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 Subzona
Separació a llindes (m)

front   -    lateral  -   fons

Separació entre edificacions
d’una mateixa parcel·la en 

relació amb les alçades

VI   3               3              3 1/2

 VII   5               3              5 1/2

 VIII   8               5              8 1

IX  12             10            12  1

 Quan a la subzona VI la superfície de parcel·la sigui inferior a 400 m., però resulti edi‑
ficable, la separació mínima a la llinda lateral de la parcel·la serà de 2 m .

                        
4.  A les subzones unifamiliars s’admet la construcció d’habitatges aparionats a parcel·les 

confrontants sempre que ambdues parcel·les superin la superfície i façana mínimes 
establertes a la subzona respectiva, puguin assolir aquests límits conjuntament o es 
trobin en alguns dels supòsits del punt 1 d’aquest article.

 A les subzones VI, VII i VIII es podran admetre aparionaments sempre que, les parcel·les, 
a més de complir la superfície mínima assenyalada, disposin, com a mínim, d’una 
longitud de façana reduïda respecte de la mínima en la distància assenyalada com a 
separació de l’edificació a la llinda lateral de parcel·la segons la subzona respectiva.

                       
 Els habitatges aparionats han de respectar les condicions d’edificació de la subzona 

referides a la parcel·la agrupada resultant; haurà de formalitzar‑se el caràcter manco‑
munat i indivisible de la parcel·la mitjançant la inscripció al Registre de la Propietat.

Secció 7a
Zona de verd privat protegit (8a)

 Article 344.  Definició

 Es qualifica de zona de verd privat protegit el sòl urbà amb edificacions aïllades, ge‑
neralment amb entorns enjardinats d’interès.

                                             

 Article 345.  Edificabilitat

1.  L’edificabilitat, en aquesta zona, es defineix en relació amb l’edificació actual existent 
i només es permet augmentar‑la fins a un màxim del 10 per 100 mitjançant obres de 
millora que siguin compatibles amb el caràcter protegit de l’edifici i els espais enjar‑
dinats de l’entorn.

2.  S’admet, en aquesta zona, el manteniment dels usos originals existents compatibles 
amb l’edificació i l’entorn seu. També s’admet un ús d’habitatge unifamiliar i, si escau, 
mitjançant l’aprovació d’un Pla especial es prodran autoritzar aquells usos culturals, 
recreatius, docents o assistencials compatibles amb la protecció i d’acord amb les 
condicions establertes en aquesta secció.
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3.  A les parcel·les de més de 3.000 m2, i per mitjà d’un Pla Especial, s’autoritza una edi‑
ficació nova que no podrà passar de 500 m2 de sostre edificable per cada 2.500 m2 
d’excés sobre els 3.000 m2 que s’ajustaran, pel que fa a les condicions d’edificació, 
a la protecció de les característiques de la zona que interessa conservar i estaran 
subjectes als criteris que s’assenyalen als articles següents.

Article 346.  Tipus d’ordenació. 

 L’ordenació en aquesta zona correspon al tipus d’edificació aïllada amb les especia‑
litats derivades de les mateixes característiques de l’edificació la protecció de la qual 
es pretén.

 Article 347.  Condicions d’edificabilitat. 

1.  Als edificis existents s’admeten les obres de conservació, consolidació, reparació, 
modernització i millora. Les obres de millora s’han d’ajustar al que disposa l’article 
respecte  a l’edificabilitat.

2.  Els Plans Especials que hagin d’elaborar‑se per a la modificació de l’ús actual i també 
per a l’autorització de les noves edificacions, han de contenir les determinacions 
mínimes següents:

a. Base informativa de les característiques de les edificacions i jardins.

b. Justificació de la compatibilitat de la solució arquitectònica, ús i programa fun‑
cional proposat amb les construccions i jardins existents.

c. Justificació de la compatibilitat entre la parcel·lació per damunt del 3.000 m2 amb 
parcel·les mínimes de 2.500 m2 respecte a les condicions de parcelplació i carac‑
terístiques originals de la finca.

d. Les obres d’ampliació sobre els edificis existents s’han d’ajustar al que disposa 
l’article sobre condicions d’edificabilitat.

e. Les obres de nova planta, s’han d’ajustar a les condicions següents:

‑ superfície màxima de sostre edificable: 500 m2 per cada parcel·la mínima
‑ alçada màxima permesa: 9 m.
‑ distància mínima de front del vial: 6 m.
‑ distància mínima a llindes de parcel·la: 4 m.

                        

Secció 8a
Zona Industrial (22a)

 Article 348.  Definició. 

 Es qualifica de sòl industrial el sòl urbà destinat principalment a la ubicació d’indús‑
tries i magatzems que, per la naturalesa de l’activitat o dels materials o productes que 


