a la previsió continguda al Pla.

3.  L’ús extractiu, perquè està comprès a l’article 178 de la Llei del sòl, serà objecte de 
llicència. A aquesta llicència s’ha d’incorporar el contingut necessari per assegurar 
que a la cessació o acabament de l’activitat extractiva, el sòl quedi adaptat a les con‑
dicions necessàries per servir a la seva destinació urbanística. 

 
 Aquests objectius podran afermar‑se mitjançant qualsevol de les formes de garantia 

o d’obligació vàlides en Dret. El titular de l’explotació, que alhora sigui propietari del 
sòl, podrà oferir, en substitució de les fórmules de garantia, la cessió gratuïta del sòl 
al Patrimoni Municipal, perquè aquesta titularitat es transfereixi en acabar l’explotació. 
L’Administració podrà acceptar aquesta cessió sempre que el termini d’explotació 
concedit no es fixi en més de cinquanta anys.

4.  El que es disposa al número anterior, ho és sens perjudici de la potestat administrativa 
de revocació de l’autorització d’explotació i de l’expropiació per a l’adquisició del sòl 
destinat a una finalitat legitimadora de la transferència coactiva.

Secció 4a
Disposicions sobre estacionaments i aparcaments

Article 295.  Definició. 

1.  S’entén per “estacionament” l’àrea o lloc obert fora de la calçada, especialment des‑
tinat a parada o terminal de vehicles automòbils.

2.  Es designen amb el nom “d’aparcament”, els espais situats al subsòl, en el sòl o edifica‑
cions i les instal.lacions mecàniques especials destinades a guardar vehicles automòbils.


