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En façana de la plaça de la Vila 4,42 i 4,15,
façana del passeig de l’Església 4,06, en façana
del carrer Pedró 4,45. L’estructura aparent que
forma la façana serà de dimensions 30x30 en
pilars i 30 cm en secció de forjats i demés ele-
ments lineals. És seguirà la mateixa modulació
quan es disposi en el nivell superior un espai
sense cobrir, tipus terrassa, podent-se reduir els
elements lineals a una secció 10x10 cm, format
per una estructura metàl·lica segons mostra la
proposta. Aquests mòduls s’ajustaran a la rea-
litat física de l’obra.

S’admetrà que els mòduls propers a les can-
tonades tinguin solucions particulars pròpies de
la posició que ocupen d’acord amb els conjunts
de les façana corresponent. Solucions a desen-
volupar en els projectes corresponents.

Cada rectangle o buit arquitectònic caldrà que
estigui realitzat en un sol material. La fusteria
serà per a vidre amb ferreteria d’acer inoxida-
ble. Les reixes de les botigues per a la seva pro-
tecció serà reixada i cada rectangle sols es po-
drà tractar amb un sol full.

Caldrà determinar el color, la marca i el model
a escollir, essent únic per a qualsevol interven-
ció.

Qualsevol intervenció s’acollirà als materials
i a l’estudi cromàtic establert per al conjunt de
l’àmbit de l’illa, per a cadascun dels seus ele-
ments.

La coberta en el primer mòdul adjacent a la
façana podrà ser vidrada.

2. Rètols identificadors.
Són lliures de composició i colors una fran-

ja destinada als rètols identificadors d’un ample
de 80 cm i continu, adossat a la part immedia-
tament inferior a les jàsseres de formigó i estaran
enretirats el gruix de l’estructura d’acord amb
la secció proposada (aprox. 30 cm). El rètol iden-
tificador caldrà que sorgeixi d’un estudi d’imatge
corporativa vàlida.

S’admetran solucions de rètols identificatius
adossats al vidre, de dimensions lliures però
caldrà que comptin amb el vist-i-plau municipal
d’acord amb l’efecte de conjunt i als criteris
estètics que es marquin. No s’admet propaganda
de cap mena.

S’admeten banderes verticals en el eix del
pilar, previ estudi d’imatge comparativa valida.

Tampoc s’admeten especificacions dels pro-
ductes que lliurin els comerços.

No s’admeten en cap cas materials brillants
en els rètols.

Els sistemes d’il·luminació, quan estiguin per
fora del pla de tancament caldrà que estiguin en-
castats i inclosos en els volums arquitectònics
dels elements, ja sia en la seva part superior com
en el terra o en els laterals.

3. Materials arquitectònics admesos:
Translúcids:
Vidre transparent Stadip de 12 a 30 mm.
Vidre matejat a l’àcid de 10 mm gruix mínim.
Pavès transparent, incolor i sense relleus de

cap mena.
Coberta:
Còdols en coberta invertida no trepitjable.
Impermeabilització amb membrana tipus

EPDM >1,1 mm, i <2 mm.
Terrat trepitjable amb plaques de formigó i/

o resines u altre material de color gris clar o
blanc.

Massís:

Gresite porcellànic mat blau-gris 10x10.
Planxa corten.
Fusta tipus prodema.
Formigó.
Estructura:
Estructura porticada amb formigó blanc de

30x30 cm.
Estructura porticada a l’aire lliure de HEB-

100 de 10x10 cm.
Fusteries:
Ferramenta inoxidable per a vidre.
Vidres sense fusteries.
Totes les fusteries seran de vidre llevat que

es tracti d’habitatges.
Pintura:
Pintura HEB-100 de partícules metàl·liques

gris forja.
Baranes:
Baranes d’acer trenat, formigó o vidre (mí-

nim 3 mòduls iguals).
No s’admeten fusteries per a les llunes dels

aparadors (aniran sense marc).
La fragmentació de la modulació establerta

per a incloure les portes de vidre com a molt
s’admetrà el fraccionament en 4 llunes iguals
(dues per a les portes i dues fixes).

OP-3 Ordenació volumètrica especial cruïlla
passeig de l’Església/rambla Sant Sebastià

Compleix amb l’article 14 del Pla especial
reforma interior de Santa Coloma Vella II, Text
refós. Com a limitació especial es prohibeixen
els cossos sortints els edificis en front del carrer
Pedró, en el tram dels carrers passeig Mossèn
Jaume Gordi i carrer Marina que es troben din-
tre de l’àmbit d’aquesta modificació

(04.334.033)

EDICTE
de 29 de novembre de 2004, sobre un acord de
la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de
Barcelona.

La Subcomissió d’Urbanisme del municipi de
Barcelona, en la sessió de 20 d’octubre de 2004,
va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2004/012783/B
Modificació de les Normes urbanístiques del Pla
general metropolità en relació amb la limitació
del nombre màxim d’habitatges, al terme muni-
cipal de Barcelona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Subcomissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità
en relació amb la limitació del nombre màxim
d’habitatges, amb la incorporació d’ofici de les
esmenes introduïdes en forma de text refós.

—2 Publicar aquest acord i les normes urba-
nístiques corresponents al DOGC a l’efecte de
la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme.

Contra l’acord anterior, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar potestativa-

ment recurs de reposició, de conformitat amb
el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant la
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Bar-
celona, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa
un mes sense que s’hagi dictat i notificat la re-
solució expressa i quedarà aleshores oberta la
via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra l’acord esmentat
també es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei esmen-
tada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es po-
drà interposar si s’ha interposat recurs de re-
posició fins que aquest hagi estat resolt expres-
sament o se n’hagi produït la desestimació
presumpta perquè hagi transcorregut el termini
d’un mes, de conformitat amb els articles 116.2
i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, a l’arxiu de
planejament de la Direcció General d’Urbanis-
me del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 29 de novembre de 2004

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Subcomissió d’Urbanisme
del municipi de Barcelona

ANNEX

Normes urbanístiques de la modificació de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità
en relació amb la limitació del nombre màxim
d’habitatges, de Barcelona

TÍTOL IV
Reglamentació detallada del sòl urbà

CAPÍTOL 4
Zones

SECCIÓ 2
Zona de nucli antic (12)

Article 317
Estàndards en operacions de reforma interior
(d’aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

Els plans de reforma interior que s’aprovin
per a les actuacions a la subzona I, de substitu-
ció de l’edificació antiga, hauran de respectar les
determinacions següents:

a) Percentatge de sòl per a vials i estaciona-
ments públics: 23,52%.
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b) Percentatge de sòl per a espais verds lo-
cals i dotacions comunitàries: 16,48%.

c) Densitat neta màxima d’habitatges: la que
resulti de dividir el sostre màxim edificable pel
mòdul de 80 m2.

Article 318
Nombre màxim d’habitatges per parcel·la (d’apli-
cació exclusiva al municipi de Barcelona)

1. Les sol·licituds d’edificació a la subzona I,
de substitució de l’edificació antiga, hauran de
limitar el nombre d’habitatges per parcel·la al
que, per excés, resulti de dividir la superfície
construïda pel mòdul de 80 m2.

2. Als efectes d’aquest article, s’entén per
superfície construïda la compresa entre els tan-
caments exteriors de l’edifici. S’inclouen els ce-
loberts i patis de ventilació, i s’exclouen els cos-
sos sortints i la superfície de planta baixa que
ultrapassi la fondària de les plantes pis.

SECCIÓ 3
Zona de densificació urbana: subzona I, inten-
siva i subzona II, semiintensiva (13)

Article 323
Nombre màxim d’habitatges per parcel·la (d’apli-
cació exclusiva al municipi de Barcelona)

1. Les edificacions que s’aixequin a la sub-
zona I, intensiva i a la subzona II, semiinten-
siva, no podran depassar per parcel·la un nom-
bre d’habitatges igual al que resulti, per excés,
de dividir la superfície construïda pel mòdul de
80 m2.

2. Als efectes d’aquest article, s’entén per
superfície construïda la compresa entre els tan-
caments exteriors de l’edifici. S’inclouen els ce-
loberts i patis de ventilació, i s’exclouen els cos-
sos sortints i la superfície de planta baixa que
ultrapassi la fondària de les plantes pis.

Article 325
Estàndards en operacions de reforma interior
(d’aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

Els plans de reforma interior que s’elaborin
per a actuacions en zones de densificació urba-
na hauran de respectar les determinacions se-
güents:

PVE: Percentatge de vials i estacionaments; PEVD:
Percentatge d’espais verds locals i dotacions.

Subzona PVE PEVD
Intensiva (13a) 28,80% 25,70%
Semiintensiva (13b) 24,50% 17,50%

Densitat neta màxima d’habitatges: la que
resulti de dividir el sostre màxim edificable pel
mòdul de 80 m2.

SECCIÓ 4
Zona de conservació de l’estructura urbana i edi-
ficatòria (15)

Article 329
Definició (d’aplicació exclusiva al municipi de
Barcelona)

1. Aquesta zona comprèn un conjunt de su-
perfícies urbanitzades i edificades, amb tipus
d’ordenació específica com són les edificacions
desenvolupades en passatges, les cases en file-
ra amb jardí frontal a la via pública, habitatges
ordenats amb parcel·lació gòtica, estreta o tra-

dicional i d’altres. S’identifica aquesta zona als
plànols amb la indicació (15).

2. L’ordenació d’aquesta zona, continguda en
aquestes Normes, i la que es desenvolupi mit-
jançant plans especials, respon al manteniment
de les condicions d’edificació actuals preservant-
la d’augments de volum, i a la conservació de
l’estructura urbana actual. El possible augment
del nombre d’habitatges resta supeditat, en
qualsevol cas, al manteniment de les condicions
tipològiques que motiven aquesta qualificació.

SECCIÓ 5
Zona subjecta a ordenació volumètrica (18)

Article 336
Modificació de l’ordenació (d’aplicació exclusiva
al municipi de Barcelona)

1. Hauran d’aprovar-se plans especials i, si
escau, estudis de detall.

a) Quan aquest Pla general modifiqui alguna
de les determinacions del Pla parcial o ordenació
d’illa, que no siguin aquelles a què es refereixen
els articles esmentats a l’article 334.1.

b) Quan resulti aconsellable la modificació
de volums o de la seva ordenació.

c) Quan als sectors no urbanitzats totalment,
sigui aconsellable l’augment dels sistemes o de
les dotacions.

d) Quan es determini que sigui objecte de
revisió per aquest Pla general.

2. Els plans especials i, si escau, els estudis de
detall no podran augmentar la superfície de
sostre edificable ni alterar el tipus d’ordenació
fixats als plans l’ordenació dels quals es modi-
fiqui.

SECCIÓ 6
Zona d’ordenació en edificació aïllada (20a)

Article 341
Actuacions de reforma interior (d’aplicació ex-
clusiva al municipi de Barcelona)

1. Els sectors que no assoleixin els estàndards
d’espais verds i de dotacions comunitàries en
proporció adequada a la densitat de població,
podran ser objecte d’operacions de reforma
interior.

2. El Pla de reforma interior a partir dels
actuals nivells d’espais lliures i dotacions, hau-
rà de preveure els espais i les dotacions neces-
saris, en consonància amb els potencials d’edi-
ficació i la densitat zonal.

3. Els plans de reforma interior han de res-
pectar els estàndards següents:

PVE: Percentatge de sòl per a vials i estacionaments;
PEVD: Percentatge de sòl per a espais verds i dota-
cions.

Subzona PVE PEVD

Plurifamiliars
I (20a/6) .................................... 18% 10%
II (20a/5) ................................... 18% 10%
III (20a/7) ................................. 20% 10%
IVa (20a/9) ................................ 20% 12%
IVb (20a/9b) ............................. 24% 12%
V (20a/8) ................................... 24% 12%
Unifamiliars
VI (20a/9u) ............................... 22% 11%
VII (20a/10) .............................. 20% 10%
VIII (20a/11) ............................ 18% 10%
IX (20a/12) ............................... 18% 10%

Densitat neta màxima a les subzones plurifa-
miliars: la que resulti de dividir el sostre màxim
edificable pel mòdul de 80 m2.

Densitat neta màxima a les subzones unifa-
miliars: la que resulti de dividir la superfície neta
de zona per la superfície de parcel·la mínima.

Article 342
Condicions d’edificació de les subzones plurifa-
miliars (d’aplicació exclusiva al municipi de
Barcelona)

1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la
longitud mínima de façana en aquestes subzo-
nes es regeixen pel quadre següent:

Subzona Superfície Longitud
I (20a/6) 2.000 m2 30 m
II (20a/5) 1.500 m2 20 m
III (20a/7) 1.000 m2 16 m
IVa (20a/9) 400 m2 14 m
IVb (20a/9b) 1.500 m2 20 m
V (20a/8) 800 m2 15 m

Com a excepció al que s’estableix al quadre
anterior, s’admeten parcel·les de superfícies i
longituds de façana menors quan tinguin origen
en un dels casos següents:

a) Quan procedeixin de segregacions o di-
visions formulades en escriptura pública amb
anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de
maig de 1956, sobre règim del sòl i ordenació
urbana, i que no hagin sofert segregació pos-
terior.

b) Quan s’ajustin al Pla comarcal de 1953 o
als plans parcials que el desenvoluparen i pro-
cedeixin de parcel·lació o segregació amb llicèn-
cia, i que no hagin sofert segregació posterior a
l’aprovació d’aquest Pla general.

c) Parcel·les existents entre d’altres ja cons-
truïdes, o amb impossibilitat material d’obtenir
els mínims exigits.

En aquests casos, els índexs d’edificabilitat
nets de l’article 340 es reduiran en la mateixa
proporció en què la parcel·la tingui reduïda la
seva superfície respecte de la mínima exigida al
quadre anterior. Això no obstant, s’exceptuen
d’aquesta reducció d’edificabilitat les parcel·les
on es construeixi únicament un habitatge.

2. L’ocupació màxima de parcel·la per a les
subzones plurifamiliars serà la següent:

Subzona I (20a/6), el 15% de la superfície.
Subzona II (20a/5), el 20% de la superfície.
Subzona III (20a/7), el 30% de la superfície.
Subzona IV (20a/9), tipus a, el 40% de la su-

perfície.
Subzona IV (20a/9b), tipus b, el 25% de la

superfície.
Subzona V (20a/8), el 30% de la superfície.
3. L’alçada màxima autoritzada i el nombre

límit de plantes s’estableix en nou metres quinze
centímetres (9,15 m) i en planta baixa més dues
plantes pis, excepte per a la subzona IV, tipus b,
(20a/9b) i la subzona V, (20a/8) els valors de les
quals són els que s’estableixen a continuació.

4. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b) l’al-
çada màxima serà de quinze metres vint-i-cinc
centímetres (15,25 m) i el nombre límit de plan-
tes, el de planta baixa més quatre plantes pis.

5. A la subzona V (20a/8), l’alçada i el nom-
bre límit de plantes varien amb l’amplada de vial
de conformitat amb la relació següent:
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Alçada
Amplada de vial màxima Nombre límit de plantes Edificabilitat
De menys de 8 m 7,55 m planta baixa +1 planta pis 0,60 m2 sostre/m2 sòl
De 8 m a menys d’11 m 10,60 m planta baixa +2 plantes pis 0,90 m2 sostre/m2 sòl
D’11 m a menys de 15 m 13,65 m planta baixa +3 plantes pis 1,20 m2 sostre/m2 sòl
De 15 m o més 16,70 m planta baixa +4 plantes pis 1,50 m2 sostre/m2 sòl

SECCIÓ 10
Zona de renovació urbana: rehabilitació (16)

Article 363
Densitat d’habitatges (d’aplicació exclusiva al
municipi de Barcelona)

Els plans especials per a la renovació d’aques-
ta zona per mitjà d’un procés de restauració, re-
habilitació i millora d’aquesta, per a la seva con-
versió en àrees amb els elements d’urbanització
adients a la qualificació del sòl urbà, han de fi-
xar la densitat d’habitatges per hectàrees sen-
se depassar el nombre d’habitatges que resulti
de dividir el sostre màxim edificable pel mòdul
de 80 m2.

S’incorporen les disposicions addicionals
següents:

DISPOSICIONS ADDICIONALS DE LA MODIFICACIÓ

DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ (D’APLICACIÓ

EXCLUSIVA AL MUNICIPI DE BARCELONA)

Primera
Adequació de les condicions d’habitabilitat
(d’aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

1. En el termini d’un any s’adequaran les
Ordenances metropolitanes d’edificació per tal
d’actualitzar, precisar i millorar les condicions
d’habitabilitat dels habitatges i adaptar-les a les
noves necessitats.

2. En tant no s’aprovi la modificació de les
Ordenances esmentades, seran d’aplicació les
condicions següents:

a) Els habitatges es desenvoluparan en una
superfície útil mínima de 40 m2.

b) Cada habitatge disposarà, com a mínim,
d’una longitud de 3 m en contacte amb la façana
a via pública o pati interior d’illa.

c) La superfície corresponent als cossos sor-
tints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comp-
tabilitzarà als efectes de superfície mínima de
les peces a les que estiguin annexionats.

Segona
Habitatges per a col·lectius específics (d’aplicació
exclusiva al municipi de Barcelona)

1. Les actuacions d’habitatge, promogudes
en règim de protecció pública, destinades a col·-
lectius específics que requereixin una actuació
social preferent i que, per les seves caracterís-
tiques, justifiquin programes funcionals de di-
mensió reduïda, no estaran sotmeses a les limi-
tacions referents al nombre màxim d’habitatges
per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la
seva destinació.

2. Els plans de millora urbana podran pre-
veure promocions d’habitatges no sotmeses a
règim de protecció pública, que proposin tipo-
logies de dimensió reduïda pera col·lectius es-
pecífics que requereixen una atenció social pre-
ferent. A aquests efectes els plans de millora
urbana hauran de justificar la destinació al col·-
lectiu específic, la tipologia i el programa fun-
cional proposat i establiran la densitat màxima
d’acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas
hauran de destinar un mínim del 10% del total
de l’edificabilitat a serveis comunitaris.

Tercera
Redacció de nou planejament (d’aplicació exclu-
siva al municipi de Barcelona)

1. Els plans en sòl urbà no consolidat que
s’elaborin a partir de l’entrada en vigor de la mo-

L’edificabilitat màxima que es podrà materi-
alitzar en aquesta subzona ve condicionada per
l’amplada del vial a què dóna front la parcel·-
la, variant des de l’índex net d’1,50 m2 sostre/m2

sòl per als vials d’amplada igual o superior a 15
m, fins al de 0,60 m2 sostre/m2 sòl per als vials de
menys de 8 m d’amplada, tot això en funció de
l’ocupació màxima (30%) i del nombre límit de
plantes admissible segons l’amplada del vial.

6. A les subzones I (20a/6) i II (20a/5), s’ad-
met en les condicions de construccions amb
palafits, arribar a l’alçada de dotze metres vint
centímetres (12,20 m) corresponents a planta
baixa més tres plantes pis. Les condicions per a
què l’edificació reuneixi les característiques de
construcció amb palafits es regulen al tipus d’edi-
ficació aïllada. A la subzona IV, subtipus b (20a/
9b), la planta baixa haurà de quedar oberta en
el 75% de la superfície ocupada per l’edificació.

7. A la subzona V (20a/8) no es podran cons-
truir més de dues unitats d’habitatge per replà
d’escala, excepte a les parcel·les amb façana a
carrers d’amplada igual o superior a vint metres
en les que aquest màxim es fixa en quatre uni-
tats.

8. La separació de l’edificació a les llindes de
parcel·la i la separació entre edificacions de la
mateixa parcel·la han de respectar les distàncies
mínimes següents:

SL: Separació a llindes, front - lateral - fons; SE: Se-
paració entre edificacions d’una mateixa parcel·la en
relació amb alçades

Subzona SL SE
I (20a/6) 12 m - 8 m - 10 m 1 m
II (20a/5) 10 m - 6 m - 8 m 1 m
III (20a/7) 8 m - 4 m - 6 m 1 m
IVa (20a/9) 3 m - 3 m - 3 m 1 m
IVb (20a/9b) 8 m - 5 m - 6 m 0,50 m
V (20a/8) 4 m - 4 m - 5 m 1 m

La separació entre edificacions d’una mateixa
parcel·la podrà reduir-se al doble de la distàn-
cia a la llinda lateral aplicable per a cada sub-
zona, com si es tractés d’edificacions situades en
parcel·les independents.

9. S’admeten les construccions auxiliars dins
de l’ocupació màxima de parcel·la establerta a
la condició segona, i respectant els límits d’al-
çada i d’ocupació màxima amb edificacions
auxiliars que s’estableixen al quadre següent:

AM: Alçada màxima; OM: Ocupació màxima.

Subzona AM OM
I (20a/6) 3,30 m 2% de superfície
II (20a/5) 3,30 m 3% de superfície
III (20a/7) 3,30 m 4% de superfície
IVa (20a/9) - No s’admet
IVb (20a/9b) - No s’admet

Subzona AM OM
V (20a/8) - No s’admet

10. El nombre màxim d’habitatges per par-
cel·la a les subzones plurifamiliars no podrà
superar el que resulti, per excés, de dividir l’edi-
ficabilitat màxima permesa a la parcel·la pel
mòdul de vuitanta metres quadrats (80 m2).
Aquest límit haurà de respectar-se fins i tot en
el supòsit d’habitatges de superfície reduïda o
apartaments el nombre màxim dels quals no
podrà superar la densitat resultant de la regla
anterior.

11. Amb la finalitat de controlar i acotar la
grandària excessiva d’algunes promocions a les
zones plurifamiliars, es limita l’agrupació mà-
xima d’habitatges sobre una mateixa parcel·la,
a la que resulta d’aplicar una superfície de sostre
edificable corresponent a tres parcel·les, distri-
buïda en una o vàries edificacions independents.

Les parcel·les que, per la seva major super-
fície, donin lloc a un sostre edificable que su-
peri l’assenyalat al paràgraf anterior, hauran de
tractar-se com si fossin dues o més parcel·les in-
dependents que no superin individualment
l’agrupació màxima d’habitatges per parcel·-
la assenyalada. En aquests casos cada agrupa-
ció haurà de tenir accés independent des del vial
públic. L’espai lliure d’edificació quedarà siste-
matitzat amb jardineria i podrà establir-se un
règim d’ús mancomunat d’aquest. No es perme-
ten solucions de passatges particulars o anàlegs
per a l’accés comú a parcel·les diferents.

12. A les zones plurifamiliars s’admeten els
desenvolupaments d’habitatges adossats en filera,
amb espais lliures mancomunats o individualit-
zats com a tipus d’ordenació derivat de l’edificació
aïllada, d’acord amb les condicions següents:

a) S’hauran de complir les condicions d’agru-
pació màxima d’habitatges per parcel·la que s’as-
senyalen al número anterior.

b) S’aplicaran la densitat màxima d’habitat-
ges, l’índex net d’edificabilitat, el percentatge
d’ocupació màxima de parcel·la, l’alçada i el
nombre de plantes que s’assenyalen per a la
subzona respectiva.

c) Cada agrupació independent d’habitatges
adossats ha d’estar dotada d’accés rodat des de
la via pública.

d) L’edificació s’haurà de produir ordenada-
ment pel que fa a les alineacions oficials de la
parcel·la a la via pública.

e) Amb la finalitat de controlar i acotar l’im-
pacte excessiu d’algunes promocions, no es
permetran agrupacions que comportin un front
edificat, continu o reculat, superior a trenta
metres (30 m); quan això s’esdevingui, s’haurà
de fraccionar una agrupació en dos o més cos-
sos independents que no superin aquesta dimen-
sió, i que hauran de separar-se entre si propor-
cionalment a la seva alçada respectiva amb un
mínim de quatre metres.
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dificació del Pla general metropolità incorpora-
ran, com a mínim, el 25% del sostre destinat a
habitatge de nova implantació amb destí a ha-
bitatge sotmès a algun règim de protecció, de
conformitat amb el que preveu l’article 86 de la
Carta Municipal de Barcelona i l’article 57 de
la Llei d’urbanisme.

2. El nou planejament en sòl urbà no conso-
lidat que generi un increment d’habitatges en
relació amb el planejament anterior, estarà sot-
mès a les determinacions de l’article 16 del re-
glament parcial de la Llei d’urbanisme.

Quarta
Planejament aprovat amb anterioritat a la mo-
dificació del Pla general metropolità (d’aplica-
ció exclusiva al municipi de Barcelona)

1. Als àmbits de sòl urbà consolidat, amb
planejament aprovat amb anterioritat a aquesta
modificació del Pla general metropolità, se’ls
aplicaran, pel que fa al sostre amb destí a habi-
tatge, les limitacions del nombre màxim d’ha-
bitatges establertes en aquesta modificació del
Pla general metropolità.

2. Als àmbits de sòl urbà no consolidat amb
planejament aprovat definitivament on s’es-
tableixin limitacions específiques al nombre
màxim d’habitatges, podran elaborar-se plans
de millora urbana que permetin l’adequació
del nombre d’habitatges a les determinacions
d’aquesta modificació, donant compliment en
tot cas al que s’estableix a l’article 16 del re-
glament parcial de la Llei d’urbanisme. A
aquests efectes, es considerarà sòl urbà no
consolidat aquell en el que no s’hagi iniciat
l’execució de la urbanització prevista pel pla-
nejament vigent, en el moment d’aprovar-se
aquesta modificació.

(04.334.101)

EDICTE
de 29 de novembre de 2004, sobre un acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona referent al municipi de Sant Celoni.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona, en la sessió de 20 d’octubre de 2004, va
adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2003/007113/B
Modificació puntual del Pla parcial del sector P-
2 les Torres, en parcel·la B-1, compresa entre els
carrers Joan XXIII, antiga carretera de Gualba
i límit del sector, al terme municipal de Sant
Celoni

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla parcial del sector P-2 les Torres,
en parcel·la B-1, compresa entre els carrers Joan
XXIII, antiga carretera de Gualba i límit del
sector, de Sant Celoni, promoguda per l’empresa
Progercodina, SL, i tramesa per l’Ajuntament,
amb el benentès que el sostre màxim destinat
a ús d’habitatge serà de 2.490,24 m2, tal com
preveu el Pla parcial aprovat.

—2 Publicar aquest acord i les normes urba-
nístiques corresponents al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l’article

100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urba-
nisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promo-
tor.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
de conformitat amb el que preveuen els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, a l’arxiu de
planejament de la Direcció General d’Urbanis-
me del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 29 de novembre de 2004

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona

ANNEX

Normes urbanístiques de la modificació puntual
del Pla parcial del sector P-2 les Torres, en parcel·-
la B-1, compresa entre els carrers Joan XXIII,
antiga carretera de Gualba i límit del sector, de
Sant Celoni

GENERALITATS

1. Àmbit territorial i vigència: sense modifi-
cació (segons Pla parcial actual).

2. Desenvolupament del Pla: sense modifica-
ció (segons Pla parcial actual).

3. Projectes d’urbanització: sense modificació
(segons Pla parcial actual).

4. Paràmetres reguladors de l’edificació: sense
modificació (segons Pla parcial actual).

DISPOSICIONS COMUNS ALS EDIFICIS

5. Condicions higièniques dels habitatges i
locals: sense modificació (segons Pla parcial
actual).

6. Determinacions comuns a l’ordenació en
alineació de vial: sense modificació (segons Pla
parcial actual).

7. Xarxa viària. Definició: sense modificació
(segons Pla parcial actual).

8. Condicions de l’edificació: sense modifica-
ció (segons Pla parcial actual).

HABITATGES PLURIFAMILIARS, CLAU B

9. Definició: sense modificació (segons Pla
parcial actual).

10. Condicions de la parcel·la: el front mínim
de la parcel·la a la via pública és de set metres

i mig (7,5 m).

11. Condicions de l’edificació:
a) Tipus d’ordenació: alineació de vial.
b) Façana mínima: 7,5 m.
c) Fondària màxima edificable: les assenya-

lades en el plànol d’ordenació (12 m).
d) Nombre màxim de plantes: les assenyala-

des en el plànol d’ordenació (PB+2PP/PB+1PP).
e) Alçada reguladora màxima: PB+2PP=10

m/PB+1PP=7 m.
f) Alçada mínima lliure de la planta baixa, en

el punt mitjà de la façana 3,5 m i en el punt ra-
sant més elevat, de dos metres i setanta centí-
metres (2,70 m). El paviment pot estar a seixanta
centímetres (0,60 m) per sota del punt més alt
de la rasant. En els casos en que aquesta es des-
tini a habitatge, a partir del nivell superior mí-
nim establert per l’alçada reguladora de la planta
baixa, es pot reduir l’alçada interior a 2,5 m.
L’espai sobrant inferior es destinarà únicament
a l’ús d’aparcament.

g) Alçada interior mínima de la planta pis:
dos metres i cinquanta centímetres (2,50 m).

h) Els espais interiors d’illa no són edifica-
bles.

i) Cossos volants: es prohibeixen els cossos
volants en planta baixa i s’autoritzen en les plan-
tes superiors, tan tancats com oberts, fins a un
màxim d’un dècim d’amplada del carrer i en tot
cas, sense passar d’un metre. A l’interior d’illa
queden prohibits els elements volants tancats i
s’autoritzen els oberts (balcons o terrasses) li-
mitats per un cinquè de la distància entre les
façanes anteriors oposades, amb un màxim d’un
metre i cinquanta centímetres. Respectant un
metre a cada extrem de façana, els elements
volants podran ocupar tota la resta. Els elements
tancats no passaran d’un terç de la longitud de
la façana.

j) És obligatori disposar de les places d’apar-
cament que determina l’article 94-13 adequa-
des als criteris establerts en aquest mateix ar-
ticle de les Normes urbanístiques del Text refós
de la revisió del Pla general d’ordenació urba-
nística.

k) En el plànol d’estructura general es rela-
ciona l’edificabilitat atorgada a cadascuna de les
parcel·les.

Parcel·la: B-1.
Zona: B.
Nombre d’habitatges: 26.
Sostre habitable: 3.201.75 m2.
Alçada: PB+1-2.
Fondària edificable: 12 m.
Sostre màxim edificable: 3.201,75 m.

12. Usos:
1. D’habitatge en les seves dues modalitats

d’unifamiliar i plurifamiliar.
2. Comercial fins el límit de 600 m2 en la zona

de venda al públic.
3. Administratiu.
4. Hoteler.
5. De restauració excepte la instal·lació de

noves activitats de bar d’ambientació musical,
sala de festes, discoteques i similars.

6. Industrial en les categories 1a i 2a.
8 a 15. Com a usos propis d’equipaments que

no provoquin activitats de més de 2a categoria.

(04.334.135)
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