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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

I.1.

Capítol primer: Definició, contingut i vigència del Pla

Article 1. Objecte i àmbit territorial del Pla
El Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp (endavant POUPE) té per objecte l’ordenació
urbanística de tot el territori de la Parròquia, de conformitat amb allò que disposa la legislació i el marc de la
Constitució.

Article 2. Marc legal
1. El Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (endavant POUP) s’ha redactat d’acord amb la legislació
d’ordenació del territori i urbanisme i els reglaments del Govern que la desenvolupen, i s’ajusta a allò que
determinen els instruments d’ordenació i disposicions sectorials de rang superior.
2. El Pla és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter prioritari sobre qualsevol
disposició del Comú que incideix en l’àmbit reservat al POUP.

Article 3. Contingut i interpretació
1. El Pla està format pels documents d’inventari, anàlisi i fixació d’objectius (1ª fase del POUPE), i de
planejament (2ª fase del POUPE).
La 2ª fase del planejament està integrada pels documents:
• memòria (amb estudi justificatiu de l’edificabilitat global) (VOLUM I)
• normes urbanístiques (VOLUM II)
• ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de rehabilitació (VOLUM II)
• ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d’actuació (VOLUM III, VOLUM IV,
VOLUM V, VOLUM VI, VOLUM VII, VOLUM VIII)
• plànols d’informació, ordenació i mobilitat (VOLUM IX)
• catàleg comunal d’edificis, espais i elements d’interès històric, monumental i cultural (VOLUM X)
• catàleg comunal dels espais, elements i itineraris d’interès natural i ambiental (VOLUM XI)
• mesures de protecció en relació al medi ambient, la conservació de la natura, la fauna i els
ecosistemes (VOLUM XI)
• pla de mobilitat parroquial (VOLUM XII)
La modificació 1 de data 6/3/2008 està integrada pels documents:
• modificacions puntuals dels volums I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX
La modificació 2 amb aprovació de data 5/6/2008 està integrada pels documents:
• modificacions puntuals dels volums I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII
• modificació del volum II en refosa del mateix
• ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de construcció
La modificació 3 amb aprovació de data 26/5/2010 està integrada pels documents:
• modificacions dels volums I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII
• modificació del volum II en refosa del mateix
La modificació 4 amb aprovació de data 5/5/2011 està integrada pels documents:
• modificacions dels volums I, VI, VII, VIII, IX i X
• modificació del volum II i refosa del mateix
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2. Les presents normes, juntament amb les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les
unitats d’actuació, de les àrees diferenciades, de rehabilitació, de construcció en la part que afecta al
POUPE i els plànols d’ordenació, constitueixen un cos normatiu específic en matèria d’ordenació del
territori i urbanisme del Comú d’Encamp i prevalen sobre els restants documents del pla. En el segon
nivell es troben els dos catàlegs comunals i les mesures de protecció que han de ser desenvolupats i
revisats pels programes de protecció i estudis de detall que els han de precisar i poden modificar.
3. Els documents d’aquest POUP han d’interpretar-se sempre atenent el seu contingut i d’acord amb els
objectius i finalitats expressades en la Memòria. En casos de contradicció entre documents o d’imprecisió
preval sempre la versió de major detall i en el seu defecte la interpretació més favorable a l’interès públic.
4. En la interpretació de les determinacions del pla que s’expressen gràficament en els plànols d’ordenació,
prevalen aquells que siguin d’escala més gran (el divisor de l’escala més petit), és a dir, aquells en què la
definició de les determinacions sigui més acurada.
5. Les presents normes es complementen amb les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de
construcció i les altres disposicions que les desenvolupen; són aplicables també, amb caràcter supletori,
la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (endavant LGOTU) i els seus reglaments i les
directrius d’ordenació.
6. Les indicacions del POUP que poden referir-se a espais situats fora del terme de la parròquia s’han
d’entendre solament com proposicions mancades de valor normatiu.
7. La memòria i els plànols, així com la documentació de la primera fase del POUP, d’inventari, anàlisi i
fixació d’objectius, tenen caràcter informatiu i justificatiu.
8. El contingut de les modificacions s’integra en el POUP repercutint en la totalitat dels seus documents sent
les seves disposicions aplicables immediatament a partir de la seva publicació i prevalent sobre aquelles
anteriors que s’hi oposin.

Article 4. Obligatorietat
Tant l’Administració com els particulars estan obligats a complir les determinacions i disposicions del POUP.
Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui caràcter definitiu o provisional, sigui d’iniciativa
pública o privada, s’ha d’ajustar a les disposicions d’aquest pla, d’acord amb el que preveu el Reglament
Urbanístic.

Article 5. Vigència, publicitat i dret d’informació
1. El POUP entra en vigor el mateix dia de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra (endavant BOPA), i manté la seva vigència mentre no es produeix la seva revisió.
2. El POUP, les seves normes urbanístiques i qualsevol altre document que l’integra o desenvolupa són
públics i qualsevol persona pot consultar-los i demanar-ne informació al Comú. Són també públics els
plans, estudis o altres instruments urbanístics que s’aprovin en l’execució del pla.

Article 6. Revisió i modificació del POUP
1. L’alteració del contingut d’aquest Pla es porta a terme a través de la seva revisió o modificació d’algun
dels elements que el constitueixen, segons procedeix en cada cas de conformitat amb l’establert per la
LGOTU, on es determinen les circumstàncies i condicions per a cada supòsit, així com les corresponents
competències i procediments.
2. La revisió del pla s’escau quan es dóna alguna de les circumstàncies següents:
a. Quan, per l’elecció d’un model territorial diferent o per circumstàncies de tipus econòmic o
demogràfic, es plantegin nous criteris respecte l’estructura general i orgànica del territori o de la
classificació del sòl.
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b. Les previstes per la Llei.
3. En els altres supòsits, l’alteració de les determinacions del pla té la consideració de modificació.
4. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest pla es regeix pel que disposa la LGOTU, i
disposicions concordants i, en allò no previst, pel que es disposa en aquestes normes.
5. La modificació del POUP ha de tenir el grau de precisió propi del pla i conté l’estudi adequat que justifica
la incidència de la nova ordenació en les previsions del pla actual i la viabilitat d’acceptar la proposta
sense procedir a la seva revisió.
6. La previsió mitjançant planejament derivat parcial o especial de majors superfícies de sòl destinades a
sistemes, no requereix la seva modificació.
7. Es consideren modificacions del POUP, com a ajustaments de límits, les permutes entre el Comú i
particulars de sòl no urbanitzable per sòl urbà o urbanitzable sempre que s’intercanviïn les classificacions
i qualificacions i en cap cas es superi l’edificabilitat de la Parròquia.
8. No es considera modificació del POUP l’ajustament de les unitats d’actuació de la classificació de sòl en
funció dels límits definitius de les disposicions sectorials de riscos naturals o altres aprovades pel Govern,
de la justificació cadastral dels límits entre propietats comunals i privades o simplement privades o per
determinació dels límits de la Parròquia o altres pendents o subjectes a variacions, segons s’estableix al
POUP.

Article 7. Actualització del Pla
Cada quatre anys es farà un suplement del POUP recollint totes les modificacions del mateix, el planejament
de desenvolupament i els instruments d’execució que hagin estat aprovats durant aquest període.

I.2.

Capítol segon: Desenvolupament del Pla

Article 8. Iniciativa i competències
1. El desenvolupament d’aquest POUP correspon a la iniciativa privada i al Comú d’Encamp en la seva
qualitat d’Administració actuant.
2. Així mateix, els particulars poden proposar i redactar planejament derivat i projectes urbanístics en la
forma i procediment previstos en les disposicions d’ordenació del territori i urbanisme. El compliment dels
deures continguts en els esmentats preceptes determina la gradual adquisició de les facultats
urbanístiques.
3. El Comú, en exercici de les seves competències, procurarà la major intervenció i col.laboració dels
ciutadans en el desenvolupament de l’acció urbanística.

Article 9. Desenvolupament del pla
1. Amb l’objecte de desenvolupar i completar les determinacions d’aquest pla, i d’acord amb la classificació
de sòl, es redactaran els següents tipus de planejament derivat:
• Plans parcials (promoguts pel sector privat) o especials (promoguts pel sector públic) per al
desenvolupament en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable.
• Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària.
• Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de rehabilitació, de reforma interior, de protecció i
de sanejament.
• Programes públics de reforma, de protecció o sanejament per les operacions de rehabilitació i de
renovació en sòl urbà consolidat.
• Plans parcials o especials per àrees de renovació urbana en sòl urbà consolidat.
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2. El planejament derivat es redactarà d’acord amb el que es preveu en aquestes normes urbanístiques i de
conformitat amb les determinacions assenyalades per les disposicions d’ordenació del territori i
urbanisme. En tots aquells casos en què el Programa d’actuació del POUP ho contempli, cal ajustar-se a
l’ordre i termini que aquest fixi.
3. Quan no sigui necessària o no estigui prevista la prèvia aprovació dels documents esmentats en els
paràgrafs anteriors, les determinacions d’aquest POUP són d’aplicació directa i immediata, d’acord amb
la LGOTU.
4. Amb l’objecte de completar i desenvolupar la regulació urbanística del pla, el Comú aprova les
ordinacions reguladores de la normativa subsidiària aplicable a cada unitat d’actuació, les de rehabilitació
d’edificis, les de construcció, i les destinades als programes de reforma interior urbana i de protecció i
sanejament, o altres aspectes relacionats amb l’ordenació del territori i l’urbanisme.
5. El Comú pot fer convenis urbanístics amb els particulars per tal de concertar millor els interessos
generals amb els particulars continguts o previstos pel POUP i possibilitar d’aquesta manera una més
beneficiosa, ràpida i efectiva gestió del planejament derivat, tot establint les garanties que considera
convenients, anticipant, complementant o desenvolupant el pla d’acord amb els seus objectius.
Els convenis urbanístics es consideren com una precisió documental de les ordinacions reguladores de la
normativa subsidiària de les unitats d’actuació.

Article 10. Plans parcials
1. Els plans parcials d’ordenació, materialitzen la fase de posada en execució de l’actuació urbanística
promoguda pel sector privat. Han de contenir les determinacions i la documentació prevista a la LGOTU i
les disposicions concordants. A més han d’incloure un quadre resum de les determinacions urbanístiques
del sector.
2. Les determinacions del planejament parcial han de tenir el grau de precisió suficient per al seu
desenvolupament. En el cas de trasllat d’edificabilitat, el Comú fixarà les quantitats i titulars afectats
perquè el pla parcial pugui tenir en compte detalladament aquestos, sempre respectant les condicions
més similars a les d’origen en tots els sentits.
3. Els plans parcials han de preveure, si és el cas, la delimitació de sectors i definir les determinacions
d’actuació aplicables a cadascun. Els sectors es desenvolupen a través del corresponent pla parcial.
4. Els plans parcials poden completar les previsions d’aquest pla, però no modificar-les.
5. El Govern i el Comú no participen en la gestió d’un pla parcial o altra figura de planejament derivat
d’iniciativa privada, tot i que superfícies de vials, carrers o camins comunals formin part de la unitat
d’actuació, sector o àmbit del planejament. Només ho fan en el cas que siguin titulars de terrenys
patrimonials destinats a usos diferents dels mencionats a l’article 33 de la LGOTU.

Article 11. Plans especials
1. Els plans especials d’ordenació, materialitzen la fase de posada en execució de l’actuació urbanística
promoguda pel sector públic i justificada per l’interès públic. Poden desenvolupar-se quan per interès per
la col.lectivitat així ho decideixi el Comú. Han de contenir les determinacions i la documentació prevista a
la LGOTU i en les disposicions concordants. A més han d’incloure un quadre resum de les
determinacions urbanístiques del sector.
2. D’acord amb el que preveu la LGOTU, també es poden elaborar plans especials per al desenvolupament,
localització i determinació de les característiques corresponents per a l’execució d’aquelles
infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions terrestres, telecomunicacions, abastament
d’aigua, sanejament, subministrament d’energia i d’altres anàlogues d’acord amb les previsions d’aquest
pla, amb la col.laboració de les administracions competents en la matèria i de les entitats
subministradores directament implicades en cada cas.
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Article 12. Ordinacions de construcció, reforma interior, protecció, sanejament i altres
1. Es poden desenvolupar, en complement del POUP, les ordinacions relatives a construcció, reforma
interior, protecció, sanejament i altres.
2. Es poden formular programes de reforma interior urbana, de protecció i de sanejament, com instruments
d’iniciativa pública segons el que estableix la LGOTU.

Article 13. Precisió de límits
Els límits de les unitats d’actuació o dels sectors o dels àmbits o parts de desenvolupament de les distintes
unitats d’actuació, poden ajustar-se en el tràmit dels corresponents plans parcials, plans especials o
programes d’actuació per reforma interior urbana, per protecció i per sanejament o altres i d’acord amb els
següents criteris:
a. Els ajustaments que es produeixin han de respondre a:
• realineacions o línies d’edificació
• característiques topogràfiques del terreny
• límits de la propietat rústica o urbana justificats cadastralment
• existència d’arbres o d’altres elements d’interès
• límits de veedors d’aigües
• modificació viària
• variació de riscos naturals
• l’execució de sistemes compartits
• protecció cultural
• permutes entre particulars i l’administració
• canvis produïts durant la moratòria
• altres degudament justificats
b. Aquests ajustaments es tramiten per via de modificació del POUP o d’aprovació del corresponent
planejament derivat segons els casos.
c. El sòl no urbanitzable que es reclassifica per la precisió de límits del sòl comunal, dels límits de
veedors d’aigua i de rius i torrents i per reconsideració del sòl afectat inicialment per riscos naturals
queda exclòs de tramitació per modificació i es considera de forma automàtica la seva incorporació a
la UA.

I.3.

Capítol tercer: Gestió i execució del planejament

Article 14. Execució del planejament

1. L’execució d’aquest pla i dels instruments de planejament que el desenvolupen, correspon a la iniciativa
privada i al Comú com a administració actuant.
2. L’execució del planejament es realitza mitjançant la gestió directa (de l’aprofitament urbanístic i dels
sistemes generals), o gestió a través dels plans parcials, plans especials i programes de reforma,
protecció i de rehabilitació i sanejament en els sectors de desenvolupament delimitats per unitats
d’actuació.
3. En el desenvolupament de la figura de gestió corresponent s’ha de procedir a la delimitació del solar o
unitat en qüestió en funció de:
a. Delimitació total contrastada amb els veïns de la propietat i registrada cadastralment.
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b. Proposta del tipus i situació de la cessió de sòl destinada a equipaments, espais lliures, habitatges de
protecció pública i serveis col.lectius, acceptada pel Comú. La cessió pot ser estrictament la fixada pel
POUP com a obligatòria o bé sobrepassar aquesta rebent el nom llavors de voluntària. La superfície
de sòl de cessió voluntària pot estar condicionada segons s’indiqui en la unitat d’actuació o conveni
urbanístic que la precisi i, en tot cas, els drets urbanístics que es desprenen de dita superfície de
terreny pertanyen exclusivament als cedents.
c. La concreció de la vialitat general que l’afecti ja sigui derivada de la planificació del pla viari o en el
seu defecte de proposta feta pels particulars i acceptada pel Comú.
d. La determinació de l’aprofitament urbanístic amb els possibles trasllats per transferències o
recepcions de l’edificabilitat que s’escaiguin segons el planejament vigent.
e. La confirmació de graus d’afectació derivats per riscos naturals.
4. A efectes de calcular els valors urbanístics dels diferents sòls integrants d’una unitat d’actuació s’ha de
tenir en compte l’edificabilitat que aquestos tenien en la normativa urbanística i de la construcció o en el
planejament anterior, vigent abans de l’entrada en vigor del POUP.
5. En els processos previs de delimitació dels elements que configuren una unitat d’actuació cal precisar
també els límits dels sistemes amb els ajustaments escaients. Les càrregues dins la unitat d’actuació es
distribueixen proporcionalment a l’aprofitament urbanístic obtingut, sense considerar com a tal
l’edificabilitat que es pugui fer en equipaments i serveis tècnics dins del sòl de cessió.
6. Per a l’execució dels sistemes partits entre dues unitats d’actuació, quan una unitat d’actuació vulgui
desenvolupar el POUP i l’altra no, es procedirà com segueix:
−

S’estableix un conveni urbanístic de mutu acord entre la unitat d’actuació que ha pres la iniciativa i
l’altra unitat afectada pels sistemes, conjuntament amb el Comú, en el que quedin clars els aspectes
d’ocupació, compensació per la privació de l’ús i altres aspectes incloent el cost del sistema i part
corresponent a pagar per la unitat no desenvolupada quan es desenvolupi.
En el cas de no arribar a cap conveni:

−

Es demana l’ajustament de la UA que ha pres la iniciativa incorporant tot el sòl ocupat per tot el
sistema compartit i es procedeix al seu desenvolupament global. S’estableix la part del cost del sistema
que ha d’assumir, quan es desenvolupi, la unitat d’actuació que no ha pres la iniciativa.

−

De manera excepcional i en el cas de que cap de les dues vies anteriors s’hagi pogut dur a terme, per
les raons que siguin, el Comú pot procedir a assumir directament el desenvolupament del sistema
repercutint el cost a les unitats d’actuació beneficiades en el moment que es desenvolupin o
indirectament iniciar un expedient d’expropiació.

Article 15. Unitats d’actuació
1. Per a l’execució d’aquest POUP a partir dels instruments de planejament que el desenvolupen es
delimiten les corresponents unitats d’actuació d’acord amb els requisits fixats a la legislació i les
disposicions d’ordenació del territori i urbanisme.
2. Aquest POUP conté la delimitació de les diferents unitats d’actuació i àrees diferenciades, que vénen
grafiades en els plànols Ordenació del Sòl, OOS 1 (1/10.000), OOS 2 i OOS 3 (1/5.000) i ODS 1 a 22
(1/2.000). En les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d’actuació i àrees
diferenciades, es defineixen les determinacions generals i específiques de cadascuna de les unitats
d’actuació delimitades.
3. Es pot modificar l’àrea de les unitats d’actuació amb l’objecte de facilitar la seva gestió o efectuar una
millor equidistribució de beneficis i càrregues, d’acord amb els procediments establerts, sense que això
pugui suposar l’augment de l’edificabilitat de la parròquia.
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4. Les unitats d’actuació es poden presentar agrupades en diversos àmbits que es toquen o separats
(unitats d’actuació discontínues).
Els àmbits, a diferència dels sectors responen a una àrea de sòl que no està equilibrada pel que fa als
seus drets i deures, i constitueixen una part natural de la unitat sense cap ajustament urbanístic previ.
5. Dins del sòl no urbanitzable (SNUBLE) s’ha creat unes àrees diferenciades dites privades, comunals o
comunals d’ús privat, que tot i no ser unitats d’actuació serveixen per a operar similarment i permetre una
millor gestió dins del sòl no urbanitzable.
Pel que fa a les àrees diferenciades privades, aquestes tenen la vocació, en el cas d’esdevenir sòl
urbanitzable, d’integrar-se en les unitats d’actuació del mateix nom de manera instantània i amb totes les
seves qualitats. L’edificabilitat de la qual són portadores aquestes es considera latent mentre siguin sòl
no urbanitzable passant a ser real i efectiva en passar a ser sòl urbanitzable o urbà. En cap cas però es
pot superar el total de superfície edificada de la parròquia.

Article 16. Precisió de límits de les unitats d’actuació delimitades pel pla
1. S’entén per precisió de límits la concreció en la delimitació i la superfície d’un sector o unitat d’actuació
quan aquesta no suposi l’alteració substancial dels seus objectius respecte a cessions i càrregues
d’urbanització.
2. La precisió de límits d’un sector o unitat d’actuació es pot efectuar en el mateix pla parcial o especial
quan aquesta no superi el vint per cent (20 %), en més o en menys, de la seva superfície establerta en el
POUP i sempre que no inclogui una nova propietat.
3. Cal justificar la precisió en l’adaptació a les delimitacions reals de la propietat, en desajust entre el previst
pel POUP i la realitat topogràfica, la cartografia, o en aspectes semblants o per ajustament cadastral.
Inclosos els ajustaments per variacions durant la moratòria.
4. Si la precisió de límits és superior al vint per cent (20 %), i/o s’hi inclou una nova finca, és necessària la
tramitació d’una modificació del POUP a través d’un projecte de delimitació de la unitat d’actuació amb
l’objectiu de rectificar-ne els límits.
5. La precisió de límits no comporta un augment d’edificabilitat relativa per superfície de sòl assignada,
llevat dels casos de trasllats degudament justificats. En cap cas es pot augmentar l’edificabilitat de la
parròquia.
6. Si una parcel.la que prové d’un desenvolupament urbanístic anterior a la revisió d’aquest POUP queda
inclosa de nou en un sector o unitat d’actuació, participa a la redistribució de la propietat amb el sostre i
superfície que hagi obtingut de l’anterior desenvolupament i no està afectada a cessions ni despeses
d’urbanització en el nou desenvolupament derivat que l’afecti, sense perjudici de la nova ubicació de la
parcel.la que aquest desenvolupament pugui comportar, o de restriccions d’ordenació de rang superior.
7. Les anteriors consideracions són aplicables als àmbits que conformen les unitats d’actuació.
8. Les anteriors consideracions són aplicables a les àrees diferenciades, ja siguin privades, comunals o
comunals d’ús privat.

Article 17. Noves unitats d’actuació
La delimitació de noves unitats d’actuació no previstes en aquest POUP o en els instruments de planejament
que el desenvolupen pels casos en que no es requereixi una revisió del POUP requereix la tramitació d’una
modificació.

Article 18. Projectes d’urbanització i projectes d’obres
1. Per a l’execució de les determinacions contingudes al POUP i als instruments de planejament que el
desenvolupen, respecte a les obres d’urbanització, s’ha de redactar el corresponent projecte
d’urbanització d’acord amb allò que estipula la LGOTU i el Reglament Urbanístic.
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2. Els projectes d’urbanització no poden modificar les previsions del pla que desenvolupen, sense perjudici
que puguin efectuar les adaptacions exigides per a l’execució material de les obres.
3. Els projectes d’urbanització han de contemplar que les infraestructures i instal.lacions s’executen
preveient la seva capacitat d’adaptació als criteris de sostenibilitat i a les noves tecnologies (estalvi
energètic i aplicació d’energies renovables, paviments drenants, recollida selectiva de residus, fibra
òptica, etc.). La distribució dels serveis ha de fer-se mitjançant xarxa subterrània i cal preveure la
ubicació de les centrals de transformació i/o distribució local necessàries, en sòls amb qualificació
apropiada a tal efecte. Les xarxes de clavegueram han de ser separatives (pluvials i residuals) i cal
unificar els punts d’abocament.

Article 19. Estudis d’impacte ambiental
És necessari efectuar un estudi d’avaluació d’impacte ambiental sempre que ho determini la normativa i en
totes aquelles actuacions en sòl no urbanitzable, havent d’acompanyar-se en el projecte corresponent.

I.4.

Capítol quart: Intervenció en l’edificació i ús del sòl

I.4.1. Secció primera: Llicències urbanístiques i actes relacionats

Article 20. Actes subjectes a llicència
1. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia del Comú, tots els actes de transformació o utilització del
sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres i altres relacionats.
2. Està subjecte a l’obtenció de llicència del Comú tot altre acte assenyalat per aquest POUP i per les
normes que el desenvolupen, o el complementen.
3. La necessitat d’obtenir autoritzacions d’altres administracions públiques, no deixa sense efecte
l’exigència d’obtenir la llicència del Comú.
4. Les llicències d’obres no impliquen l’autorització del Comú per als actes d’ocupació de la via pública o
terrenys confrontats, ni per altres usos o activitats relacionades amb l’obra autoritzada.
5. S’exigeix també llicència quan els actes d’edificació i ús del sòl es realitzin per particulars en terrenys de
domini públic, sense perjudici de les autoritzacions o concessions pertinents dels ens titulars del domini
públic.

Article 21. Actes elaborats com a projectes d’interès nacional i plans sectorials de Govern
1. En relació als actes assenyalats en l’article anterior, quan aquests siguin projectes d’interès nacional i
plans sectorials de Govern és necessari l’informe preceptiu i no vinculant del Comú.
2. En cas d’urgència o interès excepcional, s’ha d’observar allò que preveuen la LGOTU i les disposicions
concordants.

Article 22. Innecessarietat de l’obtenció de llicència
1. Els actes relacionats a l’article 20 promoguts pel Comú d’àmbit comunal i produïts pel Comú no
requereixen la preceptiva llicència del Comú.
2. L’execució per part de Govern de les obres i els treballs relatius a projectes d’interès nacional i plans
sectorials, un cop aprovats i publicats, no estan subjectes a llicència ni control del Comú.
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Article 23. Responsabilitats
1. Les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, i no poden ser
invocades pels titulars per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer en
l’exercici de les activitats corresponents.
2. L’atorgament de les llicències per part del Comú no implica l’assumpció de cap responsabilitat per part
del Comú, pels danys i perjudicis que es puguin produir amb motiu de les activitats que es realitzin per
causa de les obres. En aquest sentit la llicència o l’aprovació del Comú no exclou la responsabilitat que
en cas de sinistre pugui tenir el titular de la llicència o de l’aprovació, l’autor del projecte, el constructor i
altres agents de la construcció, per imperícia, imprudència, deficiències en el projecte i en l’execució de
l’obra, o altra causa tant a nivell de projecte com a nivell d’execució d’obra o de les activitats que es
realitzin en la seva virtut.

Article 24. Classificació de les llicències
El Comú preveu els diferents tipus de llicències urbanístiques i actes relacionats, i estableix les seves
condicions i els requisits per a sol.licitar-les, així com el procediment per al seu atorgament, d’acord amb la
legislació vigent en la matèria.
Article 25. Caducitat, termini i pròrroga de les llicències
1. Totes les llicències que comporten l’execució d’obres preveuen un termini màxim per a iniciar les obres
subjectes a aquestes llicències i un altre per a finalitzar-les (des de l’inici).
2. En el cas de no complir els terminis assenyalats en el seu cas, incloent els de pròrroga, la llicència
caduca sense la necessitat de l’advertiment previ, i per començar o bé per acabar les obres, cal demanar
i obtenir una nova llicència ajustada a l’ordenació en vigor, llevat dels casos en què s’hagués acordat la
suspensió de l’atorgament de les llicències.
Article 26. Contingut de les llicències
1. El document administratiu corresponent a l’atorgament de la llicència ha de contenir les dades de les
obres autoritzades, l’acord de l’atorgament, condicions, garanties i altres extrems identificadors.
2. Tot el que es disposa en aquestes normes i ordinacions que les desenvolupen en matèria de condicions
d’edificabilitat i ús, i altres, respecte a les condicions estètiques, higièniques o d’una altra naturalesa,
s’entén inclòs en l’acte d’atorgament de la llicència. Els titulars de llicències han de respectar el contingut
exprés de les seves disposicions i, a més, el contingut explícit que és el definit en aquestes normes,
segons la classe i destí del sòl i les condicions d’edificabilitat i ús. No poden justificar-se les vulneracions
d’aquestes normes o d’altres que siguin d’aplicació en el silenci o no referència de la llicència.
Article 27. Condicions de l’atorgament de les llicències
1. Les llicències s’atorguen amb subjecció a allò que es disposa en aquest POUP respecte a la classe de
sòl i el seu destí i a les condicions d’aprofitament, edificabilitat i ús.
2. Quan l’obra o edificació requereix la prèvia urbanització i no s’ha lliurat a l’administració els terrenys de
cessió obligatòria i gratuïta, no es pot atorgar la llicència fins que no s’ha complert els deures de cessió
de terrenys i construcció de la urbanització amb totes les infraestructures de serveis en funcionament.
3. No obstant això, i d’acord amb el que preveu la LGOTU pot atorgar-se la llicència condicionada a
l’execució de les obres d’urbanització.
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Article 28. Documents per a la sol.licitud
1. Els diferents documents a presentar per a la sol.licitud de cadascuna de les llicències queden
especificats en les ordinacions de normativa subsidiària. El Comú estableix el tipus de document propi
per la presentació de les sol·licituds de les llicències, així com els diferents documents a acompanyar
amb el document de la sol.licitud
2. Quan sigui preceptiva l’obtenció prèvia d’autoritzacions d’altres administracions públiques, s’ha
d’acompanyar a la sol.licitud el document o documents acreditatius de la seva concessió.
Article 29. Obligacions del titular de la llicència
1. La llicència obliga el seu titular, sense perjudici del que disposen aquestes normes i de les ordinacions de
normativa subsidiària o altres del Comú, al següent:
a. Satisfer les despeses ocasionades al Comú com a conseqüència de les activitats autoritzades.
b. Construir o restituir la voravia afrontant a la parcel.la dins del termini de conclusió de l’obra, quan
s’escau pel tipus de llicència.
c. Fiançar, restituir o indemnitzar els danys que s’ocasionin en els elements del sòl i subsòl de la via
pública, tals com voravies, paviments, bordons, bàculs i punts de llum, plaques de carrer, arbres,
plantacions, parterres, bancs, marquesines, baranes, escales, embornals, clavegueres, galeries de
serveis, cambres subterrànies, mines d’aigua, canalitzacions i d’altres elements públics anàlegs
senyalats pel Comú.
d. Instal·lar la tanca de seguretat i mantenir-la en bon estat fins a l’acabament de l’obra. Si per
necessitats de la construcció, aquesta s’ha de col.locar més enllà dels límits del terreny, cal disposar
de la corresponent autorització d’ocupació d’espai públic. Cal deixar sempre una voravia o pas d’un
metre d’amplada per al pas dels vianants, habilitant si fos necessari, una voravia suplementària.
e. Assumir les despeses d’obertura de rases per a les connexions als serveis d’aigua, electricitat,
clavegueram i gas.
f.

Sol.licitar l’autorització temporal de reserva de gual o d’estacionament, i per la grua o aparell
elevador, si és el cas.

g. Cas d’operar en les línies elèctriques i altres serveis, cal actuar d’acord amb les prescripcions
tècniques aplicables.
h. Disposar del tècnic competent i autoritzat a exercir a Andorra, responsable de la direcció d’obra,
llevat de les obres menors.
2. Per a garantir el compliment de les obligacions assenyalades anteriorment, és obligatori, sense perjudici
dels permisos comunals i de fer efectius els pagaments corresponents, dipositar una garantia suficient si
així ho requereix específicament el Comú.

Article 30. Establiment de terminis
Tots els terminis poden ser fixats i revisats per ordinacions reguladores de la normativa subsidiària.

Article 31. Execució de les obres
1. Durant l’execució de les obres cal complir les condicions següents:
a. Construir i mantenir en bon estat la tanca i altres elements de protecció.
b. Senyalitzar convenientment les obres, els guals o reserva d’estacionament.
c. Observar les normes vigents en matèria d’obertura i replè de rases, retirada de runes i d’altres
disposicions aplicables.
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d. Notificar immediatament al Comú, si fos el cas, la troballa de qualsevol tipus de resta arqueològica o
elements arquitectònics o artístics amagats, en aplicació de la Llei del patrimoni cultural.
e. Col.locar a l’obra en lloc visible un cartell amb les dades de la direcció facultativa, del constructor i
número de referència de la llicència, d’acord amb les determinacions establertes pel Comú.
2. A l’obra s’ha de tenir, a disposició de la inspecció del Comú, la documentació següent:
a. Fotocòpia de la sol.licitud i la seva resolució amb l’atorgament de la llicència del Comú i projecte
corresponent autoritzat.
b. Fotocòpia de les autoritzacions per a instal.lació de tanca, obertura de rases, instal.lació de gruestorre o aparells elevadors, etc.
c. Fotocòpia de les garanties urbanístiques establertes.
d. Fotocòpia de la documentació acreditativa del contractista que executa les obres, així com del tècnic
o tècnics responsables. Qualsevol canvi de contractista o tècnic s’ha de comunicar al Comú en un
termini màxim d’una setmana.
3. En el cas que durant la realització de les obres es produeixi alguna variació respecte de la llicència
urbanística atorgada, s’ha de seguir l’establert en les disposicions corresponents.
Article 32. Seguiment de les obres
1. El titular de la llicència que comporti l’execució d’obres, llevat del cas d’obres menors, ha de comunicar
al Comú l’inici i la finalització dels treballs d’acord amb el tràmit establert pel Comú.
2. El comunicat de finalització d’obres ha d’anar acompanyat
director de l’obra i visat, si escau, pel col·legi d’arquitectes,
instal.lacions i els treballs s’han executat d’acord amb les
establertes en la llicència urbanística atorgada i que l’edifici,
condicions de ser utilitzat.

del certificat de final d’obres signat pel
en el qual s’acredita que les obres, les
previsions del projecte i les condicions
si es tracta d’obres d’edificació, està en

3. En les obres de nova planta o d’ampliació d’edificis, el titular de la llicència urbanística ha de comunicar
al Comú l’assoliment de la finalització de l’estructura corresponent a la primera planta i la finalització de
la coberta d’aigües.
4. Un cop acabats els treballs autoritzats s’han de fer les operacions necessàries per restituir els vials i els
altres elements urbans o naturals de l’entorn a l’estat anterior a l’execució dels treballs.
5. Els possibles controls del Comú no eximeixen les responsabilitats a l’interessat que es poden derivar
per l’existència de vicis ocults, desperfectes, negligències i qualsevol altre aspecte. I en cap cas, el
Comú assumeix cap tipus de responsabilitat per motiu de deficiències o insuficiències del projecte i
execució de l’obra o conseqüències que se’n derivin.
Article 33. Llicències en sòl urbà
1. Per atorgar la llicència d’obres en sòl urbà consolidat, és necessari que la parcel.la, tingui consideració
de solar, segons la definició del Reglament Urbanístic.
2. En el sòl urbà no consolidat, per tal de poder obtenir llicència d’edificació cal que prèviament es realitzin
les cessions obligatòries i gratuïtes que siguin necessàries d’acord amb el planejament, es procedeixi a
la distribució equitativa de beneficis i càrregues entre els propietaris del sector i s’assumeixi el cost i, en
el seu cas, l’execució de la urbanització.
Article 34. Llicències en sòl urbanitzable
En el sòl urbanitzable, només es poden atorgar llicències urbanístiques relatives a la parcel.lació, a les obres
d’urbanització, a les obres d’edificació o als usos i utilitzacions de l’edificació, un cop s’ha aprovat els
corresponents pla parcial o pla especial i projecte d’urbanització i instruments de gestió necessaris.
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Article 35. Llicències en sòl no urbanitzable
1. Qualsevol activitat, instal.lació, obra que es vulgui dur a terme en sòl no urbanitzable, s’ha de subjectar a
les condicions, documents i procediments establerts en aquest POUP o el planejament derivat que el
desenvolupi per a cada cas. Tot això sense perjudici de les autoritzacions de les altres administracions
competents per raó de la matèria que es tracta.
2. Per a l’obtenció de llicència en el sòl no urbanitzable, a més de les determinacions fixades per la
legislació d’ordenació del territori i urbanisme i sectorial vigent en cadascuna de les matèries, i les
específiques determinades per a cada cas en aquestes normes, s’han d’observar, amb caràcter general,
els requisits següents:
a. L’atorgament de qualsevol llicència o autorització en sòl no urbanitzable està supeditada al
compliment de les normes generals i específiques sobre condicions higièniques, de manera especial
sobre evacuació d’aigües residuals i tècnicoconstructives, dictades per les administracions
competents.
b. En el cas de les edificacions i instal.lacions destinades a equipaments, explotacions ramaderes,
agrícoles o forestals, prèviament a l’obtenció de la llicència d’obres, cal obtenir l’autorització per a la
instal.lació i funcionament de les mateixes, tant davant el Comú com davant les administracions
sectorials amb competències en la matèria.
c. Cal haver fet efectiva la inscripció en el cadastre parroquial, per part de la propietat, d’aquell terreny
sobre el qual es sol.licita llicència.
d. Cal confirmar els graus d’afectació derivats per riscos naturals.

Article 36. Llicències en sòls qualificats de sistemes
1. Independentment de la tramitació i aprovació d’aquells instruments de planejament i/o execució que es
requereixen per al desenvolupament i implantació dels sistemes, les construccions, les instal.lacions, les
edificacions i altres activitats d’iniciativa privada que poden situar-se d’acord amb aquest POUP en els
sòls qualificats de sistema i en les zones adjacents de protecció de sistemes estan subjectes, en
qualsevol cas, i sense perjudici d’altres autoritzacions i/o procediments que es requereixin, a l’obtenció
de la corresponent llicència del Comú, llevat de les excepcions previstes per la LGOTU i les disposicions
concordants.
2. L’atorgament de l’autorització o concessió demanial no és suficient per què es puguin portar a terme les
instal.lacions, obres o usos previstos en els plans de desenvolupament. És requisit indispensable a més
de la concessió o autorització de l’administració titular, el previ atorgament de llicència del Comú, sense
perjudici d’aquells informes i/o altres autoritzacions d’altres organismes competents en la matèria.

Article 37. Certificat urbanístic
1. Amb independència de les altres mesures de publicitat i informació dels plans previstes per les
disposicions d’ordenació del territori i urbanisme, els particulars poden demanar el certificat urbanístic,
referit a una parcel.la o terreny concret, mitjançant el tràmit corresponent, amb la documentació
establerta.
2. El certificat urbanístic fa constar la planificació aplicable a la parcel.la o al terreny si està o no subjecte a
l’aprovació d’un pla de desenvolupament posterior, la classe de sòl i la unitat d’actuació en què està
inclosa, el seu destí a sistemes o zones, i els usos i les intensitats que eventualment s’hi admeten.
3. Els certificats urbanístics tenen un valor purament informatiu, s’entenen referits a la planificació en vigor
a la data de la seva emissió, i no confereixen garantia d’aprofitament de cap classe.
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I.4.2. Secció segona: Règim jurídic per a concessió de llicències d’obres i actes relacionats en
edificis en situació de fora d’ordenació, o inclosos dins d’una àrea de planejament o d’execució

Article 38. Edificis i instal.lacions susceptibles de fora d’ordenació global
Els edificis i instal.lacions bastits amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest POUP que no estan
conformes amb les seves previsions per no estar alineats amb el traçat viari de la planificació, per ocupar
espais lliures públics o per trobar-se afectats per riscos naturals alts queden en situació de fora d’ordenació
global.
Article 39. Règim jurídic aplicable a edificis i instal.lacions en situació de fora d’ordenació global
La situació de fora d’ordenació global comporta el següent règim jurídic:
1. Obres prohibides i obres permeses:
a. Obres prohibides:
• obres de consolidació
• obres d’augment de volum o de superfície construïda
• obres de modernització
• obres que incrementen el valor d’expropiació dels edificis o instal.lacions
b. Obres autoritzables:
• amb caràcter general, petites reparacions ordinàries que exigeixin la seguretat, la higiene, la
salubritat, l’acabat, la conservació de l’edifici i tot tipus d’obra menor. Els empedrats o altres
revestiments fins a 3,5 metres de terra són considerats obra menor
• amb caràcter excepcional, obres parcials o circumstancials de conservació, quan no està prevista
l’expropiació, cessió gratuïta al Comú o enderroc de l’edifici
• obres per millora o adequació a les disposicions d’accessibilitat
c. El valor de les obres que s’autoritzin no serà en cap cas compensat en els expedients expropiatoris,
de reparcel.lació, trasllat o de compensació.
2. Usos i activitats permesos:
a. Els usos i activitats autoritzats que s’exerceixen dins d’un edifici o instal.lació en situació de fora
d’ordenació global, poden continuar realitzant-se fins que no s’hagi de dur a terme l’expropiació,
cessió gratuïta al Comú o enderroc, sempre que l’ús no esdevingui incompatible amb el nou
planejament.
b. S’admeten els canvis de nom de l’activitat existent, sense més condicions.
c. No s’admeten els canvis d’usos del conjunt o de les unitats dels edificis o instal.lacions en fora
d’ordenació global.
d. En aquells edificis afectats per riscos naturals alts cal determinar la seva compatibilitat amb l’ús.

Article 40. Edificis i instal.lacions susceptibles de fora d’ordenació parcial
1. Els edificis i instal.lacions anteriors a la data d’entrada en vigor d’aquest POUP, o del planejament que el
desenvolupa, en que el seu volum o ús no és compatible o resulta disconforme amb la reglamentació de
les condicions bàsiques del nou planejament, es consideren en situació de fora d’ordenació parcial per
volum o ús disconforme dins del volum afectat. No obstant això i a efectes d’aquesta norma, els edificis
amb volum disconforme amb respecte a les condicions previstes pel POUP, situats en els nuclis
tradicionals, es consideren fora d’ordenació global.
2. Als efectes del que estableix el punt anterior s’entenen per condicions bàsiques del nou planejament les
determinacions sobre edificabilitat i ús de manera general i per protecció de patrimoni cultural les que
s’indiquin.
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Article 41. Règim jurídic aplicable als edificis i instal.lacions en situació de fora d’ordenació parcial
1. Obres autoritzables:
S’admeten obres de rehabilitació i consolidació i obres d’augments de volum i de superfície construïda de
l’edifici sempre que no sobrepassen l’edificabilitat màxima del solar (incloses l’edificació existent i
l’ampliació) i que les modificacions compleixen totes les condicions i paràmetres de la norma
(separacions, altures, etc.) i tot tipus d’obra menor. Les obres majors es poden realitzar en les parts de
l’edifici que no es trobin fora d’ordenació.
2. Usos i activitats autoritzables:
Quan la disconformitat rau en l’ús, pot mantenir-se l’existent mentre no esdevé incompatible amb el nou
planejament. En el cas de ser-ho, s’ha d’adaptar als límits de molèstia de nocivitat, d’insalubritat i de perill
etc, que per a cada zona estableixi aquest POUP i les ordinacions de normativa subsidiària o altres.

Article 42. Edificis i instal.lacions inclosos dins d’una àrea de planejament o d’execució
Els edificis o les instal.lacions anteriors a l’entrada en vigor d’aquest POUP que està dintre d’una àrea de
planejament o d’execució definida pel present POUP, o planejament que el desenvolupa, es troben
subjectes a les següents situacions generals:
a. Fins a la redacció del planejament:
Donat que encara no està definida l’ordenació urbanística de l’àrea, i per tant, no s’ha determinat la
localització dels sistemes a cedir o a expropiar ni les determinacions bàsiques de l’edificació, en
aquestes àrees no es pot atorgar cap llicència d’obra o acte relacionat. No obstant això, per als plans
especials en sòl urbà es pot establir un règim transitori particular per a l’autorització d’obres i usos a
precari.
b. Durant la tramitació del planejament de desenvolupament:
Es segueix el que determina l’acord de suspensió de llicències.
c. Un cop sigui executiu el planejament de desenvolupament i prèviament a l’execució del POUP:
S’han de complir les normes sobre edificis en situació de fora d’ordenació parcial o global establertes
en els articles anteriors segons el cas, a no ser que el planejament derivat aprovat definitivament
estableixi un règim transitori específic per al sector de que es tracta.

Article 43. Règim complementari
Les previsions oportunes per resoldre totes les qüestions que aquest POUP o planejament de
desenvolupament plantegen respecte als edificis, instal.lacions i usos preexistents, estan contemplades en
les disposicions del planejament de desenvolupament que s’aprovi i les ordinacions de normativa subsidiària
i altres corresponents.

I.4.3. Secció tercera: Infraccions urbanístiques i sancions

Article 44. Infracció urbanística
1. Constitueix infracció urbanística tota vulneració, per acció o omissió, de les disposicions contingudes en
la LGOTU o en els instruments d’ordenació urbanística i de la construcció, en els reglaments i normes
tecnològiques respectius, en el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial o en el planejament que el
desenvolupa, i en les presents normes urbanístiques o ordinacions que les complementen.
2. Les infraccions urbanístiques donen lloc a l’adopció de les mesures necessàries per a la restauració de
la legalitat urbanística vulnerada, per a la imposició als infractors de les sancions que corresponguin i,
quan sigui el cas, per al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats. Les infraccions urbanístiques
seran sancionades d’acord amb el que estableix la LGOTU.
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3. Les competències d’inspecció, d’incoació i de resolució dels expedients per infraccions urbanístiques
correspon al Comú, que les exerceix per mitjà dels seus òrgans. El procediment sancionador és el
previst per la LGOTU. El Comú, a través del cònsol major, té també la potestat d’ordenar l’aturada
immediata i cautelar d’obres, instal.lacions, treballs o activitats constitutives d’infracció urbanística,
mentre s’instrueix el pertinent expedient sancionador.
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TÍTOL II: PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I D’ÚS

II.1. Capítol primer: Disposicions generals

Article 45. Regulació paramètrica general
1. L’ordenació general dels paràmetres i les condicions d’aplicació del POUP es defineixen en cada Capítol
del present Títol, segons els diferents elements que intervenen en la formació urbana: parcel.lació,
edificació i ús. Segons l’anterior, els paràmetres reguladors d’aquest POUP es divideixen en:
a. Paràmetres que regulen la parcel.lació. Inclouen les determinacions que s’han de complir en la
formació dels nous processos de parcel.lació o reparcel.lació per poder-se incorporar al procés urbà.
b. Paràmetres que regulen l’edificació. Inclouen de forma classificada aquells paràmetres que regulen
les condicions de la construcció i edificació. Els paràmetres que regulen l’edificació, es divideixen
segons la referència específica que en cada cas es determina: el sector, el carrer, l’illa, la parcel.la i
l’edificació pròpiament dita. Atenent a aquests diferents referents, els paràmetres de l’edificació es
divideixen en:
• paràmetres referits al sector o unitat d’actuació. inclouen aquells paràmetres i condicions que afecten
una globalitat o conjunt de superfície que s’anomena sector o unitat d’actuació
• paràmetres referits al carrer. inclouen aquelles condicions que principalment afecten la definició de
l’espai viari sobre el que s’edifiquen les diferents construccions
• paràmetres referits a l’illa. inclouen els paràmetres que afecten la formació de les diferents illes que
configuren els diferents teixits urbans de la ciutat
• paràmetres referits a la parcel.la. inclouen aquelles condicions que afecten aquella porció de sòl,
edificable o no, que anomenem parcel.la
• paràmetres referits a l’edificació. inclouen les condicions que serveixen per regular la construcció
pròpiament dita a l’interior d’una parcel.la
c. Paràmetres reguladors d’usos i activitats. Inclouen aquelles condicions que regulen els diferents
usos i activitats, atenent la seva funció urbanística o la seva funció específica de l’activitat a
desenvolupar, dins de les diferents zones en què es divideix el conjunt del territori de la parròquia.
2. Els paràmetres definits en aquest títol regulen les condicions genèriques de les diferents zones excepte
quan les condicions específiques, expressades dins les unitats d’actuació, en determinin el contrari o
quan no siguin d’aplicació en una àrea o àmbit concret. Els paràmetres no definits són complementats i
precisats en les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària.
3. Els paràmetres i condicions específics que han de regular les edificacions permeses en el sòl no
urbanitzable són concretats en les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària.

II.2. Capítol segon: Definició dels paràmetres que regulen la parcel.lació

Article 46. Parcel.lació i reparcel.lació
1. S’entén per parcel.lació la modificació de l’estructura parcel.lària (agrupació, subdivisió, divisió o variació
geomètrica de les parcel.les).
2. S’entén per reparcel.lació l’agrupació de finques compreses en un sector o unitat d’actuació per la seva
nova divisió ajustada al pla, amb adjudicació de les parcel.les resultants als interessats, en proporció als
seus respectius drets.
3. Les condicions establertes per a la parcel.la resultant d’una reparcel.lació no poden ser inferiors a les
condicions establertes per a la parcel.la mínima.
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Article 47. Parcel.la
La parcel.la és la porció de sòl, edificable o no, que constitueix una unitat dins del cadastre comunal.

Article 48. Parcel.la mínima
1. La parcel.la mínima és la unitat de sòl mínima construïble definida. Les parcel.les mínimes són
indivisibles, qualitat que cal fer constar al cadastre comunal en el moment d’inscripció de la finca.
2. Les dimensions i mida de la parcel.la mínima fan referència tant a la superfície com al front, al fons i
fondària de la mateixa.
3. Queden excloses de la condició de disposar de parcel.la mínima per poder construir aquelles parcel.les
amb dimensions inferiors a les establertes com a mínimes que puguin justificar la seva preexistència al
planejament d’aplicació.
4. A les zones d’Envalira i el Pas de la Casa, no es fixa parcel·la mínima.

Article 49. Front de parcel.la
El front de parcel.la és la part o límit de la parcel.la amb el carrer o vial.

Article 50. Fons de parcel.la
Constitueix el fons de la parcel.la la línia contraposada a la del front. En general és una línia sensiblement
assimilable a una paral.lela al front. En el cas de no paral.lelisme entre front i fons es considera com a fons
la línia que geomètricament es situa al mig de les paral.leles al front situades al punt més interior i més
exterior del fons.

Article 51. Fondària de parcel.la
S’entén com a fondària de la parcel.la la dimensió mitja entre front i fons, mesurada sobre un segment
perpendicular al front.

II.3. Capítol tercer: Definició dels paràmetres que regulen l’edificació

II.3.1. Secció primera: Definició de paràmetres referits a la unitat d’actuació o al sector

Article 52. Coeficient d’edificabilitat
1. El coeficient d’edificabilitat és el coeficient que fixa la superfície màxima de sostre edificable en relació a
la superfície d’una unitat d’actuació o d’un sector. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable
per metre quadrat de sòl (m² sostre/m² sòl). És net o brut en funció de si de la superfície de la UA es
descompten els carrers o vials o no.
2. En els casos de trasllats de SUC i SUCc a SUNC o a SUBLE, els increments d’aprofitament afegit no
participen en les despeses d’urbanització.

Article 53. Densitat màxima d’habitatges
1. La densitat màxima d’habitatges és el coeficient que fixa el nombre màxim d’habitatges d’un sector o UA
en relació a la seva superfície. En el planejament per via de modificació o desenvolupament de les
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unitats es poden fixar el nombre d’habitatges per hectàrea del sòl (hab./ha). És neta o bruta en funció de
si de la superfície del sector o de la UA es descompten els carrers o vials o no.
2. En cas d’ús residencial especial o hoteler es computa un habitatge per cada 4 places d’allotjament.

Article 54. Edificabilitat màxima
L’edificabilitat màxima és la superfície màxima de sostre edificable en una UA o sector. S’expressa en
metres quadrats de sostre edificable (m²).

II.3.2. Secció segona: Definició de paràmetres referits al carrer

Article 55. Alineació de carrer o vial
1. L’alineació de carrer o vial és el pla que s’estableix, al llarg dels carrers, places i espais lliures, en els
límits entre el sistema de comunicació viària o d’espais lliures i les parcel.les. Ve determinat en els
plànols d’ordenació.
2. L’alineació dels edificis que confronten amb un espai destinat al sistema d’espais lliures, necessiten del
corresponent projecte d’urbanització d’aquest espai lliure o la definició d’alineacions i rasants per part del
Comú. Les condicions d’urbanització de l’espai lliure defineixen la permissibilitat o prohibició d’accedir a
la parcel.la o edifici a través de l’esmentat espai lliure. En aquell cas, la voravia o espai d’accés s’integra
al sistema viari, i es diferencia jurídicament del sistema d’espais lliures grafiat en el plànol.

Article 56. Rasant de l’alineació de carrer o vial
1. S’anomena rasant de l’alineació de carrer o vial la línia que fixa l’altimetria a l’alineació del carrer o vial.
2. Es determina com la intersecció del pla vertical de façana per l’alineació del carrer o vial amb la voravia
definitivament urbanitzada.

Article 57. Rasant de carrer o vial
La rasant de carrer o vial és la línia que fixa l’altimetria a l’eix del carrer o vial.

Article 58. Amplada de carrer o vial
1. S’entén per amplada d’un carrer la distància entre les alineacions enfrontades del carrer o vial.
2. L’amplada de carrer teòrica es considera uniforme per trams de carrers entre travessies i, en el cas
d’alineacions de carrer enfrontades no paral.leles, es considera com amplada de carrer o vial, la
distància més petita entre fronts del tram. Ve determinat en els plànols d’ordenació i mobilitat.
3. Els camins comunals han de tenir un mínim de 5 m d’ample entre límits d’edificació i construcció. En el
cas de no tenir aquesta amplada el Comú definirà l’eix i repercutirà l’eixample de manera simètrica als
dos costats.

Article 59. Alineació de l’edificació
1. Es considera alineació de l’edificació la línia on s’ha de situar l’edificació, coincidint o no amb l’alineació
de carrer o vial.
2. Es respecten els sobreamples de vial i xamfrans de calçada segons els radis corresponents o traçats
previstos.
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3. Vora els camins comunals existeix una separació entre el límit d’edificació i la construcció que es situa a
la distància prevista segons la classificació del sòl endins del límit, existent o eixamplat, del camí
comunal.

Article 60. Altura màxima referida al carrer o vial
1. L’altura màxima referida al carrer o vial és la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, des del punt
de l’aplicació de l’altura màxima referida al carrer o vial fins al pla horitzontal de la coberta inclinada
acabada o sobre carener. L’altura màxima referida al carrer o al terreny es denomina altura màxima a
carener.
2. S’entén per altura màxima aquella que es pot assolir en les edificacions com a màxim. Altrament, i de no
trobar-se contemplada la possibilitat de superar-la en les ordinacions reguladores de la normativa
subsidiària de les unitats d’actuació, la seva superació implica l’aprovació prèvia d’un projecte singular.
3. Per sobre l’altura màxima només es permeten els elements definits com a badalots i elements tècnics de
les instal·lacions i dels serveis.

Article 61. Punt d’aplicació de l’altura màxima referida al carrer
1. El punt d’aplicació de l’altura màxima referida al carrer s’aplica a partir de la cota topogràfica de la rasant
de l’alineació de vial o carrer sobre la voravia.
2. En edificis no catalogats o ressenyats dels nuclis tradicionals l’altura màxima a carener és de 12,5 m
mesurada del punt més baix del perímetre d’implantació de l’edifici sobre el terreny (sense considerar les
plantes soterrànies).
3. En edificis catalogats l’altura màxima a carener és la indicada explícitament o l’existent i es mesura
igualment en el punt més baix del perímetre d’implantació de l’edifici sobre el terreny.
4. En els dos casos anteriors, en tenir l’edifici plantes soterrànies o per sota de la rasant del carrer, es
considera el punt més baix aquesta rasant en contacte amb el perímetre de l’edifici. Pels casos en que
no modificant el terreny es trobi sobre la rasant del carrer o espai públic es considera com a punt més
baix el nivell del perímetre d’implantació de l’edifici sobre el terreny.
5. L’altura màxima a carener en la resta de casos, fora dels nuclis tradicionals, s’aplica en el punt més baix
afegint-hi el desnivell entre els punts més baix i més alt sense poder superar l’altura màxima indicada
per cada cas.
Pels casos d’altura màxima a carener de 30 m el punt d’aplicació és també el més baix del perímetre
d’implantació de l’edifici sobre el terreny o carrer.
6. Al Pas de la Casa el punt d’aplicació de l’altura màxima a carener és el punt més alt del perímetre
d’implantació de l’edifici sobre el terreny o carrer.
7. S’entén com a punt més alt o més baix la cota altimètrica que li correspon.
8. Per raons justificades, d’encabiment de l’edificabilitat màxima permesa amb o sense trasllat, es poden
modificar aquests paràmetres de manera concertada amb el Comú.

Article 62. Nombre de plantes referit al carrer
El nombre de plantes referit al carrer és el nombre de plantes edificables que comptabilitzen a efectes
d’edificabilitat.
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Article 63. Planta baixa referida al carrer
La planta baixa d’un edifici referida al carrer és aquella el paviment de la qual pot estar situat entre 0,60 m
per sobre o per sota de la rasant de l’alineació de carrer en més del 50 % de la seva longitud donant al
carrer.

Article 64. Front principal i front secundari
1. Tenen la condició de front principal i front secundari aquells solars o edificis que donen façana a dos
carrers, facin cantonada o no, i poden establir una fondària edificable sobre els fronts esmentats.
2. El front principal de parcel.la correspon a aquell sobre el que s’aplica la fondària edificable.
3. Sobre el front secundari no es defineix cap fondària edificable.

II.3.3. Secció tercera: Definició de paràmetres referits a l’illa

Article 65. Fondària edificable
La fondària edificable és la dimensió normal a l’alineació de l’edifici que defineix l’alineació posterior de
l’edificació i que, en general, coincideix amb l’alineació interior del pati d’illa. Aquesta s’entén com a màxima
si no es diu altrament.

Article 66. Pati d’illa
S’anomena pati d’illa a l’espai delimitat entre les diferents fondàries edificables i, en el seu cas, entre
aquestes i els fronts que no tenen la condició de front principal d’edificació.

II.3.4 Secció quarta: Definició de paràmetres referits a la parcel.la

Article 67. Solar
1. El solar és la parcel.la que reuneix les condicions de superfície, dimensions i urbanització establertes en
aquest POUP i en la legislació urbanística superior aplicable, i que és apte per a ésser edificable
immediatament.
2. Per atorgar la llicència d’edificació en el sòl urbà és necessari que la parcel.la reuneixi les següents
condicions d’urbanització:
• accés rodat
• voravies acabades
• calçada acabada
• xarxa de subministrament d’energia elèctrica i abastament d’aigua potable i sanitària
• enllumenat viari
• xarxa de sanejament
3. Això no obstant, es pot atorgar llicència condicionada a la realització simultània de les obres
d’urbanització, en funció de la seva necessitat respecte a l’interès públic, quan es disposen les
circumstàncies següents:
a. Tenir aprovat el corresponent projecte d’urbanització o presentada la llicència d’obres de serveis i
urbanització corresponents.
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b. Assegurar l’execució simultània o successiva de la urbanització en un termini que no excedeixi de
tres mesos de l’acabament de l’edificació mitjançant la constitució d’una garantia en els termes
previstos per l’administració. Mentre no es constitueixi la garantia, no s’atorga la llicència.
4. En qualsevol cas, i d’acord amb la legislació vigent, no es permet l’ocupació i la utilització dels edificis fins
estar completament acabada l’obra urbanitzadora.

Article 68. Coeficient d’edificabilitat de parcel.la
1. S’anomena coeficient d’edificabilitat de la parcel.la el coeficient que fixa la superfície màxima de sostre
edificable en relació a la superfície d’una parcel.la. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable
dividit per metres quadrats de sòl (m² sostre/m² sòl). Pot ser net o brut en funció de si es descompta o no
la superfície de carrer o vial que té annexa.
2. Es pot traslladar l’edificabilitat d’una parcel.la a una altra sense necessitat de revisar el POUP en els
casos derivats de protecció del patrimoni cultural, patrimoni natural o d’impossibilitat física d’execució
d’aquesta o en els casos justificats per una millor ordenació general i optimització dels recursos i l’interès
públic. Ja es tracti de trasllats parcials o totals. En els casos previstos, no cal fer l’aprovació prèvia d’un
projecte de trasllat d’edificabilitat o modificació del POUP, i si en la resta de casos.
En els casos de trasllats d’edificabilitat de SUC o SUCc a SUNC o a SUBLE, aquestos no participen en
les despeses d’urbanització.
El Comú garanteix l’estricta edificabilitat afectada per protecció cultural o protecció natural recollides al
POUP fins que es faci efectiva la liquidació del dret.
En els casos en que es derivi de normativa de rang superior al POUP, es pot modificar aquest, a
iniciativa del comú, per trasllat parcial o total de l’edificabilitat afectada sense que es generi cap garantia
ni compensació per part del comú en relació a l’edificabilitat acceptada traslladar dins del POUP
modificat.
3. A les zones d’Envalira i el Pas de la Casa, de propietat comunal, el coeficient d’edificabilitat s’aplica
sobre la superfície neta de la parcel·la, excloent voravia, zona verda i passos reconeguts en el cens
emfitèutic.
Article 69. Edificabilitat de parcel.la
S’entén per edificabilitat de parcel.la el sostre màxim que pot assolir una parcel.la resultat de multiplicar la
seva superfície pel coeficient d’edificabilitat de la parcel.la o derivat del sostre que li correspon desprès del
planejament derivat.
Article 70. Coeficient de volum edificable de parcel.la
El coeficient de volum edificable de parcel.la és el coeficient que relaciona el volum edificable d’una parcel.la
amb la seva superfície. Es dóna en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²).
Article 71. Densitat màxima d’habitatges
La densitat màxima d’habitatges és el coeficient que fixa el nombre màxim d’habitatges d’una parcel.la en
relació a la seva superfície. Es fixa en el planejament derivat tenint en compte les normes urbanístiques i les
ordinacions reguladores de la normativa subsidiària.
Article 72. Ocupació màxima de la parcel.la
1. L’ocupació màxima de la parcel.la és la superfície màxima resultant de la projecció ortogonal sobre el
pla horitzontal, de tot el volum de l’edificació coberta, incloent cossos oberts o tancats en voladís.
2. L’ocupació màxima de la parcel.la es regula segons un percentatge màxim que relaciona la superfície
que ocupa l’edificació amb la superfície de la parcel.la neta.
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3. L’ocupació màxima assenyalada en cada zona pot arribar al 100 % del total de la superfície per a les
plantes soterrànies respectant-se l’enjardinament i l’arbrat a nivell de les plataformes que queden,
modificant o no el terreny natural. Es permet comunicar les plantes soterrànies destinades a
aparcament per sota d’un vial o camí comunal, mitjançant passos soterranis d’una amplada màxima
lliure de 4,50 m prèvia justificació per part de l’interessat de la compatibilitat amb les condicions del
subsòl, i supeditat a un conveni urbanístic motivat per l’interès general.
4. No es comptabilitzen a efectes d’ocupació els accessos descoberts des de l’espai lliure d’edificació als
nivells soterranis.

Article 73. Sòl de parcel.la lliure d’edificació
1. El sòl de parcel.la lliure d’edificació és el terreny lliure de l’edificació per aplicació de les condicions
d’edificació de cada zona (ocupació, separació a límits, dimensions edificables en planta, etc.).
2. Pel que fa al tractament, utilització i ocupació d’aquests sòls és aplicable allò que s’estableix en la
regulació pròpia de cada zona.

Article 74. Pati davanter i posterior de parcel.la
1. En aquelles zones en les quals l’edificació es construeix de forma contínua ocupant tot l’ample de la
parcel.la s’estableix la següent diferenciació:
a. Pati davanter de parcel.la: és l’espai definit entre l’alineació de carrer i la línia d’edificació, quan
aquesta última està reculada respecte a la de l’alineació de carrer. Aquest espai resta lliure de
qualsevol edificació, és de caràcter privat i, la tanca compleix l’assenyalat en el paràmetre
corresponent. Els materials, colors, acabats i condicions de vegetació d’aquest pati davanter, són
tractats de forma que s’integrin en el paisatge urbà del carrer del qual formen part.
b. Pati posterior de parcel.la: és l’espai definit entre l’alineació posterior, marcada per la fondària
edificable, i el fons de parcel.la. El pati posterior de parcel.la, forma part del pati d’illa i les condicions
d’ocupació i edificació depenen de la seva forma i mida, dels usos i de les condicions generals
establertes per a cada pati d’illa.
2. Les condicions d’edificació del pati davanter i pati posterior de parcel.la s’estableixen per ordinació
subsidiària o en el planejament derivat.

Article 75. Altura màxima referida a la parcel.la
1. L’altura màxima referida a la parcel.la és la mesura vertical en el pla exterior de la façana, des del punt
de l’aplicació de l’altura màxima referida a la parcel.la, fins al pla horitzontal de la coberta inclinada
acabada o sobre carener.
2. S’entén per altura màxima aquella que es pot assolir en les edificacions en una parcel.la d’una zona
concreta com a màxim. Altrament, i de no trobar-se contemplada la possibilitat de superar-la, la seva
superació implica l’aprovació prèvia d’un projecte singular.
3. Per sobre l’altura màxima només es permeten els elements definits com a badalots en aquestes normes
o en les ordinacions que les complementen.

Article 76. Punt d’aplicació de l’altura màxima referida a la parcel.la
El punt d’aplicació de l’altura màxima referida a la parcel.la s’aplica, a partir de la cota topogràfica de la
rasant definitiva de la parcel.la un cop transformat el terreny de la parcel.la dins dels límits de moviments de
terres admesos, en el punt corresponent indicat en la normativa subsidiària.
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Article 77. Nombre de plantes referit a la parcel.la
El nombre de plantes referit a la parcel.la és el nombre de plantes que computen a efectes d’edificabilitat.

Article 78. Planta baixa referida a la parcel.la
Té la consideració de planta baixa aquella amb nivell de paviment com a màxim 1,00 m per sobre o per sota
del nivell exterior del terreny definitiu un cop transformat dins dels límits de moviments de terres admesos
pel POUP, en més d’un 50 % de la seva superfície.

Article 79. Separacions mínimes de l’edificació
1. Les separacions mínimes són la distància a què poden situar-se edificacions, dins d’una parcel.la,
respecte als seus límits de parcel.la, laterals i fons o respecte a les altres construccions possibles en la
parcel.la.
2. Les separacions mínimes aplicables s’estableixen en la normativa pròpia de cada zona o a les
ordinacions reguladores de la normativa subsidiària.
3. Els cossos i elements volats queden subjectes al compliment d’aquestes separacions mínimes. Les
plantes soterrànies no queden subjectes al compliment d’aquestes separacions.

Article 80. Tanques
Mentre la normativa específica de cada zona no estableixi el contrari, les tanques s’han d’ajustar als
següents criteris:
1. Tanques de separació amb espais públics i carrers o vials.
a. L’altura de les tanques amb front a espais públics ha d’ajustar-se, en tota la seva longitud, a les
alineacions del carrer o vial a la seva rasant.
b. Malgrat això, en determinats casos s’admet recular-la parcialment, amb la finalitat que es produeixi
una millor adaptació entre les edificacions principals, auxiliars i l’alineació a vial o carrer. En aquests
casos, l’espai entre la tanca i l’espai públic s’ha de pavimentar o d’enjardinar, urbanitzar i mantenir a
càrrec de la propietat del sòl.
c. És obligatòria la creació de tanques entre espais públics i espais lliures d’edificació de la parcel.la de
caràcter privat. Excepcionalment s’admet la supressió de la tanca quan les condicions
d’enjardinament i urbanització de l’espai lliure d’edificació s’integrin en l’espai urbà al qual
complementin. La manca de manteniment o l’abandó d’aquest espai faculta a l’Administració per
executar el tancament de l’espai lliure amb càrrec al propietari.
d. Aquestes tanques han de tenir de mitjana, si la rasant de l’alineació és en pendent, una altura
màxima de 2,00 m, podent ser massisses i opaques, amb reixes o vegetals o mixtes procurant
seguretat a l’espai públic.
2. Tanques de separació entre propietats privades a nivell de terreny.
a. En les tipologies d’edificació separada aquestes tanques han de complir les mateixes condicions
definides per a les tanques de separació amb els espais públics.
b. En la tipologia d’edificació entre parets veïnes aquestes tanques han de tenir una altura màxima de
2,00 m podent ser massisses i opaques, amb reixes o vegetals o mixtes.
3. Tanques de separació entre propietats privades a nivell de plantes pis.
a. Correspon a les tanques de terrasses d’un mateix edifici o entre propietats diferents a nivell de les
plantes pis.
b. L’altura ha de ser de 2,00 m i han de ser opaques.
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c. Aquesta altura màxima queda restringida als punts que siguin visibles des del carrer, on preval
l’adaptació amb la composició de la façana.

Article 81. Adaptació topogràfica del terreny
A efectes de les adaptacions topogràfiques s’entén com a terreny natural el terreny inicial no transformat,
amb pendent sensiblement continu. Les modificacions de terreny natural noves així com les perforacions en
el terreny o subsòl han de complir els requisits fixats per les ordinacions reguladores de la normativa
subsidiària.

Article 82. Unitat mínima de projecte
1. La unitat mínima de projecte és una condició especial d’ordenació que s’estableix en determinades
parcel.les per tal de garantir un desenvolupament adequat de l’edificació inclosa dins de l’àmbit delimitat.
La definició de la unitat mínima de projecte té una doble finalitat: per una part en les edificacions ja
construïdes, garantir que les possibles substitucions parcials es realitzen d’acord amb un projecte previ
de conjunt; per una altra part, en els solars pendents d’edificar, garantir una imatge unitària i coherent
dins del conjunt de l’àmbit delimitat.
2. Les unitats mínimes de projecte es delimiten en les unitats d’actuació.
3. La unitat mínima de projecte fixa l’àmbit mínim necessari per la redacció d’un projecte conjunt i unitari
previ. El projecte de conjunt conté el grau de detall necessari en el qual es determina la volumetria de
l’edifici o edificis i els criteris de composició de la façana, amb especial indicació d’allò que es refereix a
materials, cossos volats i composició dels forats arquitectònics de la construcció. Si no s’assenyala el
contrari en les zones, la unitat mínima de projecte no obliga a una unitat mínima d’edificació.
4. El projecte conjunt presentat per la totalitat dels propietaris que afecta a una unitat mínima de projecte
ha d’estar acceptat prèviament pel Comú, i és condició obligada en el moment de consolidar la possible
edificació en les parcel.les que afecta.
5. En aquelles construccions ja realitzades, en la seva totalitat o parcialment, amb la determinació d’unitat
mínima de projecte, el projecte presentat ha de tenir la consideració d’unitat mínima de projecte i regular
les possibles substitucions o la resta d’edificacions que falten a realitzar.
6. En el marc de les unitats d’actuació, les unitats mínimes de projecte, delimitades pel POUP o
delimitades posteriorment segons el planejament derivat, poden redactar projectes unitaris que
demostren la seva qualitat arquitectònica i adaptació a l’entorn, complint estrictament els paràmetres
bàsics d’edificabilitat, que determinen els documents d’ordenació corresponents.

II.3.5. Secció cinquena: Definició de paràmetres referits a l’edificació

Article 83. Posició de l’edificació
1. La posició de l’edificació és el paràmetre que regula la localització relativa que ha d’ocupar l’edificació
respecte al carrer o la parcel.la.
2. Atenent a les diferents zones establertes en el POUP la posició de l’edificació es regula segons
l’aplicació diferenciada dels següents conceptes:
a. Ocupació sobre l’alineació de carrer o vial. En les zones en què s’estableix aquest paràmetre és
preveu ocupar l’ample de la façana, separant-se o no dels veïns. La posició respecte de l’alineació de
carrer no és obligatòria tot i que s’assenyala en els plànols d’ordenació.
b. Ocupació predeterminada de l’edifici. En les zones en què s’estableix aquest paràmetre es detalla en
els plànols d’ordenació l’ocupació i posició on s’ha de localitzar l’edificació respecte del carrer i el
conjunt de la parcel.la.
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c. Ocupació relativa de l’edifici. En les zones en què s’estableix aquest paràmetre es regula, mitjançant
una ocupació màxima i unes separacions mínimes, les condicions que ha de complir l’edificació a
l’interior de la parcel.la. En aquest cas és obligatori que l’edifici compleixi totes dues condicions tot i
que en ser aquests paràmetres no bàsics sinó complementaris, poden ajustar-se en el cas de dificultat
de compliment dels bàsics.

Article 84. Edificació principal i edificació auxiliar
1. L’edificació principal és l’edifici que conté els habitatges o usos principals.
2. S’entenen com a edificacions auxiliars al servei de l’edifici o edificis principals d’una parcel.la, els
destinats a porteria, garatge particular, maquinària de piscina, taquilles de control i locals d’escombraries
i altres similars. La seva altura màxima no pot ser superior a la planta baixa.
3. L’edificabilitat i l’ocupació d’una parcel.la, on s’estableixen per coeficient d’edificabilitat i percentatge
d’ocupació, són el resultat de sumar totes les edificacions, tant les principals com les auxiliars.
4. Les construccions auxiliars que es poden realitzar en el pati d’illa són regulades en el paràmetre
corresponent al pati d’illa.

Article 85. Planta soterrània
1. La planta soterrània és la planta situada per sota la rasant del terreny natural o sota la que té la
consideració de planta baixa, si no té obertures d’il·luminació a l’exterior.
2. En les plantes amb la consideració de planta soterrània no es permet l’ús d’habitatge ni el residencial en
les funcions que requereixen superfície d’il·luminació directa a l’exterior però si en la resta.
3. En els nivells soterranis s’hi poden situar altres activitats que les d’aparcament de vehicles, instal.lacions
tècniques d’edificis, cambres cuirassades si s’adopten les mesures de seguretat contra incendis
corresponents. Es poden incloure activitats primàries, secundaries i terciàries.

Article 86. Planta baixa
1. La planta baixa és la planta de l’edifici en relació més directa amb la rasant de carrer més baix o terreny
confrontant en el seu defecte, i és l’element de l’edifici que relaciona la resta de construcció possible
amb l’entorn.
2. No s’admet la planta entressolat, entesa com la part superior de les dues parts en què un sostre fet a
una certa altura divideix parcialment una cambra que no té accés independent des de l’exterior.
S’admeten però altells interiors sempre i quan es respectin les altures mínimes i les proporcions
establertes.

Article 87. Plantes pis
S’entén per plantes pis totes aquelles que estan edificades per sobre de la planta que té la consideració de
planta baixa o per sota en el cas de tenir espais habitables (o plantes semisoterrànies).

Article 88. Planta sotacoberta
1. La planta sotacoberta o cap de casa és l’espai possible que es situa per sobre dels últims pisos i per
sota de la coberta.
2. Quan no disposa de les característiques per a poder-se considerar habitable, l’espai de la planta
sotacoberta tan sols es pot destinar a:
trasters o espais comunitaris al servei del conjunt de l’edifici.
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ampliació de l’habitatge situat immediatament en la planta inferior, sense poder constituir mai un
establiment independent i que la seva superfície o destí no és condició indispensable per obtenir els
nivells mínims d’habitabilitat de l’habitatge que amplia.

Article 89. Planta coberta
1. La planta de coberta és la planta terminal de l’edifici que té la finalitat bàsica de coronar-lo i de protegir la
construcció de la pluja, la neu, el sol i altres inclemències.
2. Es permeten únicament la pissarra o la planxa metàl.lica no brillant de color negre matisat o gris molt
fosc per les cobertes en pendent.

Article 90. Volum propi d’un edifici
1. S’entén com a volum propi d’un edifici el que resulta de l’aplicació de tots els estàndards urbanístics
admesos segons els casos previstos.
2. En el cas d’edificacions regulades mitjançant fondària edificable i nombre màxim de plantes, és el volum
definit per la fondària edificable i la coberta de l’edifici que arrenqui de l’altura reguladora o de la part
superior del sostre de l’última planta construïble, segons cada zona i cas particular. El volum propi de
l’edifici pot variar en funció de si és prevista l’agrupació o el trasllat d’edificabilitat així com en funció i
segons els casos de necessitat d’ajustament dels paràmetres urbanístics no bàsics per poder encabir
l’edificabilitat admesa.
3. En edificació separada, a les limitacions establertes en el paràgraf anterior cal afegir-hi les que es derivin
de no sobrepassar l’edificabilitat màxima permesa.
4. Per sobre del volum màxim només es pot construir:
a. La coberta de l’edifici, segons l’altura reguladora.
b. Les terrasses que restin integrades en un buit de la coberta, sempre que compleixin amb les
condicions següents:
1. Les seves dimensions no poden superar el 25 % de la superfície.
2. La separació respecte de les parets veïnes i entre terrasses no pot ser inferior, en cap dels seus
punts, a 1,00 m.
c. Les separacions entre terrasses quan no sobrepassin el pla de coberta.
d. La cobertura dels patis interiors, amb una altura màxima de 1,00 m.
e. Quan calgui disposar d’obertures d’il·luminació i ventilació, es poden disposar finestres, canvis de
pendent o mansardes, acomplint les condicions següents:
1. Les finestres han de sobresortint com a màxim 20 cm de pla inclinat de coberta.
2. Els canvis de pendent es poden fer sempre que es respectin els pendents mínims i es retinguin les
aigües i la neu en dimensions mínimes de superfície d’un canvi de pla de 10 m².
3. Les mansardes han de tenir almenys una ocupació en superfície de 10 m², en projecció sobre el
pla horitzontal.
f. Els badalots i elements tècnics de les instal.lacions i dels serveis. S’entenen com a elements tècnics:
els cossos d’escala d’accés a coberta, l’espai de recorregut extra dels ascensors, cambra de
màquines dels ascensors, claraboies, conductes i ventilació, antenes de telecomunicacions, filtres
d’aire, dipòsits de reserva d’aigua, xemeneies i altres permesos.
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Article 91. Regles sobre parets veïnes
1. S’entén per paret veïna la paret que limita amb les propietats veïnes i que s’eleva des dels fonaments a
la coberta, encara que la seva continuïtat s’interrompi per celoberts o patis de ventilació.
2. Quan a conseqüència de les diferents altures màximes, reculades, construccions al costat de solars no
edificats o altres circumstàncies similars apareixin parets veïnes vistes des del carrer, aquestes han de
ser acabades amb materials i colors de nivell de qualitat d’una façana. Excepcionalment s’eximeix de la
condició anterior a aquelles construccions que justifiquin que existeix una llicència d’obra de construcció
en curs de tramitació o ja resolta sobre el solar veí.
3. Quan es tracti de parets veïnes compartides legalment entre els dos veïns (és a dir mitgeres) s’actuarà
igualment.
4. Els edificis existents amb parets veïnes vistes tenen 3 anys per adequar-se al previst per aquestes
normes en les parts que no queden tapades per altres edificacions noves.

Article 92. Cossos i elements volats
Els cossos i elements volats són part integrant de l’edifici o elements constructius habitables o ocupables
que sobresurten dels plans de façana de l’edificació. No s’inclouen els elements constructius sortints.

Article 93. Celoberts
1. Els celoberts són els espais no edificats situats parcialment o totalment dins del volum de l’edificació,
destinats a il.luminar i ventilar les dependències d’un edifici o a crear en l’interior espais lliures privats
enjardinats. Es denominen interiors si queden totalment inclosos en el volum edificable i exteriors si
tenen una o més cares obertes a espais lliures. En aquest darrer cas es consideren façanes a tots els
efectes, particularment pel que es refereix a qualitat d’acabats.
2. En les obres d’ampliació, per addició de plantes pis, sobre edificis ja construïts, es requereix l’aplicació
en la part ampliada dels mínims exigibles pels patis nous.
3. Es prohibeixen les actuacions de cobriment parcial o total dels celoberts que disminueixen les condicions
d’habitabilitat (il.luminació i ventilació) dels habitatges. S’exceptua el cobriment superior del celobert amb
claraboia si aquesta deixa una superfície de ventilació permanent de com a mínim 1/20 de la superfície
del celobert o fins 50 cm en tot el perímetre o de relliga per evitar l’entrada de neu de mínim forats de
2x2 cm.
4. Les condicions mínimes per als celoberts són les indicades en les Ordinacions reguladores de la
normativa subsidiària de construcció o del Reglament de construcció.
5. Poden crear-se celoberts mancomunats entre dues finques contigües sempre que, a més a més de les
condicions establertes, s’estableixi la mancomunitat a través de document privat d’acord entre els
propietaris afectats.

Article 94. Composició i acabats de la façana
1. El paràmetre de composició i acabats de la façana afecta la definició estètica del pla vertical de la façana
o façanes de les edificacions i regula la posició, proporció i dimensions dels forats així com els materials
i colors que es poden utilitzar. En general, afecta a la imatge externa del volum arquitectònic de les
edificacions, situada vora l’espai públic o en patis de parcel.la i illa.
2. De forma general s’estableix que totes les edificacions es posicionen respecte del conjunt de l’entorn i
responen a les normes estètiques aplicables al paisatge urbà coherent amb la ciutat o part d’ella en que
es trobin a cada moment i segons les previsions del POUP futures per a cada zona.
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3. De forma particular, les construccions que formen part d’un grup d’edificis de caràcter artístic, històric,
arqueològic, típic o tradicional han d’harmonitzar amb aquestos o, quan sense existir conjunt d’edificis
n’hi ha algun de gran importància o qualitat de caràcter individual, amb aquest.
4. En cas que les ordinacions permetin la instal.lació de qualsevol element no estructural en façana, és
preceptiu demanar llicència i preveure la seva integració en el conjunt de l’edifici.
5. Si la normativa específica de cada zona no estableix altres determinacions, s’admet qualsevol material
d’acabat de façana. Els paraments de parets veïnes vistes, ni que sigui provisionalment, edificis auxiliars
i tanques tenen el mateix criteri de tractament.
6. En els altres elements arquitectònics, com fusteries, persianes, canals, etc., s’aplica el mateix criteri.

Article 95. Paràmetres d’ecoeficiència
L’objectiu d’aquesta normativa és incorporar paràmetres ambientals eficients en tots els edificis de nova
construcció i de substitució parcial o reforma que inclogui els tancaments, divisions o elements afectats per
la present.
Els paràmetres d’ecoeficiència que han de complir els edificis, desenvolupats en ordinacions a part, fan
referència a quatre paràmetres:
• l’aigua
• l’energia
• els materials i sistemes constructius
• els residus

II.4. Capítol Quart: Paràmetres reguladors d’usos i activitats

II.4.1. Secció primera: Classificació urbanística dels usos

Article 96. Classificació dels usos
A efectes d’aquest POUP i del seu desenvolupament, s’estableixen els següents criteris de classificació
d’usos.
a. Segons la seva funció urbanística. El pla, atenent a la diferent funció urbanística, classifica els usos
com a generals o específics.
b. Segons la permissibilitat. El pla, atenent al diferent grau de permissibilitat estableix usos admesos i
prohibits i els classifica com a principals, compatibles, condicionats i incompatibles.
c. Segons la seva activitat. El pla atenent a les diferents activitats, diferencia entre les activitats
classificades de la normativa ambiental i aquelles activitats per les que calgui una regulació del Comú
específica, que seran contemplades en la corresponent ordinació del Comú.
d. Segons el domini. El pla, atenent al diferent domini, diferencia entre usos públics, privats i col.lectius.
e. Segons la durada. El pla, atenent a la diferent durada, classifica els usos en temporals i provisionals.

Article 97. Classificació segons la funció urbanística: usos generals
1. Residencial: és aquell referit a l’allotjament perllongat de les persones en edificis condicionats per a
aquesta funció, anomenats habitatges. Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a
continuació, següents: habitatge unifamiliar, habitatge plurifamiliar limitat, habitatge plurifamiliar, habitatge
agrícola, residencial especial, residencial mòbil, hoteler i d’aparthotel.
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2. Primari: comprèn les activitats que són pròpies del medi natural destinades a l’explotació del camp, el
bestiar o els boscos, incloses les petites activitats de caràcter familiar o artesanal derivades d’aquest. Inclou
els usos específics, definits en l’article que segueix a continuació, següents: agrícola, ramader i forestal.
3. Secundari: comprèn les activitats de tipus industrial i logístic. Inclou els usos específics, definits en
l’article que segueix a continuació, següents: indústria tipus lleugera, indústria tipus intensa i indústria
tipus logística.
4. Terciari: comprèn les activitats de tipus comercial i de servei. Inclou els usos específics, definits en
l’article que segueix a continuació, següents: comercial, oficines i serveis, restauració, recreatiu i
magatzems.
5. Comunicacions: comprèn aquells usos destinats al transport de les persones i mercaderies en les seves
diferents modalitats: viari, ferroviari i aeri.
6. Equipaments i serveis tècnics: comprèn els usos o activitats al servei directe dels ciutadans: educació,
assistència, sanitat, cultura, esport, religió i aquells relacionats amb les infraestructures de serveis
tècnics. Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a continuació, següents: educatiu,
sanitari, assistencial, sociocultural, esportiu, administratiu, serveis tècnics, estacionament i aparcament.
7. Espais lliures: comprèn aquelles activitats destinades a l’esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans a l’aire
lliure, en espais no edificats.

Article 98. Classificació segons la funció urbanística: usos específics
1. Els usos específics són aquells que el POUP estableix genèricament per a les zones i sistemes en què
es divideix el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable:
a. Habitatge unifamiliar: es refereix als allotjaments destinats a acollir una llar o família. L’habitatge
unifamiliar té lloc dins d’un edifici aïllat o agrupat a nivell horitzontal, que disposa d’un accés
independent i exclusiu amb l’exterior, i en el qual s’allotja una sola família o llar.
b. Habitatge plurifamiliar: edifici que inclou més d’un allotjament familiar. L’habitatge plurifamiliar no
comprèn els aparthotels ni cap ús subsumible en l’ús hoteler. L’habitatge plurifamiliar limitat preveu
la restricció a 3 allotjaments familiars com a màxim.
c.

Habitatge agrícola: es refereix a un habitatge familiar, lligat a l’explotació agrícola o ramadera del sòl
en el qual està ubicat. Per la seva permissibilitat ha de demostrar-se documentalment l’activitat de
l’usuari d’acord amb els usos permesos en el sòl no urbanitzable.

d. Residencial especial: comprèn els allotjaments col.lectius, destinats a residència d’una pluralitat o
comunitat de persones, com per exemple: albergs de joventut, cases de colònies, residències de
tercera edat, d’estudiants, religioses i d’altres similars. En queden exceptuats els allotjaments
assistencials i els hotelers.
e. Residencial mòbil: comprèn fórmules residencials no relacionades amb una edificació, com ara
càmpings i similars. Correspon a espais edificats auxiliarment per l’allotjament i/o acomodament
temporal. Inclou les funcions d’aparcament de les caravanes o similars dins d’aquest ús.
f.

Hoteler: comprèn els edificis destinats a l’allotjament temporal de persones amb les modalitats
diferents permeses a la legislació corresponent. S’inclou l’aparthotel.

g. Comercial: l’ús comercial al detall o comerç petit, mitjà i gran és el que correspon als establiments
oberts al públic, destinats al comerç al detall, de caràcter individual o col.lectiu, i locals destinats a la
prestació de serveis privats al públic, com poden ser perruqueries, salons de bellesa, bugaderia,
planxadora i similars. No inclou el comerç a l’engròs, la restauració i les activitats lúdiques. La
definició de comerç gran i mitjà és la fixada per la normativa i està subjecta a allò que determina la
normativa en matèria d’equipaments comercials.
h. Oficines i serveis: comprèn les activitats administratives o burocràtiques i de gestió privada.
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i.

Restauració: comprèn els locals i establiments del sector de la restauració com són restaurants,
bars, cafeteries, gelateries, granges i similars. En el supòsit que aquests locals es trobin associats a
discoteques, bars musicals, pubs o similars han de ser adscrits a l’ús recreatiu.

j.

Recreatiu: comprèn els serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de
l’espectacle, no compreses en cap altra qualificació, que poden generar molèsties tant a l’interior
com a l’exterior de l’establiment. Comprèn els locals com discoteques, bars musicals, pubs, sales de
festes, bingos, salons recreatius, esportius i similars.

k.

Magatzems: comprèn aquelles activitats relacionades amb el dipòsit de productes o mercaderies,
sense cap mena de manipulació, transformació o tractament. Quan aquesta activitat estigui
relacionada amb una altra, comercial o industrial, contigua, es considera tot el conjunt com adscrit a
l’ús principal. Comprèn, també, els establiments destinats al comerç a l’engròs. L’ús de magatzem
s’equipara a l’ús de serveis que correspongui en funció dels tipus de productes a emmagatzemar i
també en funció de les instal.lacions o maquinària de què disposi. L’ús de magatzem adaptat a les
tipologies edificatòries de cada zona, sent compatible amb les activitats que hi són permeses, pot
ser present arreu.

l.

Industrial: comprèn les activitats manufacturades i de transformació, i els tallers de reparació que,
per la seva condició, necessiten instal.lacions adequades, i tots aquells que per a les seves
especials característiques puguin ocasionar perill, molèstia o incomoditat a les persones o veïns.
L’ús industrial, a més de complir les condicions urbanístiques establertes en el pla, ha d’ajustar-se al
que estableix la corresponent ordinació del Comú pel que fa a les categories i classes d’indústria i la
seva compatibilitat respecte als altres usos. Dins de la regulació general de l’ús industrial el POUP
estableix la següent diferenciació:
– Indústria tipus lleugera: comprèn aquelles activitats industrials compatibles amb l’habitatge, en
què no existeixin raons per suposar que ha de comportar afectacions al medi ambient, a la
seguretat, a la salut o a la qualitat de vida de les persones.
– Indústria tipus intensa: comprèn aquelles indústries que, per les seves característiques, s’ha
d’instal·lar en zones industrials sense contigüitat amb altres activitats estranyes a elles. Són
bàsicament les de transformació de matèries primeres.
– Indústria tipus logística: comprèn la gestió de mercaderies o productes en grans quantitats tant a
nivell de magatzem com de transport o de manipulació.

m. Educatiu: és el destinat a l’ensenyament i formació.
n. Sanitari: és el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris,
clíniques, centres d’assistència primària, dispensaris i similars. Inclou també les clíniques
veterinàries i establiments similars.
o. Assistencial: comprèn les activitats destinades a l’assistència i cobertura de les necessitats de la
població i que en general no estan incloses en els altres usos. Inclou les diferents tipologies d’ús
residencial assistit, els centres geriàtrics, els centres de serveis assistencials (drogodependència,
atenció al menor), els centres d’acollida, etc.
p. Agrícola: inclou totes les activitats relacionades amb el cultiu de la terra i les petites activitats de
caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de l’explotació agrària, com petit
bestiar.
q. Ramader: comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guàrdia i custodia de bestiar, així
com les petites activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de
l’explotació ramadera.
r.

Forestal: comprèn les activitats relacionades amb la conservació, restauració, repoblació i explotació
dels boscos.

s.

Social: comprèn les activitats relacionades amb la societat des del seu vessant més social com el
polític, laboral, associatiu, etc. I no incorporades en altres usos específics.

t.

Cultural: comprèn les activitats relacionades amb la cultura.

u. Esportiu: comprèn les activitats relacionades amb la pràctica i formació de l’educació física i l’esport
en general.
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v.

Religiós: comprèn les activitats relacionades amb la pràctica religiosa.

w. Administratiu: comprèn els centres o edificis destinats a l’administració pública.
x.

Serveis tècnics: comprèn els centres o instal.lacions destinades al servei públic d’abastament de la
xarxa d’infraestructures i similars (aigua, energia elèctrica, sanejament, gas, tractament dels residus
sòlids, estacions de servei, benzineres, etc.)

y.

Estacionament i aparcament: són els destinats a la parada i guàrdia de vehicles automòbils. El
POUP estableix una regulació específica per aquest tipus d’ús en la secció quarta d’aquest mateix
capítol.

z.

Protecció: comprèn les activitats encaminades a la protecció dels valors naturals i culturals dels
terrenys així com els de seguretat o d’interès general o estratègic.

2. Quan una activitat sigui englobable en dos o més usos específics, haurà de complir allò que es disposi
per a cada un d’ells.

Article 99. Classificació d’usos segons la permissibilitat
Són prohibits tots els usos que no estiguin expressament identificats com a usos compatibles al principal.
D’acord amb el grau de permissibilitat dels usos el POUP estableix la següent classificació:
1. Usos principals. S’entén per ús principal aquell ús general o específic que caracteritza una zona, subzona
o sistema, que el POUP estableix com a majoritari respecte dels altres usos específics que puguin
establir-s’hi.
2. Usos compatibles. S’entén per ús compatible aquell ús general o específic que s’admet en una zona,
subzona o sistema per no ésser contradictori amb l’ús principal.
3. Usos condicionats. S’entén per ús condicionat aquell ús general o específic pel que el POUP estableix
una sèrie de condicions per a ser admès en una zona, subzona o sistema.
4. Usos incompatibles. S’entén per ús incompatible aquell ús general o específic que es prohibeix
explícitament emplaçar en una zona, subzona o sistema per ésser contradictori amb l’ús principal.

Article 100. Classificació dels usos segons la seva activitat
1. S’entén per activitat aquella acció concreta que ocupa un espai i que està dirigida a la producció,
l’intercanvi i el consum en relació a l’establert.
2. En general s’admeten en totes les zones del sòl urbà totes aquelles activitats que l’ordinació del Comú
determini, sempre que no siguin contradictòries amb l’ús principal i específic establert pel POUP per a
cada zona, subzona o sistema.

Article 101. Classificació d’usos segons el domini
1. D’acord amb el criteri del domini es diferencien usos públics, privats i col.lectius.
2. Són usos públics els referits als serveis prestats per l’administració, parapúbliques o per gestió dels
particulars sobre els béns de domini públic. També inclouen els realitzats per l’Administració en béns de
propietat particular mitjançant arrendament o qualsevol altre tipus d’utilització.
3. Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada i que no estan compresos a
l’apartat que segueix ni en el paràgraf anterior.
4. Usos col.lectius són els usos privats destinats al públic: es caracteritzen per pertànyer a una associació,
agrupació, societat, club o organització similar, per l’abonament d’una quota o d’un preu o alguna altra
contraprestació anàloga.

Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp – Any 2006 – Modificació 4 – Aprovada el 5/5/2011

38

NORMES URBANÍSTIQUES

Article 102. Usos temporals i provisionals
1. Són, segons el criteri de la durada, usos temporals els autoritzats per termini limitat o temps indefinit amb
autorització revocable pel Comú en funció de circumstàncies específiques aplicables de manera genèrica
a tots els donats en les mateixes circumstàncies.
2. Es consideren usos provisionals aquells que s’estableixen d’acord amb la LGOTU i el RC, no necessiten
instal.lacions o obres fixes i no dificulten l’execució d’aquest pla.
3. Aquests usos es poden autoritzar amb caràcter provisional d’acord amb el que prevegin les ordinacions
de la normativa subsidiària i complementària del Comú. Els usos i obres han de cessar o demolir-se
sense dret a indemnització, quan el Comú ho requereixi. No es poden iniciar les obres o els usos sense
que l’autorització, acceptada pel propietari, hagi estat inscrita sota les condicions indicades en el cadastre
comunal.

II.4.2. Secció segona: Regulació general dels usos

Article 103. Regulació general dels usos segons el règim jurídic del sòl
El present POUP regula els usos en els diferents tipus de sòl d’acord amb el següent:
1. En sòl urbà consolidat i consolidat condicionat, aquestes normes i les disposicions que les desenvolupin i
regulin detalladament la localització i característiques dels usos atenent a la diferent classificació que s’ha
establert en els articles anteriors.
2. En el sòl urbà no consolidat i urbanitzable, els plans parcials o especials precisen i detallen els usos que
el POUP o les disposicions que el desenvolupen defineix segons la seva funció urbanística i la seva
permissibilitat.
3. En el sòl no urbanitzable el POUP o les disposicions que el desenvolupen regula els usos atenent a la
funció urbanística i la permissibilitat dels mateixos, d’acord amb la definició i objectius de cada àrea en les
que es divideix el sòl no urbanitzable.

Article 104. Desenvolupament de la regulació dels usos
1. La determinació d’un ús general per a cada unitat d’actuació, sector, zona o sistema és competència del
pla. La seva alteració representa la revisió o modificació del pla.
2. La determinació d’un o diversos usos principals per a cada zona, subzona o sistema és competència del
pla. L’alteració d’aquests usos principals suposa la modificació del pla sempre que la variació no suposa
una contradicció amb l’ús general definit pel pla.
3. La determinació dels usos compatibles, condicionats i incompatibles, es pot modificar amb les següents
condicions:
a. En el sòl urbà consolidat i consolidat condicionat, mitjançant el desenvolupament de l’Ordinació
corresponent, es pot:
• restringir la localització i característiques de qualsevol d’aquests usos
• prohibir usos compatibles amb el pla
• admetre usos no contemplats pel pla, sempre que siguin compatibles amb l’ús general de cada
zona
b. En el sòl urbà no consolidat i l’urbanitzable, mitjançant l’aprovació del planejament derivat
corresponent que el desenvolupi, es regulen detalladament les diferents classes d’usos.
c. En el sòl no urbanitzable, mitjançant l’aprovació d’un estudi detallat es justifica la necessitat i idoneïtat
dels usos condicionats en aquesta classe de sòl. En cap cas un pla especial pot admetre un ús
declarat incompatible per aquest pla.
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II.4.3. Secció tercera: Regulació específica dels usos i activitats

Article 105. Concreció d’usos segons la seva activitat
La concreció de cadascuna de les activitats i la seva classificació es regula en l’ordinació corresponent.

Article 106. Situacions relatives
1. S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats d’emplaçament físic
respecte d’altres usos i/o activitats.
2. La situació relativa d’una activitat ve determinada per la ubicació que ocupa el local principal i d’accés a
l’activitat, que la mateixa activitat pot ocupar les plantes superiors i inferiors a la principal.
3. La classificació de les diferents situacions relatives de les activitats i el seu grau de compatibilitat o
permissibilitat s’estableix en l’ordinació corresponent.

Article 107. Nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn i el medi ambient
1. Qualsevol ús o activitat compatible, admesa o condicionada pel planejament en una determinada zona,
s’hi pot instal·lar atenent a dos requisits previs:
a. Que el nivell d’incidència sobre els altres usos i fonamentalment sobre l’ús residencial sigui el que,
d’acord amb els paràmetres que estableixi l’ordinació corresponent, pugui permetre la seva
compatibilitat.
b. Que els efectes a l’entorn i el medi ambient no sobrepassin els nivells que es fixen en la legislació i
reglamentació vigent i en l’ordinació corresponent.
2. La mesura del nivell d’incidència de qualsevol activitat sobre l’entorn o sobre els altres usos s’estableix a
partir de la relació indicativa dels següents paràmetres:
• sorolls i vibracions
• contaminació atmosfèrica
• aigües residuals
• residus
• càrrega i descàrrega
• aparcament
• olors
• radiacions electromagnètiques
• risc d’incendi
• risc d’explosió
• afectacions a la flora i la fauna
• afectacions al paisatge
3. Els anteriors paràmetres es regulen d’acord amb la redacció de l’ordinació corresponent, valorant el seu
nivell d’incidència sobre l’entorn i el medi ambient, i d’acord amb la legislació vigent. Es pot fixar també
tots els condicionants que es consideri convenients per a la seva aplicació.

II.4.4. Secció quarta: Regulació particular de l’ús d’estacionament / d’aparcament

Article 108. Reserva d’espais públics per a estacionaments
Els plans parcials i especials, en el sòl urbà no consolidat, en el sòl urbanitzable i el sòl no urbanitzable, han
de preveure sòl públic de cessió gratuïta per a estacionaments, en funció dels usos i de l’edificabilitat, de
manera que s’asseguri l’espai suficient determinat en aquest pla.
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Article 109. Condicions generals sobre la reserva d’aparcaments en els edificis
1. En totes les edificacions de nova planta o en les reformes amb augments que suposin la necessitat de
justificar noves places d’aparcament s’ha de preveure, en el projecte, 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 tenint com a màxim el
global per al més restrictiu. Si els usos no estan especificats en l’article següent s’aplicarà per analogia
l’assenyalat en l’esmentat article.
3. En tots els edificis d’habitatges o en les grans reformes, sigui quina sigui la qualificació urbanística, el
nombre d’habitatges i el de parcel.les que abasti, l’entrada i la sortida de totes les places d’aparcament
dels edificis en relació a cada via pública ha de fer-se per un únic lloc comú. Aquest pot ser mancomunat
i estar situat en altres edificis o solars.

Article 110. Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries en els edificis
Aquest POUP determina en ordinacions de normativa subsidiària de construcció el nombre mínim de places
d’aparcament en els edificis, en funció dels usos i del sostre permesos en cada zona.

Article 111. Causes d’exempció de les previsions d’aparcament en edifici propi
Queden exempts de les obligacions de reserva mínima de places d’aparcament en el propi edifici, els edificis
en què concorrin algunes de les causes següents:
1. Causes de mida.
a. Quan, en edificis plurifamiliars en altura, l’aplicació dels mòduls de l’article anterior doni un nombre de
places d’aparcament inferior a quatre.
b. Quan el nombre màxim de places d’aparcament possibles per planta soterrània és inferior a sis places,
només és obligatòria la construcció de la primera planta soterrània. Igualment, si amb el nombre de
soterranis admesos a la zona no s’arriba a assolir el nombre de places obligatori.
c. Quan per les condicions de la parcel.la, ubicació en la trama urbana o edifici catalogat, hi hagi
impossibilitat d’encabir les places d’aparcament obligatòries previstes.
2. Causes tècniques. Quan per raons tècniques demostrades (aqüífers, mètodes d’excavació extraordinaris,
apuntalaments de terres exagerats, etc.) no es pot complir amb el nombre de places exigides, es pot
exonerar parcialment del compliment de les places exigibles en el propi edifici.
En cap cas es permet l’exempció si les dificultats per a encabir les places d’aparcament en la mateixa
parcel.la deriven, exclusivament, d’haver exhaurit el nombre màxim d’habitatges reduïts o altre factor
similar.
En aquests casos però cal justificar el disposat en el Reglament de construcció.
Només queden totalment exempts de disposar de plaça d’aparcament els edificis dins dels nuclis
tradicionals i tots els catalogats.
3. Dins del SUC i SUCc, excepte al Pas de la Casa, quan les condicions del solar no permetin la justificació
de la propietat de les places d’aparcament dins el propi edifici, es permet ubicar-les en un altre
emplaçament a una distància inferior o igual a 500 m, sempre i quan aquestes es trobin dins del sòl urbà
consolidat o sòl urbà consolidat condicionat de la vall, entesa com a circumscripció urbana natural, en que
es troba.
Al Pas de la Casa, la reubicació de les places d’aparcament ha de trobar-se dins de la urbanització Sant
Pere del Pas de la Casa i s’accepta en aquest cas la fórmula del contracte de lloguer indefinit, en lloc de
la de propietat, mentre es mantingui la funció per la qual és necessària la plaça d’aparcament.
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TÍTOL III: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

III.1. Capítol primer: Disposicions generals

Article 112. Funció i contingut social urbanístic de la propietat del sòl
La funció social i urbanística de la propietat establerta a la LGOTU, delimita el contingut de les facultats
urbanístiques susceptibles d’adquisició i en condiciona l’exercici.

Article 113. Contingut de la propietat del sòl
Les facultats del dret de propietat s’exerceixen dins dels límits i amb el compliment dels deures establerts a
l’ordenament urbanístic, per aquest POUP i el planejament que el desenvolupa, d’acord amb la classificació i
la qualificació urbanístiques del sòl establertes en aquest pla.

III.2. Capítol segon: Règim urbanístic del sòl

Article 114. Règim urbanístic del sòl
El règim urbanístic del sòl i, per tant, les facultats urbanístiques que confereix la seva propietat, d’acord amb
allò que preveuen els articles de la LGOTU i els articles del Reglament urbanístic que la desenvolupen, es
defineixen a través de la classificació del sòl i la qualificació del sòl.

Article 115. Classificació del sòl
1. El POUP classifica el sòl del terme de la parròquia d’Encamp, per tal d’establir els límits de les facultats
del dret de propietat, conforme al que estableix l’article 24 i següents de la LGOTU, en sòl urbà consolidat
(SUC), sòl urbà consolidat condicionat (SUCc), sòl urbà no consolidat (SUNC), sòl urbanitzable (SUBLE) i
sòl no urbanitzable (SNUBLE).
2. La delimitació d’aquests tipus de sòl es grafia en els plànols corresponents.
3. La regulació de cadascuna de les classes de sòl s’estableix al títol IV de classificació del sòl d’aquestes
normes urbanístiques.

Article 116. Qualificació del sòl
1. El POUP qualifica el sòl en zones i sistemes. En els àmbits, sectors o unitats d’actuació es poden establir
zones preferents a detallar i sistemes indicatius.
2. La delimitació concreta de les zones i sistemes, i la localització indicativa de les zones preferents a
detallar i els sistemes inclosos en sectors de planejament s’especifiquen als plànols corresponents.
3. La cessió de terrenys obligatòria i gratuïta, a favor del Comú i càrrec del propietari dels terrenys, pot
efectuar-se en la pròpia unitat d’actuació i en àmbits diferents dins d’una unitat discontínua, o bé en una
altra unitat d’actuació. Aquesta cessió de terrenys obligatòria i gratuïta es pot efectuar en sòl o de forma
econòmica pel valor urbanístic dels terrenys de cessió. En sòl de gestió directa, el Comú determina la
forma de cessió i els terrenys de cessió en cas de què la cessió s’efectuï en sòl. En sòl de gestió per
planejament derivat, es determina de comú acord la forma de cessió i els terrenys de cessió en cas de
què la cessió s’efectuï en sòl.
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4. Es considera que l’edificabilitat que aporten els espais de cessió està en relació al percentatge de cessió
total de la unitat d’actuació i no en relació a la que aportaria pel seu emplaçament concret.
5. Es pot fer cessió voluntària de sòl, afegida a l’obligatòria, en els casos que el Comú apreciï l’interès
general o públic de la mateixa, tot i els condicionaments a que pot estar subjecta i la reserva dels drets
urbanístics per part dels cedents. Aquesta cessió voluntària ha de servir, com a mínim per incrementar el
sòl del sistema d’espais lliures destinats a ús públic i permet en compensació poder concentrar
l’edificabilitat en major altura o diferent ocupació. Cal l’establiment previ d’un conveni urbanístic per
qualsevol cessió d’aquest tipus.
6. En els casos que el POUPE marqui més espai de cessió que el 10 % obligatori dins una UA i en el
desenvolupament d’aquesta no es vulgui fer cessió voluntària de la part d’excés, tot recuperant i
materialitzant l’edificabilitat corresponent dins de la mateixa unitat d’actuació, cal concertar-se amb el
Comú i fixar quins espais en concret passen a ser els del 10 % de cessió obligatòria.
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TÍTOL IV: CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

IV.1. Capítol primer: Regulació del sòl urbà

IV.1.1. Secció primera: Disposicions generals

Article 117. Definició
1. El POUP classifica com a sòl urbà consolidat (SUC), per una banda, aquell que per la seva situació en
àrees consolidades per la urbanització i edificació mereix aquella classificació, així com aquells terrenys
que en execució del planejament han estat urbanitzats d’acord amb aquest. Tenen la consideració de sòl
urbà consolidat aquells terrenys amb la condició de solar i no estan inclosos dins d’una unitat d’actuació o
d’un pla especial o parcial subjecte a transformació de la seva ordenació. En aquells casos que hi ha
petites insuficiències o mancances d’urbanització o vialitat, el POUPE classifica part del sòl urbà
consolidat com a condicionat (SUCc), supeditat a corregir dites mancances pels particulars tot i mantenirse la gestió directa.
2. Té la consideració de sòl urbà no consolidat (SUNC) aquell sòl classificat com a urbà pel POUP que es
troba inclòs en una unitat d’actuació delimitada per al seu desenvolupament, àmbit o en un sector de
planejament que per les característiques del planejament està subjecte a transformació de la seva
ordenació.
3. En el cas de sòl que ha adquirit la condició d’urbà consolidat per execució de la urbanització de
conformitat amb el pla parcial o especial, la classificació com a urbà consolidat no deslliura els propietaris
afectats del total compliment de les obligacions derivades del pla parcial.

Article 118. Delimitació i ordenació del sòl urbà
1. Els límits del sòl urbà, zones i subzones, sistemes i unitats d’actuació pel posterior desenvolupament es
delimiten en el plànol corresponent.
2. L’ordenació detallada d’aquest sòl s’especifica en el plànol corresponent.
3. Cada unitat d’actuació porta, el nom i l’indicador alfanumèric o clau que, d’acord amb les categories que
s’estableixen, la defineix i n'estableix les condicions generals de parcel.lació, edificació i ús.

Article 119. Regulació del sòl urbà
1. El sòl urbà delimitat per aquest pla es regula per les determinacions que s’estableixen en aquestes
normes, per les determinacions que estableixin els plans que el desenvolupen i per les ordinacions de
regulació de l’edificació i usos detallats.
2. Pel que fa als usos agrícola i ramader són compatibles amb els usos indicats en detall en les unitats
d’actuació en sòl urbà no consolidat. I en sòl urbà consolidat són compatibles l’ús agrícola, vegetal i
animal, limitat a l’ús familiar en corts de superfícies construïdes màximes de 100 m². No es permet l’ús
ramader.
3. Les cessions gratuïtes i obligatòries a part dels carrers i vials en actuacions en SUC, SUCc i SUNC
s’efectuen com preveu la LGOTU. Són del 10 % de la superfície neta a la Vall d’Encamp i a Envalira i són
del 5 % de la superfície neta al Pas de la Casa.
Aquestes cessions són fetes seguint els criteris indicats en l’article relatiu a cada unitat d’actuació, podent
ser però modificats en el cas de mutu acord entre el Comú i els titulars representatius de la unitat en
qüestió sense necessitat de modificar o revisar el POUPE.
Si no s’indica altrament, la cessió del 5 % al Pas de la Casa, és a càrrec del Comú d’Encamp tant en
SUNC com en SUC o SUCc.
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4. En SUC i en SUCc, la cessió obligatòria i gratuïta prevista pel POUPE, relativa a cada cas, afectant
directament un o varis propietaris, es gestiona amb l’implicat directament sense necessitat d’incloure a la
resta de propietaris de la UA.

IV.1.2. Secció segona: Desenvolupament del pla en sòl urbà

Article 120. Desenvolupament del pla en sòl urbà
1. El desenvolupament de les determinacions sobre el sòl urbà consolidat (SUC) i el sòl urbà consolidat
condicionat (SUCc) contingudes en aquest POUP són d’aplicació immediata o gestió directa. No obstant,
es requereix la tramitació d’un programa de protecció o projecte especial en aquelles unitats d’actuació o
àrees de renovació o de reforma delimitades per aquest fi en el sòl urbà consolidat i l’execució prèvia del
condicionament en el sòl urbà consolidat condicionat.
2. En sòl urbà no consolidat (SUNC) cal el desenvolupament previ del planejament per pla parcial o per pla
especial.
3. Aquest POUP preveu el desenvolupament de diferents tipus d’unitats d’actuació a desenvolupar
mitjançant planejament especial, concretament totes les que són de titularitat pública.

Article 121. Classificació i definició de les unitats d’actuació de desenvolupament en sòl urbà
D’acord amb l’article anterior, aquest POUP preveu les àrees de desenvolupament en sòl urbà, en les
següents unitats d’actuació:
1. Les unitats d’actuació determinades en SUC a la Vall d’Encamp / Envalira / Pas de la Casa
Veure les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d’actuació en SUC a la Vall
d’Encamp / Envalira / Pas de la Casa.
2. Les unitats d’actuació determinades en SUCc a la Vall d’Encamp / Envalira / Pas de la Casa
Veure les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d’actuació en SUCc a la
Vall d’Encamp / Envalira / Pas de la Casa.
3. Les unitats d’actuació determinades en SUNC a la Vall d’Encamp / Envalira / Pas de la Casa
Veure les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d’actuació en SUNC a la
Vall d’Encamp / Envalira / Pas de la Casa.

IV.1.3. Secció tercera: Execució del pla en sòl urbà

Article 122. Execució del pla en sòl urbà
1. Aquest pla conté la delimitació de les unitats d’actuació, i en precisa les determinacions concretes dels
sòls que les integra, així com dels terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta i el seu destí i ús. El
sistema d’actuació per aquestes unitats d’actuació és en principi de gestió directa en sòl urbà consolidat i
en sòl urbà consolidat condicionat i a través del pla parcial o especial en el sòl urbà no consolidat.
2. En sòl urbà no consolidat, és de cessió obligatòria i gratuïta el sòl reservat per aquest POUP, o pels
plans especials o parcials que el desenvolupen, amb destinació a infraestructura viària. Els propietaris
del sòl inclòs dins una unitat d’actuació, a més de la cessió obligatòria i gratuïta d’aquest, han de
costejar-ne la urbanització.
3. L’ ampliació de carrers sobre solars o edificis en sòl urbà consolidat comporta la cessió obligatòria i
gratuïta del sòl sense necessitat de la delimitació d’una unitat d’actuació, ni de condicionar-la. En tots els
casos d’obertura de nous carrers en que cal fer-se la cessió del terreny i la construcció de la part
eixamplada en el planejament nou es condiciona el sòl urbà consolidat.
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4. En els altres supòsits, o en les reserves per altres fins que els assenyalats anteriorment, l’adquisició es
fa mitjançant l’expropiació o compensació especial a justificar. El cost d’aquestes expropiacions, així
com el de les obres d’urbanització, pot ser repercutit als propietaris que resultin especialment beneficiats
per l’actuació urbanística, mitjançant la imposició de contribucions especials, amb la delimitació prèvia
de l’àrea urbana beneficiària de la millora. S’elaborarà una ordinació específica al respecte.
5. Per a protegir l’ús agrícola i ramader es poden formar sectors separats a demanda dels interessats tot i
ser minoritaris, que han de ser reflectits en el pla parcial, en sòl urbà no consolidat.
6. En l’elaboració del pla parcial o especial, a part dels m² de sòl aportats per cada propietari es té en
compte el seu valor. Quan dins d’una unitat d’actuació hi hagi terrenys que en la legislació anterior tenien
edificabilitats diferents, es poden tenir en compte aquelles a l’hora d’estimar aquestes diferències de
valor.

Article 123. Unitats d’actuació
1. El POUPE delimita diverses unitats d’actuació en sòl urbà, consolidat, consolidat condicionat i no
consolidat, i precisa el seu àmbit i les determinacions concretes del sòl que les integra, així com d’una
part dels terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta i el seu destí i ús.
2. Les unitats d’actuació estan delimitades en els plànols d’ordenació que componen el pla.
3. Els articles següents estableixen les determinacions urbanístiques per a cada una de les esmentades
unitats d’actuació:
a. Àmbit: es descriu la superfície i els límits que abasta la unitat d’actuació.
b. Objectius: s’estableix la finalitat que es pretén en cada actuació.
c. Condicions d’ordenació, edificació i ús: s’estableix i es determinen les reserves de sòl públic, així com el
destí i es defineix la qualificació del sòl d’aprofitament privat, l’edificabilitat màxima de cada unitat
d’actuació i els usos compatibles. D’acord amb allò indicat a l’article 26.1 del Reglament Urbanístic que
permet que l’aprofitament urbanístic real de cada solar sigui diferent, el coeficient d’edificabilitat màxima
pot ajustar-se al real segons la reglamentació anterior tenint en compte les condicions específiques de
parcel.la o de solar, degudament i prèviament justificat en sòl urbà consolidat.
d. Condicions de gestió i execució: s’estableix en cada cas el sistema d’actuació que el pla determina
d’acord amb els previstos.
e. Règim transitori d’edificació i usos: s’estableix el règim transitori aplicable a les edificacions i els usos.
4. Es descriuen en les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d’actuació les
determinades en sòl urbà consolidat i tot seguit les determinades en sòl urbà no consolidat per a la Vall
d’Encamp i Envalira - Pas de la Casa, respectivament.
5. La cessió obligatòria o superfície de parcel.la de cessió s’obté pel quocient entre l’edificabilitat que es vol
realitzar respecte a la total possible multiplicat per la superfície neta de la superfície de la parcel.la o
solar.
L’edificabilitat corresponent a la cessió no necessàriament va lligada a la que es pot construir
efectivament en el terreny cedit sinó que es descompta de la possible per imputar-se al terreny cedit o
ser traslladada on el Comú cregui oportú.
6. Igualment en sòl urbà no consolidat.
La cessió obligatòria o superfície de terreny de cessió s’obté pel quocient entre l’edificabilitat que es vol
realitzar dins del sector o unitat sencera, descomptant aquella ja existent, respecte a la total possible de
realitzar al sector o unitat, multiplicat per la superfície del sector o unitat descomptant la vialitat.
L’edificabilitat corresponent a la cessió no necessàriament va lligada a la que es pot construir
efectivament en el terreny cedit sinó que es descompta de la possible per imputar-se al terreny cedit o
ser traslladada on el Comú cregui oportú.
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7. De manera genèrica, en sòl urbà consolidat i en sòl urbà consolidat condicionat, la cessió del 10 % de
sòl es fa en terreny i/o econòmicament si el Comú ho considera. Es pot fer dins o fora de la unitat
parcialment o totalment i en diferents indrets de preferència vora espais públics, i sempre d’acord amb
les necessitats del Comú. Al Pas de la Casa, la cessió és del 5 %, a càrrec del Comú, dins el perímetre
de la urbanització i en terreny.
8. En sòl urbà no consolidat, la cessió del 10 % de sòl per a espais lliures, es pot fer prop dels carrers,
camins comunals, rius i torrents i a l’exterior en casos especials i sempre on indiqui el Comú. D’acord
entre el Comú i els propietaris, es pot fer econòmicament. Igualment, es pot fer mixta. Al Pas de la Casa,
la cessió és del 5 %, a càrrec del Comú, dins el perímetre de la urbanització i en terreny.
9. Els terrenys cedits en altres o la pròpia UA poden tenir un valor urbanístic superior al que seria
l’equivalent en la UA. En aquests casos es considera la diferència com una cessió complementària
d’aquest valor. En cap cas el valor urbanístic pot ser inferior.
10. Dins del sòl urbà, es poden desenvolupar programes de protecció encaminats al patrimoni cultural, a la
qualitat del paisatge urbà, a la mobilitat de vianants, a l’accessibilitat, a l’acció de la neu i el gel, etc.

IV.2. Capítol segon: Regulació del sòl urbanitzable

IV.2.1. Secció primera: Disposicions generals

Article 124. Definició i tipus
El sòl urbanitzable (SUBLE) comprèn aquells terrenys que el POUP declara com a aptes per ser urbanitzats
i que no estan classificats com a sòl urbà (SUC, SUCc i SUNC) o sòl no urbanitzable (SNUBLE).

Article 125. Delimitació i ordenació del sòl urbanitzable
1. Aquest POUP delimita tot el sòl urbanitzable en els plànols corresponents.
2. Per a cada unitat d’actuació el pla descriu els objectius del seu desenvolupament i en determina les
condicions d’ordenació, edificació, ús i gestió. Pel que fa als usos agrícola i ramader són compatibles al
100 % amb els usos indicats en detall en les unitats d’actuació.

Article 126. Regulació del sòl urbanitzable
1. El sòl urbanitzable, SUBLE es regula per les determinacions generals que s’estableixen en aquestes
normes i les que estableixin els corresponents plans parcials o especials que desenvolupi cada unitat
d’actuació.
2. El POUP delimita tot el SUBLE i n’especifica les determinacions per a la redacció del posterior
planejament derivat.
3. Les cessions gratuïtes obligatòries es determinen a cada pla parcial o especial i tenen com a mínim,
l’extensió següent:
a. El 10 % de la superfície neta de la unitat d’actuació destinada a espais lliures i equipaments i altres
previstos sense cap servitud ni restricció.
b. El sòl destinat al sistema viari fins a un 35 %.
c. Es pot fer cessió voluntària per tal de disposar de més espais lliures no supeditada a les obligacions
urbanístiques fixada pel POUPE.
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4. Les cessions gratuïtes i obligatòries en actuacions en SUBLE s’efectuen com preveu la LGOTU i són del
10% de superfície neta en general. Aquestes cessions són fetes seguint els criteris indicats en l’article
relatiu a cada unitat d’actuació, podent ser però modificats en el cas de mutu acord entre el Comú i els
titulars representatius de la unitat en qüestió sense necessitat de revisar el POUPE. En cas de no trobarse indicat la forma i indret on fer-se és el Comú que en cada cas ho ha de concertar amb els promotors
del planejament derivat. D’acord entre el Comú i els propietaris, es pot fer econòmicament. Igualment, es
pot fer part en terreny i part econòmicament.

Article 127. Determinacions
En el sòl urbanitzable aquest POUP conté les determinacions següents:
1. L’àmbit de cadascuna de les unitats d’actuació a desenvolupar mitjançant un pla parcial, amb la superfície
corresponent expressada en m².
2. Els objectius generals del desenvolupament de cada unitat d’actuació.
3. Les condicions d’ordenació, edificació i ús de cada unitat d’actuació amb les següents especificacions:
a. El coeficient d’edificabilitat bruta expressat en m² sostre/m² sòl.
b. Les determinacions fonamentals de l’ordenació, quant a localització de zones i sistemes es refereix.
c.

La localització i el traçat preferent dels sistemes adscrits de les diferents zones delimitades.

4. Les condicions de gestió i el sistema d’actuació preferent.

IV.2.2. Secció segona: Desenvolupament del pla en sòl urbanitzable

Article 128. Desenvolupament del pla en sòl urbanitzable
1. En el sòl urbanitzable el pla es desenvolupa necessàriament mitjançant plans parcials o especials,
l’aprovació dels quals és condició indispensable per a la realització d’intervencions en el territori
corresponent, llevat del supòsit dels sistemes generals que s’executen de forma independent dels
sectors o unitats d’actuació.
2. Les diferents unitats que aquest POUP delimita en el sòl urbanitzable són les següents:
Les unitats d’actuació determinades en SUBLE a la Vall d’Encamp / Envalira / Pas de la Casa són:
Veure Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d’actuació en SUBLE a la Vall
d’Encamp / Envalira / Pas de la Casa.
3. Els objectius, superfícies i condicions d’ordenació, edificació, ús i gestió previstos en el POUP per
aquestes unitats d’actuació, a desenvolupar mitjançant el planejament derivat corresponent,
s’especifiquen en les fitxes relatives al detall de les unitats d’actuació.
4. Els plans parcials o especials poden completar les previsions establertes en aquest POUP però no
modificar-les.
5. Els plans parcials o especials han de respectar i incorporar les determinacions sobre sistemes,
estàndards urbanístics i altres precisions que per a cada unitat determini aquest pla.
6. Les determinacions del planejament parcial o especial han de tenir la precisió suficient per a permetre la
seva execució. Així mateix, i si és el cas, ha de preveure la delimitació de sectors i el sistema d’actuació
aplicable a cadascun, així com fixar l’ordre de prioritat d’execució entre ells.
7. En l’elaboració del pla parcial o especial a part de la superfície de sòl aportada per cada propietari es té
en compte el seu valor. Quan dins d’una unitat d’actuació hi ha terrenys que en la legislació anterior
tenien edificabilitat diferent es té en compte aquella a l’hora d’estimar aquestes diferències de valor.
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Article 129. Execució del pla en sòl urbanitzable
1. En el sòl urbanitzable l’execució de la unitat amb planejament parcial o especial es realitza sencera o per
sectors complets. El nombre dels sectors, així com l’àmbit territorial de cadascun, el determina el pla
parcial corresponent. Així mateix, l’àmbit territorial del pla parcial pot ser coincident amb el del conjunt de
sectors.
2. L’incompliment de les obligacions contretes i de la realització de la urbanització amb subjecció al pla parcial
facultarà l’Administració per adoptar alguna de les mesures previstes per aquests casos.
3. És de cessió obligatòria i gratuïta el sòl reservat en el planejament parcial o especial per a sistemes locals,
i també tots els sistemes d’infraestructures viàries que el POUP inclogui o adscrigui a l’àmbit en qüestió.
Així mateix, és de cessió obligatòria i gratuïta a l’administració actuant el 10 % del sòl net de la unitat
d’actuació d’acord amb la legislació urbanística vigent.
4. Els propietaris dels terrenys inclosos dins de la unitat o sector han de costejar les obres d’urbanització i
edificar els solars quan el pla així ho estableixi en els terminis que aquest assenyali i, en el seu defecte,
en els terminis establerts a la LGOTU.
5. Els propietaris d’aquests terrenys també han de costejar i, en el seu cas, executar les infraestructures de
connexió amb els sistemes generals exteriors a l’actuació; i, si fos el cas, les obres necessàries per a
l’ampliació o reforçament dels esmentats sistemes requerides per la dimensió i densitat dels mateixos i les
intensitats d’ús que aquests generin, de conformitat amb els requisits i condicions que estableixi el
planejament general.
En els casos en que els serveis tècnics necessaris per al desenvolupament de la urbanització d’una
unitat d’actuació suposin la insuficiència d’aquelles infraestructures generals que han de permetre el
funcionament dels de la unitat, els promotors del desenvolupament derivat de la unitat han d’assumir
tant el projecte com l’execució i cost per l’adequació de les infraestructures generals de les quals es
proveeixin a més dels propis de la unitat.
6. Quan l’obtenció dels terrenys destinats a sistemes hagi de ser realitzada abans del desenvolupament de la
unitat d’actuació o aquests no estiguin adscrits a ella, aquests sòls han de ser objecte de conveni urbanístic
o d’expropiació.
7. Per a protegir l’ús agrícola i ramader es poden formar sectors separats a demanda dels interessats tot i ser
minoritaris, que han de ser reflectits en el pla parcial.

IV.3. Capítol tercer: Regulació del sòl no urbanitzable

IV.3.1. Secció primera: Disposicions generals

Article 130. Definició, funció i objectius
1. El sòl no urbanitzable (SNUBLE) comprèn aquells terrenys que donat el seu valor agrícola, forestal,
faunístic, històric, científic i/o paisatgístic, cal protegir dels processos d’urbanització de caràcter urbà i
dels usos que impliquen transformació de la seva destinació, per tal de preservar i de potenciar la
continuïtat i millora de les condicions i recursos naturals i de conservar el seu equilibri ecològic, en funció
del paper físic, social i ambiental que tenen per ells mateixos i en relació a la ciutat, a la qual
complementen. També comprèn els terrenys de propietat privada susceptibles de ser afectats per un risc
natural alt. El sòl mencionat sense designació específica es preveu com a suport d’equipaments, serveis
o espais lliures a determinar.
2. En concret les finalitats del pla en la regulació del sòl no urbanitzable són:
a. Protegir aquests sòls dels processos d’urbanització de caràcter urbà, excepció dels casos en que
incorporen sòls per a espais lliures, equipaments o infraestructures.
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b. Preservar i millorar les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals.
c. Protegir els espais i elements naturals més remarcables, o que defineixen l’aspecte global del territori,
preservant els valors ecològics i paisatgístics, per tal d’assegurar el manteniment de l’estabilitat dels
sistemes naturals i la conservació de la diversitat biològica.
d. Constituir reserves de sòl per tal de configurar corredors ecològics territorials que preservin la qualitat
mediambiental.
e. Regular la implantació i el desenvolupament d’aquells usos i activitats que el pla admet en cada zona
del sòl no urbanitzable de forma que no malmetin els valors que es pretenen protegir, i impedir la
implantació d’aquells usos o activitats que siguin incompatibles amb la destinació definida per aquest
POUP en aquells sòls.
f. Regular els sistemes i elements generals.
g. Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients per a les construccions i
edificacions permeses en sòl no urbanitzable, d’acord amb la legislació urbanística, de manera que
aquestes no trenquin l’equilibri ecològic de les diferents zones de sòl no urbanitzable, així com,
determinant els instruments i procediments adients en cada cas per a la seva autorització.
h. Protegir les àrees amb riscos naturals.
i. Identificar les àrees d’aprofitament privat a través de les dites àrees diferenciades, ja siguin privades,
o comunals d’ús privatiu.
3. La regulació normativa del sòl no urbanitzable estableix i condiciona els usos permesos per tal de garantir
el manteniment de totes les seves funcions, que són les següents:
a. Funció productiva: el sòl no urbanitzable és part de la base de les activitats agràries, que proveeixen
aliment i recursos naturals i formen part de l’economia local. Així com altres activitats econòmiques
secundàries i terciàries que es puguin considerar.
b. Funció ambiental: en el sòl no urbanitzable es produeixen els processos ecològics essencials en
equilibri amb les actuacions humanes i és l’indret on habiten la majoria de les espècies de flora i fauna
autòctones, que són la base de la biodiversitat local.
c. Funció cultural: el sòl no urbanitzable és expressió de la història, resultat de la intervenció de les
persones en la transformació i utilització dels recursos naturals, que ha determinat la imatge final de la
ciutat i el seu entorn tradicional.
d. Funció lúdico-esportiva: el sòl no urbanitzable és també necessari per a la població com a espai
esportiu, d’esplai, lleure i repòs psicològic.
e. Funció protectora: les àrees amb risc natural són sòl no urbanitzable.
f. Funció reserva: com a sòl de suport a equipaments, serveis i espais per determinar o ampliar per
futurs creixements.

Article 131. Delimitació i ordenació del sòl no urbanitzable
1. Aquest pla classifica el sòl no urbanitzable i el delimita en el plànol corresponent.
2. Les zones i sistemes del sòl no urbanitzable, es delimiten en el plànol corresponent. I es fa a través
d’àrees diferenciades.
3. El sòl no urbanitzable es regularà per les determinacions que s’estableixen en aquest capítol, així com
per les específiques definides per a cada zona i per a cada sistema, en el títol V d’aquestes normes, i si
és el cas, per les determinacions que s’estableixin en el seu desenvolupament.
4. Aquest pla estableix les determinacions generals que regulen el sòl no urbanitzable sens perjudici de
l’aplicació de la normativa vigent corresponent per raó de la matèria que es tracti i d’aquelles
determinacions que estableixin les altres administracions competents en cada matèria.
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IV.3.2. Secció segona: Desenvolupament del pla en el sòl no urbanitzable

Article 132. Desenvolupament del POUP en sòl no urbanitzable
1. Les determinacions sobre el sòl no urbanitzable contingudes en aquest pla, són d’aplicació directa.
2. No obstant, es poden tramitar plans especials per al desenvolupament del sòl no urbanitzable, d’acord
amb les determinacions d’aquest pla, amb la finalitat d’impulsar i millorar les seves funcions: productiva,
ambiental, cultural i lúdico-esportiva.
3. Els plans especials no poden alterar les determinacions del pla. Podran però, reduir l’ordenació prevista,
restringir els usos permesos i augmentar la superfície establerta com a mínima de finques en la regulació
de cada tipus de sòl i respecte dels diferents usos.
4. Els plans especials de qualsevol tipus, fins i tot els d’àmbit supracomunal, que pretenguin objectius
diversos dels enunciats anteriorment i incideixin en territori qualificat com a sòl no urbanitzable, han de
justificar expressament l’observació de les determinacions d’aquest pla.
5. Tot això sens perjudici d’aquelles altres autoritzacions que es requereixin per part d’altres administracions
amb competències per raó de la matèria que es tracti.
6. El Comú pot tramitar un projecte especial per a la delimitació d’unes àrees on s’hi permetin les activitats
extractaves en aquelles zones on aquest POUP determina que l’ús extractiu és condicionat. En aquests
casos, el planejament derivat corresponent ha de justificar el compliment dels requisits que condicionen
aquesta activitat i ha de preveure l’elaboració d’un programa de restauració de conformitat amb el que
disposa la legislació vigent, sobre les normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats
extractives. En tot cas l’atorgament de la llicència del Comú d’activitat estarà condicionada a la
presentació prèvia, per part de l’empresa extractora, del programa de restauració aprovat per
l’administració competent. Igualment pel que fa a abocadors de qualsevol tipus o perforacions o
obertures de túnels de suport a infraestructures d’accés o a activitats diverses.

Article 133. Classificació i definició dels sectors de desenvolupament en el sòl no urbanitzable
1. Independentment de la possibilitat de desenvolupar projectes especials en sòl no urbanitzable, d’acord
amb les finalitats descrites a l’article anterior d’aquestes normes urbanístiques, aquest POUP estableix
en determinats sectors la necessitat de la tramitació d’un projecte especial per al seu desenvolupament,
i en defineix els objectius i criteris generals d’ordenació, edificació i ús, així com les condicions de gestió.
2. Aquests sectors de desenvolupament en sòl no urbanitzable són:
a.

la vall del Madriu-Perafita-Claror, patrimoni mundial, com a bé immoble d’interès cultural en la
classificació de paisatge cultural de la Unesco, considerat espai natural.

b.

delimitació de l’entorn de protecció del paisatge cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror,
patrimoni mundial (zona 1) de la Unesco, considerat espai natural.

c.

delimitació de l’entorn de protecció del paisatge cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror,
patrimoni mundial (zona 2) de la Unesco, considerat espai natural.

d.

planejament derivat corresponent de protecció del medi ambient, la conservació de la natura, la fauna
i els ecosistemes.

e.

planejament derivat del nou cementiri a Beixalís.

f.

planejament derivat de l’àrea compatible amb el domini esquiable.

g.

planejament derivat de la resta d’àrees d’interès general, entre altres de la xarxa hidrològica,
considerada espai natural.
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IV.3.3. Secció tercera: Regulació general dels elements bàsics del territori

Article 134. Elements bàsics del territori del sòl no urbanitzable
1. Aquest POUP defineix uns elements bàsics del sòl no urbanitzable que configuren la seva fesomia i que
esdevenen elements referencials de les actuacions permeses en el sòl no urbanitzable, amb la finalitat
de garantir la compatibilitat dels usos i la idoneïtat de les instal.lacions i construccions amb l’estructura i
característiques físiques del territori on es localitzen, i d’aconseguir la seva integració en el medi i reduirne el seu impacte.
2. Aquests elements bàsics són els següents:
a. Estructura de la propietat del sòl.
b. Edificacions i elements construïts.
c. Xarxa viària tradicional.
d. Xarxa hidrològica: rius i torrents i llacs.
e. Àrees boscoses i/o de vegetació singular.
f. Elements naturals que configuren la topografia: carenes i pics.
3. La definició d’aquests elements i les determinacions relatives a les condicions d’implantació i limitacions
en l’edificació i ús del sòl que comporten, es regulen de forma genèrica i bàsica en els articles següents,
sens perjudici de les determinacions específiques per a cada zona o sistema que aquest pla estableix.

Article 135. Estructura de la propietat del sòl
1. El pla destaca la importància de la propietat comunal dins del sòl no urbanitzable i per tant les
possibilitats d’aplicar una gestió sostenible, racional i en concertació amb altres comuns.
2. Es fixarà la unitat mínima de gestió en l’ordinació corresponent.
3. Queden prohibides les divisions, segregacions, o partions de tota mena, de terrenys en sòl no
urbanitzable en qualsevol dels següents casos:
a. Quan de la segregació o divisió en resultin finques amb superfícies inferiors a la unitat mínima de
conreu o a la unitat mínima de producció forestal d’acord amb l’apartat del present article.
b. Quan la finca estigui vinculada a una edificació i es consideri indivisible per aplicació de les normes
sobre superfícies mínimes de terreny vinculades a les construccions en el sòl no urbanitzable.
c. Quan la finca no tingui accés directe a les carreteres, vies tradicionals, camins, pistes forestals o
d’altres carrers de domini públic.
d. Quan suposi una separació aleatòria de sòl amb altra classificació.
4. Podran autoritzar-se segregacions inferiors a la unitat mínima de conreu o forestal quan aquestes
s’agrupin a finques veïnes i la superfície resultant de l’agrupació, així com la superfície restant de la finca
matriu de la qual s’hagi realitzat la segregació, resultin iguals o superiors a la unitat mínima de conreu o
forestal que en cada cas sigui d’aplicació. En aquests casos haurà d’acreditar-se la inscripció de
l’agrupació en el cadastre comunal, i la superfície resultant de la finca matriu respecte a la qual s’ha
realitzat la segregació.
5. Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions en sòl no urbanitzable estan subjectes a
prèvia llicència del Comú. Es considera infracció urbanística greu el fraccionament del sòl que vulneri les
determinacions d’aquest pla.
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Article 136. Edificacions i elements construïts
1. Es prohibeix a tot el sòl no urbanitzable d’Encamp qualsevol construcció, excepte les destinades a
activitats o usos d’interès públic les previstes en arrendaments efectuats del sòl comunal, les pròpies de
les activitats permeses en aquesta classe de sòl o els habitatges familiars que hi estiguin directament
associats, i aquelles altres expressament previstes a la secció quarta d’aquest capítol.
2. Únicament s’admeten actuacions de reconstrucció o de rehabilitació d’edificacions existents o previstes
en aquelles construccions tradicionals que calgui recuperar o preservar per raons històriques,
arquitectòniques o paisatgístiques i hagin estat incloses en el corresponent catàleg a efectuar pel pla
especial, segons s’especifica a l’article 35 d’aquestes normes, o bé construccions per equipaments.

Article 137. Xarxa viària tradicional
1. Aquest POUP conserva en la seva integritat l’actual xarxa de camins comunals i que formen part del
sistema viari.
2. Es preveu eixamplar els camins comunals fins a una amplada mínima de 5 metres. Els camins comunals
han de tenir la base en bon estat i ser convenientment senyalitzats. El caràcter i criteris d’utilització
d’aquests camins es defineixen a la secció primera del capítol tercer del títol V d’aquestes normes,
relatiu al sistema viari.
3. Totes les construccions han de separar-se dels camins comunals existents.
4. No es poden obrir nous camins, vies, pistes forestals, itineraris i recorreguts paisatgístics, o qualsevol
altre tipus de vialitat que no estigui prevista en aquest pla, en els plans especials que en sòl no
urbanitzable poden desenvolupar-lo, en els plans de gestió forestal o en els programes de medi ambient,
agricultura o els sectorials de riscos o per necessitats de protecció degudament justificats o accés.
5. El desenvolupament de la xarxa viària tradicional esmentada als apartats 1 i 4 d’aquest article han de
respectar el sentit general del traçat (origen - destí, directrius de la traça, amplada), definit pels
corresponents planejaments. S’admeten petits ajustaments del traçat amb la finalitat d’adequar-se millor
a la topografia, de respectar elements de valor singular (patrimoni vegetal, cultural, etc.) de millorar
l’impacte en el paisatge, ordenar l’edificació i de millorar cruïlles o nusos. Els projectes de sol.licitud de
llicència han d’incorporar l’explicació, argumentació i justificació del traçat definitiu, de les seves
característiques i de la idoneïtat del seu desenvolupament en relació al caràcter de les zones on està
situat, així com els usos als que van destinats.
6. L’atorgament de llicència per a l’obertura d’un nou camí tradicional quan no estigui inclòs en alguns dels
instruments relacionats a l’apartat 4 d’aquest article, és competència discrecional del Comú a la vista de
la justificació real de la seva necessitat i conveniència i la valoració de les alteracions negatives de
l’entorn natural de la zona afectada. En aquest supòsit, i per tal que el Comú pugui pronunciar-se
respecte a qualsevol actuació que pretengui l’obertura o modificació de traçat d’un camí tradicional, es
requereix la presentació d’un projecte on es defineixi el traçat i característiques d’aquest nou carrer,
justificant la necessitat i conveniència del nou camí o de la modificació proposada, així com també la
integració del nou traçat en el paisatge, i la no producció d’efectes degradants al medi, o en el seu cas,
les mesures correctores que els pal.líï. En el cas que es tracti de l’obertura d’un nou camí en zona
forestal, a més d’estar sotmès a les determinacions compreses en aquest apartat, ha de complir allò que
regula la normativa forestal i de medi natural. En qualsevol cas, l’obertura o modificació d’un camí
tradicional solament pot autoritzar-se quan no hipotequi la xarxa viària tradicional bàsica prevista per
aquest pla i el seu futur desenvolupament.

Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp – Any 2006 – Modificació 4 – Aprovada el 5/5/2011

53

NORMES URBANÍSTIQUES

7. En aquells sectors on aquest POUP preveu per al seu desenvolupament la tramitació d’un projecte
especial, és aquest instrument el que ha de definir exactament la jerarquia de la xarxa viària i dels
camins tradicionals del sector que desenvolupa, així com el traçat, amplada i característiques dels
camins amb criteris objectius i de servei a les explotacions agràries o forestals de l’àmbit de planejament
que desenvolupa, respectant, però, la xarxa viària bàsica, que té la condició d’indicativa, definida per
aquest pla. Així mateix, el planejament derivat corresponent ha de garantir la compatibilització de l’ús per
al qual es destinen els camins, amb la seva integració paisatgística. En aquests sectors, en tant que no
s’aprovin els plans especials corresponents, qualsevol actuació relativa a la xarxa viària i camins
tradicionals únicament pot portar-se a terme sempre que es respecti la xarxa viària bàsica prevista per
aquest pla i el seu futur desenvolupament. Aquestes actuacions requereixen llicència del Comú prèvia, la
qual té caràcter discrecional. En aquests casos les determinacions previstes per aquest POUP en
aquesta matèria tenen caràcter indicatiu.

Article 138. Xarxa hidrològica: rius i torrents
1. La definició de la xarxa hidrològica, el seu règim i condicions d’ús i d’ordenació, vénen regulats a la
secció quarta del capítol quart del títol V d’aquestes normes, relatiu al sistema hidrològic. Els diferents
elements que conformen el sistema hidrològic es recullen en els plànols corresponents.
2. No pot realitzar-se cap construcció que contingui espai cobert aprofitable a una distància inferior a 5,00
m comptats a partir dels límits d’edificació dels rius i dels torrents. Això sens perjudici del compliment de
les determinacions específiques que per a cada zona estableix aquest pla en aquest aspecte.
3. L’amplada dels llits dels rius i dels torrents ve definida en els plànols i normes corresponents.
4. L’ús de les aigües superficials i/o subterrànies es regula per la legislació vigent en la matèria. Això no
obstant, qualsevol actuació en aquesta matèria requereix també la prèvia llicència del Comú.

Article 139. Àrees boscoses i/o de vegetació singular
1. Les masses boscoses consolidades i aquelles àrees de vegetació singular existents en el sòl no
urbanitzable, es consideren elements naturals que cal protegir. Amb aquesta finalitat, no es poden
autoritzar en aquestes àrees edificacions, instal.lacions, i explotacions agrícoles que puguin perjudicar les
seves condicions naturals, a més de respectar les determinacions establertes per a cada zona on es
regula l’existència d’aquests elements naturals, llevat de les necessàries per a la seva regeneració.
2. Els instruments urbanístics i les seves revisions i modificacions requereixen, abans de la seva aprovació
provisional, informe preceptiu de l’administració forestal en relació amb la delimitació, qualificació i
regulació normativa dels terrenys forestals, així com en relació amb les compensacions necessàries per
evitar la disminució dels terrenys forestals existents en el seu àmbit d’aplicació, de conformitat amb el
que preveu la legislació vigent.
3. En qualsevol cas, l’objectiu primordial d’aquest pla en relació a aquestes àrees boscoses i de vegetació
singular és preservar-les i protegir un patrimoni natural valuós, així com, salvaguardar les funcions
ecològiques que duen a terme.
4. En les àrees forestals, només s’admet l’explotació forestal quan aquesta no comprometi la persistència
de la massa forestal i compleixi el que requereix la legislació vigent. Per al desenvolupament de
qualsevol activitat forestal és necessària llicència del Comú, prèvia presentació del corresponent projecte
tècnic. Així mateix, cal que aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció
d’incendis i la legislació vigent.
5. En les àrees de vegetació singular, les actuacions que s’hi realitzin han d’anar encaminades a la seva
protecció, revalorització i desenvolupament natural.
6. Es conserva la vegetació existent al llarg dels rius i torrents, així com aquells espais arbrats al llarg dels
camins o vinculats a les edificacions existents. Excepcionalment, i per motius de seguretat, es poden
tallar arbres propers a les instal.lacions agrícoles i als habitatges tradicionals, prèvia la corresponent
autorització.
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Article 140. Els elements naturals de la topografia: carenes i pics
1. Les carenes i pics són elements naturals de la topografia que configuren el paisatge i el perfil
muntanyenc de l’entorn.
2. Les construccions, instal.lacions i explotacions agrícola-ramaderes han d’adaptar-se a la topografia
natural del terreny i no produir alteracions de més de 3,00 m excepte en aquells casos i zones en què
aquest POUP defineixi específicament altres límits i condicions. D’acord amb aquest apartat es
consideren no edificables els terrenys del sòl no urbanitzable amb un pendent igual o superior al 100 %.
Llevat dels equipaments, carreteres o infraestructures públiques.
3. Es prohibeix la col.locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge
natural i la silueta del perfil muntanyenc. Tanmateix, les construccions permeses en el sòl no
urbanitzable han de situar-se en els terrenys menys exposats visualment. Es prohibeixen les
construccions sobre les carenes del relleu del terreny.

IV.3.4. Secció quarta: Regulació general de les construccions en el sòl no urbanitzable

Article 141. Disposicions generals
1. Les intervencions en sòl no urbanitzable han d’assegurar el respecte a les condicions naturals i
paisatgístiques de l’entorn en què s’emplacen, complir les determinacions relatives a les condicions
d’implantació i limitació en l’edificació i ús del sòl que comporten els elements bàsics del territori definits
a la secció primera d’aquest capítol, i les determinacions específiques que aquestes normes determinen
per a cada zona i sistema.
2. En el sòl no urbanitzable, d’acord amb el que es disposa en aquestes normes, es poden realitzar
actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin
d’emplaçar en el medi natural. Poden també realitzar-se construccions pròpies d’una activitat agrícola,
ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica, i els habitatges no permanents que hi
estiguin directament i justificadament associats, així com aquelles altres expressament previstes en
aquesta secció. En aquest sentit es pot fer adaptacions topogràfiques del terreny seguint la normativa
general o específica prevista a aquest efecte.
3. També pot autoritzar-se la reconstrucció i rehabilitació de les bordes i construccions tradicionals que
calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques i hagin estat
incloses en el corresponent catàleg establert pel planejament derivat corresponent de protecció
d’aquestes normes, amb vista a destinar-les a habitatge no permanent, a un ús residencial turístic o
d’hosteleria tradicional o a activitats esportives, lúdiques i d’educació en el lleure. La reconstrucció o
rehabilitació del patrimoni arquitectònic tradicional ha de respectar el volum edificat preexistent i la
composició volumètrica original prèviament determinats. Solament es pot admetre la divisió horitzontal
d’aquestes edificacions fins a un màxim de dues entitats cadastrals diferents, si no s’alteren les
característiques originals de l’edificació i es manté el seu entorn natural i tradicional degudament
conservat, sempre respectant la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat.
4. Totes les edificacions, tant les existents com les de nova construcció han de disposar d’elements de
tractament d’aigües residuals no contaminant. No es pot atorgar llicència de cap tipus que no inclogui la
realització d’una instal.lació de tractament d’aquestes a menys que no estigui ja realitzada en condicions
correctes.
5. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en qualsevol cas la preservació
d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les
construccions i les activitats autoritzades. Els materials, els sistemes constructius i la tipologia aparents
de les edificacions en sòl no urbanitzable han d’ésser els propis de la zona.
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Article 142. Condicions generals de les noves edificacions o ampliacions d’existents destinades a
habitatge no permanent
1. Els habitatges en sòl no urbanitzable han de complir, a més de les disposicions generals del sòl no
urbanitzable de cada zona que estableix aquest pla, les següents condicions:
a. La consolidació, ampliació o nova construcció d’una edificació està condicionada a la inscripció de la
parcel.la com a indivisible en el cadastre comunal. En el cas que la construcció es vinculi a la
titularitat única de terrenys discontinus que formen part d’una unitat orgànica, cal inscriure en el
cadastre comunal la no edificabilitat de les altres parcel.les.
b. Les edificacions de nova planta, les ampliacions i les reformes d’edificacions existents responen a les
tipologies existents en la zona o, en tot cas, en fan interpretacions ajustades utilitzant materials de
construcció i colors adequats a l’entorn.
2. Els habitatges construïts en sòl no urbanitzable no vinculats a una explotació agrícola o forestal estan en
situació d’ús disconforme, excepte aquells que siguin fruit de la reconstrucció o rehabilitació de bordes i
cases tradicionals, d’acord amb el que disposa l’apartat tercer de l’article precedent.
Article 143. Condicions generals de les edificacions destinades a usos agrícoles, ramaders o forestals
1. Es consideren edificacions destinades a usos agrícoles, ramaders o forestals, totes les edificacions i/o
instal.lacions necessàries per al desenvolupament de l’explotació, com és el cas de bordes i
construccions auxiliars, instal.lacions tècniques, les corts i pletes, les construccions ramaderes i totes
aquelles construccions de tipus no provisional.
2. Sens perjudici del compliment del que es determina per a cadascuna de les zones i del que estableix la
legislació vigent en cada cas les condicions generals de l’edificació per aquests tipus de construccions,
són les que es defineixen a continuació:
a. Bordes i coberts: Són aquelles instal.lacions destinades a emmagatzemar eines, màquines, productes
agrícoles i altres elements. Els paràmetres i condicions mínimes d’aquestes edificacions s’estableixen
en cada zona del sòl no urbanitzable.
b. Construccions ramaderes (orris, corts, pletes): Són els allotjaments ramaders destinats a la cria i
l’engreix de bestiar. Han de complir, a més de les disposicions generals del sòl no urbanitzable de
cada zona que estableix aquest pla, les condicions següents:
– En la tramitació de l’expedient d’activitat s’ha d’especificar el sistema de tractament i de depuració
de les aigües residuals i el seu destí final, així com justificar el compliment de totes les altres
determinacions de la legislació vigent.
– S’ha de garantir una instal.lació adequada per a emmagatzemar els orins i fems i una superfície
suficient de conreu per fer-los servir d’adob orgànic.
– En la sol.licitud de llicència per a les granges o estabulacions s’ha d’especificar, mitjançant un
plànol detallat, la situació del fossar de orins i el dipòsit de cadàvers, la localització respecte a la
resta d’edificis situats en parcel.les veïnes dins d’un radi de cent metres (100 m), amb
l’especificació de l’ús de cadascun i la localització respecte a totes les vies d’aigua existents en un
radi de cent cinquanta metres (150 m). S’ha de justificar que es compleixen les condicions
especifiques que regulen les explotacions ramaderes.

Article 144. Condicions generals de les actuacions d’interès públic en sòl no urbanitzable
1. Són actuacions d’interès públic en sòl no urbanitzable les següents:
a. Les activitats col.lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es
desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal.lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què
es tracti. Així com els edificis d’ús residencial que les acompanyin.
b. Els equipaments i serveis comunitaris.
c. Les infraestructures d’accessibilitat.
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d. Les instal.lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la
infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i
subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de
fonts renovables i les altres instal.lacions ambientals.
2. Solament poden autoritzar-se edificacions i instal.lacions d’interès públic sempre que es compleixin a
més de les disposicions generals per al sòl no urbanitzable i les específiques de cada zona, les que es
defineixen a continuació.
3. En la tramitació de l’autorització per a ubicar una construcció d’aquest tipus en el sòl no urbanitzable cal
justificar de forma expressa i motivada les raons en què es basa la necessitat de situar la instal.lació en
el medi natural en general, i en l’indret concret on es proposa la seva situació, així com que l’àmbit
d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles per raó dels
seus valors històrics, paisatgístics, arqueològics, ambientals o culturals, per l’existència de riscs naturals
o pel fet d’estar subjectes a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic.
4. Per a les edificacions que es declarin d’interès públic, s’ha de redactar un pla especial que contempli,
com a mínim, les següents determinacions:
a.

Justificar explícitament la inexistència de riscos per a les zones confrontants pel que fa als valors
agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics.

b.

Definir les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures corresponents per tal
d’assegurar la minoració de l’impacte i la integració ambiental de les instal.lacions.

c.

Especificar l’ocupació màxima de l’edificació segons el tipus instal.lació i la distància mínima als
límits de terreny i als camins comunals.

d.

Determinar l’edificabilitat permesa d’acord amb les necessitats i característiques funcionals de la
implantació que es plantegi.

e.

Ordenar i definir els accessos necessaris i instal.lacions complementàries que l’edificació i l’activitat
proposada requereixi, així com les infraestructures i serveis necessaris per a la instal.lació i
desenvolupament de l’activitat proposada.

f.

En la memòria del pla especial cal justificar l’interès públic de les actuacions que es proposin, la
coherència de la sol.licitud amb l’àmbit on es situïn i amb les determinacions d’aquest POUP per la
zona que es tracti, i incloure un estudi econòmic i financer acreditatiu de les possibilitats reals
d’execució i gestió de l’edificació i instal.lació proposada.

g.

S’exigeix també, si és necessari, l’adequació d’una infraestructura per a extinció d’incendis i d’altres
mesures de precaució o correctores en relació amb l’entorn.

h.

Cal també incorporar un estudi d’avaluació de l’impacte de la construcció i instal.lació en el medi on
se situï.

5. En aquells casos en què s’autoritzin edificacions i instal.lacions d’interès públic, el Comú pot exigir el
compliment d’aquelles condicions necessàries per a garantir la restitució del sòl afectat per l’actuació, en
el supòsit que l’activitat autoritzada sigui temporal.

Article 145. Altres construccions admeses en sòl no urbanitzable
1. En sòl no urbanitzable, a més de les actuacions previstes en aquesta secció, es poden admetre com a
noves construccions, respectant en qualsevol cas les incompatibilitats i les determinacions de la
normativa urbanística i sectorial aplicable:
a. Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.
b. Les construccions i les instal.lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les
obres públiques.
c. Les construccions destinades a les activitats de turisme natural o de càmping, que exigeixen en tot
cas, la tramitació prèvia d’un permís d’edificació, amb el compliment de les determinacions
establertes en aquestes normes.
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2. En la sol.licitud de llicència de les edificacions i instal.lacions vinculades a l’execució de les obres
públiques cal justificar la necessitat de les construccions o instal.lacions que es projectin, així com indicar
les zones afectades i les mesures correctores previstes en ordre a preservar les condicions naturals,
l’equilibri ecològic i els valors paisatgístics. No són autoritzades aquestes instal.lacions si malgrat tot es
considera que afecten greument algun d’aquests valors.
3. La construcció d’estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de carretera
s’ha d’ajustar a les determinacions previstes per a les actuacions d’interès públic en sòl no urbanitzable.
4. En el cas de construccions que no tenen regulació específica dels paràmetres de parcel.lació i edificació
es regiran pel que corresponen al tipus denominat com a bordes.

IV.3.5. Secció cinquena: Regulació general de les instal.lacions en el sòl no urbanitzable

Article 146 . Instal.lacions de subministrament d’aigua, depuració d’aigües residuals i hidrocarburs
1. Cal que les instal.lacions fixes de dipòsit o elevació es disposin amb criteris d’encobriment, sia enterrantles o amb tractament vegetal. Quan aquestes necessitin complementàriament una edificació, és
necessari un tractament tradicional, integrat a l’entorn. Els mateixos criteris són d’aplicació pel que fa al
tancament exterior. L’espai lliure necessari per a la funcionalitat de les instal.lacions ha de tractar-se
amb criteris de paisatge i vegetació adequades a les característiques de l’indret.
2. L’admissió de les instal.lacions que es proposin, o la legalització de les existents, es fa mitjançant
projecte especial que contempli la seva necessitat, l’àmbit d’ocupació necessari, l’estudi d’alternatives de
localització i elecció justificada en funció del menor impacte en el paisatge i el tractament edificatori i
paisatgístic adequat a l’entorn, amb solució de les contradiccions que es puguin plantejar segons la zona
on se situï.
3. Les instal.lacions de transport es desenvolupen mitjançant projecte d’urbanització on s’analitzi la
necessitat i adaptació del traçat i s’avaluïn les alternatives possibles, justificant l’elecció de la de menor
impacte, especificació de les condicions tècniques menys lesives i tractament de restauració.

Article 147. Instal.lacions de telecomunicacions
1. La implantació i desenvolupament d’instal·lacions de telecomunicacions que es pretengui ubicar en el sòl
no urbanitzable requereix la tramitació d’un projecte especial que contempli la seva necessitat, l’àmbit
d’ocupació necessari, l’estudi d’alternatives de localització i elecció justificada en funció del menor
impacte en el paisatge i el tractament edificatori i paisatgístic adequat a l’entorn, amb solució de les
contradiccions que es puguin plantejar segons la zona on se situï, en els termes previstos pel Decret
148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal.lacions de telefonia mòbil i altres
instal.lacions de radiocomunicació. Aquest document ha de recollir també la previsió de l’operador
d’implantació d’aquestes instal.lacions en l’àmbit del Comú i la justificació que, en cap cas, les
instal.lacions superen els límits d’emissió de radiació electromagnètica establerts com a no convenients.
2. Aquest projecte especial necessita l’informe previ de l’administració sectorial competent.
3. En tant que no es desenvolupi l’esmentat projecte especial, només poden admetre’s instal.lacions
autònomes amb caràcter provisional. En aquest cas cal l’elaboració d’un projecte tècnic que ha de
contenir els requisits escaients.
4. En tot cas, cal atenir-se igualment a la resta de la normativa comunal que li afecti.

Article 148. Infraestructures elèctriques
1. Cas d’haver-se de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies de transport elèctric, aquestes han de
soterrar-se sempre que sigui possible i ordenar-se conjuntament amb les existents, preveient corredors
al llarg de les infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que menys perjudiquin la qualitat
ambiental i paisatgística d’aquests sòls.
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2. Per regular el seu traçat i les mesures adequades a aquestes finalitats han de redactar-se plans
especials d’acord amb el que s’estableix en aquestes normes urbanístiques. Cal incorporar en aquests
instruments de planejament estudis de traçats alternatius que justifiquin la solució menys lesiva al medi.
Alhora cal establir el tipus de tractament de la vegetació i l’arbrat existent en els àmbits de protecció
definits per la legislació amb la finalitat de reduir l’impacte paisatgístic. Està prohibida la utilització
d’herbicides, ja que tots els sòls necessiten una protecció del mantell vegetal apropiada en cada cas.
3. Les infraestructures elèctriques que creuen el sòl no urbanitzable han de protegir-se i generar en el seu
entorn les servituds que es derivin del seu correcte funcionament.

Article 149. Resta d’instal·lacions tècniques
Pel que fa a la resta d’instal·lacions tècniques, que inclouen abocadors i tractament i eliminació
d’escombraries, aquest POUP no admet la seva instal.lació en el sòl no urbanitzable, llevat dels sòls
qualificats com a sistema d’infraestructures i serveis tècnics, clau S, destinats a aquest ús actualment, i els
que es requalifiquin per via de modificació del pla.

IV.3.6. Secció sisena: Regulació general dels usos

Article 150. Regulació general dels usos
1. Independentment d’allò que aquestes normes preveuen per a cada zona de sòl no urbanitzable, són
incompatibles i queden prohibits en la totalitat del sòl no urbanitzable tots aquells usos que impliquen
una transformació en la destinació o les característiques d’aquest sòl o lesionin el valor específic que en
cada zona es defineix.
2. Queden prohibits amb caràcter general els usos d’interès privat següents: habitatge plurifamiliar;
oficines; industrial; magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l’ús agrícola, ramader o forestal;
garatges i tallers de reparació de vehicles; abocadors de residus industrials; i instal.lacions privades de
tractament o gestió de residus. Llevat dels que de manera particular i justificada, el Comú exceptuï a
traves d’una ordinació o pla especial específic. No es consideren prohibits els relacionats amb els
dominis esquiables i el lleure en relació al medi natural.
3. Es permeten aquelles activitats extractives ja existents que disposen de llicència del Comú i programa
de restauració aprovat amb anterioritat a l’aprovació d’aquest pla, dins de l’àmbit autoritzat pel Comú,
sense que en cap cas puguin actuar fora del perímetre definit a l’efecte. En aquelles zones on aquest pla
classifica aquest ús com a condicionat, aquestes solament poden autoritzar-se prèvia la tramitació d’un
pla especial de promoció pública d’acord amb el que preveu en aquestes normes.
4. L’autorització de qualsevol ús compatible comporta l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per
evitar la degradació del medi natural i per aconseguir una integració total en l’entorn en què s’instal·li.
Així mateix, cal preveure de forma detallada la captació d’aigua potable, el sistema de depuració
d’aigües residuals, les mesures necessàries contra incendis, la idoneïtat dels accessos necessaris i la
conservació i la restauració de les masses arbrades i de la vegetació autòctona la conservació de sòls i
restauració dels talussos. El titular es compromet a la conservació de l’establiment i del seu entorn per
tal que reuneixi unes condicions perfectes de seguretat, salubritat i acabat públic.
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TÍTOL V: QUALIFICACIÓ DEL SÒL

V.1. Capítol primer: Disposicions generals

Article 151. Qualificació del sòl
1. La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes té per objectiu assignar a cada part del territori
usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions d’edificació tot desenvolupant els drets i deures genèrics
establerts pel pla, mitjançant la classificació del sòl.
2. S’entén per sistemes urbanístics el conjunt d’elements d’interès general que, relacionats entre sí,
configuren l’estructura general i orgànica del territori i són determinants per assegurar el
desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans.
3. Les zones corresponen a les àrees de sòl el destí de les quals les fa susceptibles d’aprofitament privat.
La naturalesa de cada zona es determina amb la definició de condicions de parcel.lació, d’edificació i d’ús
que s’especifiquen per a cadascuna de les mateixes i que es recull als articles corresponents d’aquestes
normes. En el cas de zones en sòl no urbanitzable, la seva naturalesa ve també determinada en funció
de la classe de sòl on es situen.
4. En el cas d’unitats d’actuació que inclouen carreteres generals o secundàries, les superfícies existents
d’aquestes estan excloses de la unitat. No obstant, a efectes únicament de còmput de l’edificabilitat
global, i atès que aquesta s’avalua per coeficient brut d’edificabilitat, es considera superfície viària
existent.
En el cas d’unitats d’actuació que inclouen rius o torrents, s’exclouen de la unitat d’actuació les
superfícies situades dintre dels límits normatius de dits rius o torrents que compleixen les amplades
mínimes (canes) legalment establertes.
5. La superfície del sòl de cessió té la part proporcional de l’aprofitament urbanístic o edificabilitat que li
correspon en funció del percentatge respecte el total de la UA.
6. La qualificació indicada en plànol té caràcter de genèrica. L’acceptació d’altres qualificacions és possible
dins la unitat d’actuació sempre i que es reconegui en les ORNS de les UA.

V.2. Capítol segon: Regulació general dels sistemes

Article 152. Definició
1. Els sistemes són aquell conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per assegurar el
desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important contribució a l’hora d’assolir els
objectius del planejament referents a infraestructures de protecció i de comunicacions, equipaments
comunitaris, serveis tècnics i d’espais lliures en general.
2. El POUP estableix les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del que estableixi de forma
més específica la normativa vigent en cadascuna de les matèries que afecten cada sistema.

Article 153. Tipus de sistemes
1. Els sistemes generals són els elements d’ordenació urbana que configuren l’estructura general i orgànica
del territori a nivell general.
2. Els sistemes locals o complementaris són aquells que completen, a nivell de sector, l’estructura definida
pels sistemes generals. La regulació dels sistemes locals es contempla en aquestes normes
urbanístiques però la seva concreció es fa en el desenvolupament de cada unitat d’actuació.
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3. La distinció entre sistemes generals i sistemes locals fa referència al seu ordre i jerarquia en relació a
l’ordenació urbanística, però no afecta al seu règim jurídic que és el mateix en ambdós casos.
4. En les diferents unitats d’actuació de desenvolupament delimitats en el sòl urbà (consolidat, consolidat
condicionat i no consolidat), sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable, aquells sistemes que tenen caràcter
indicatiu, s’identifiquen amb la corresponent clau alfanumèrica N pels definitius i entre parèntesi (N) pels
no definitius. Les determinacions corresponents a la posició, mida i destí d’aquests sistemes
s’estableixen en els articles corresponents a cada unitat d’actuació de desenvolupament.

Article 154. Identificació dels sistemes
1. Els sistemes previstos per aquest POUP i les claus identificaves dels mateixos són els següents:
SISTEMA DE COMUNICACIONS
Carrer Arterial
Carrer Col.lector
Carrer Local
Carrer Tradicional
Aparcament / Estacionament d’ús públic definitiu
Aparcament / Estacionament d’ús públic no definitiu
Transports públics especials

CA
CC
CL
CT
AP/ES
(AP)/(ES)
T

SISTEMA DE PARCS I ESPAIS LLIURES
Xarxa de parcs i espais lliures d’ús definitiu
Xarxa de parcs i espais lliures d’ús no definitiu
Sense designació específica

P
(P)
SDE

SISTEMA D’ESPAIS NATURALS
Afectació per declaració d’interès cultural de la vall del
Madriu-Perafita-Claror
Entorn de protecció
SNUBLE amb determinació concreta
Xarxa hidrològica

EN
H

SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS TÈCNICS
Equipaments d’ús definitiu
E
Equipaments d’ús no definitiu
(E)
Serveis tècnics d’ús definitiu
S
Serveis tècnics d’ús no definitiu
(S)
Sense designació específica
SDE
2. En aquells casos en què aquest POUP contempla la coexistència de dos usos diferents en un mateix
terreny qualificat com a sistema, aquests s’identifiquen amb la doble clau corresponent.

Article 155. Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes
1. El sòl qualificat de sistema queda vinculat a aquesta destinació.
2. Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública tot i que poden ser de
titularitat privada en els següents casos:
- Quan ho determini aquest POUP o el planejament derivat que el desenvolupi.
- Quan el sistema estigui en funcionament abans de l’aprovació inicial del pla i la seva titularitat i
objectius siguin concordants amb les determinacions assenyalades per aquest.
3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada en règim de concessió administrativa, o
altre règim equivalent, d’acord amb el que preveu l’article següent, sempre que aquesta forma de gestió
sigui compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics del pla.
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Article 156. Desenvolupament del pla respecte als sistemes generals
1. El desenvolupament de les determinacions del pla sobre els sistemes s’efectua d’acord amb el que
disposa el present capítol i els que regulen específicament cadascun dels sistemes.
2. Les previsions del POUP respecte als sistemes, en el sòl urbanitzable i el sòl no urbanitzable es
desenvolupen a través de plans especials o donat el cas, a través dels corresponents plans de les
unitats d’actuació de sòl urbanitzable amb els que està relacionats.
3. El POUP preveu necessàriament el desenvolupament, entre altres i mitjançant el corresponent
planejament derivat, dels sistemes següents:
a.

Planejament especial Viari,

b.

Planejament especial del nou cementiri a Beixalís,

c.

Planejament especial de totes les infraestructures,

d.

Planejament especial del Riu Valira d’Orient i del Riu del Pas de la Casa,

e.

Planejament especial dels Equipaments de la Parròquia.

4. Així mateix, es requereix la tramitació d’un projecte especial d’assignació d’usos per al desenvolupament
d’aquells sòls que el POUP qualifica com a equipaments, i d’acord amb el que s’estableix en aquestes
normes.

Article 157. Gestió i execució dels sistemes
1. Per a la gestió i execució dels sistemes, així com per la seva adquisició, es procedeix segons el règim
urbanístic del sòl en què se situen, d’acord amb el que es determina en el present article i altres
concordants d’aquestes normes i de les disposicions en matèria d’ordenació del territori i urbanisme.
2. Els terrenys qualificats com a sistemes per aquest POUP són adquirits per l’administració actuant per
qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions de sòl obligatòries previstes per la legislació urbanística o
voluntàries i d’acord amb aquest pla, o per convenis urbanístics precisant o desenvolupant el POUP o
per expropiació.
3. El cost d’adquisició d’aquests terrenys i de l’execució dels sistemes pot ser repercutit segons és
procedent, entre els propietaris afectats del sector de planejament o unitat d’actuació, o mitjançant la
imposició de contribucions especials a aquells propietaris que resulten especialment beneficiats per la
millora.
4. En els sòls qualificats de sistemes d’equipaments i serveis tècnics, un cop són de titularitat pública,
poden atorgar-se concessions administratives o altre procediment anàleg per a la construcció,
manteniment i explotació d’aquests sistemes, en les condicions i el procediment legalment establerts, i
d’acord amb les determinacions definides en aquest pla.
5. En el subsòl dels sòls destinats a sistemes d’equipaments i de parcs i jardins urbans de titularitat pública
en què el projecte especial que el desenvolupa ho prevegi expressament, poden atorgar-se concessions
administratives per a la construcció, manteniment i explotació d’aparcaments, per sota de la rasant
natural del terreny, en les condicions i procediment legalment establerts i d’acord amb les
determinacions definides en aquest pla.
6. Independentment de la tramitació i aprovació d’aquells instruments de planejament d’execució, que es
requereixen per al desenvolupament i implantació dels sistemes, les construccions, les instal.lacions, les
edificacions i les altres activitats que poden situar-se d’acord amb aquest POUP en els sòls qualificats de
sistema i en les zones adjacents de protecció de sistemes, estan subjectes en qualsevol cas, i sense
perjudici d’altres autoritzacions o procediments que es requereixin, a l’obtenció de la corresponent
llicència del Comú, la qual es subjecta al que determinen aquestes normes, sempre que la iniciativa no
sigui del Govern ni del Comú.
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Article 158. Valor urbanístic dels sistemes
1. El valor urbanístic dels sistemes es determina de conformitat amb el que estableixen les disposicions en
la matèria.
2. El valor urbanístic que correspon als sistemes generals adscrits a una unitat de planejament parcial es
determina a partir del coeficient d’edificabilitat promig de la unitat o al que se’n deriva segons aplicació de
l’OGUC.

Article 159. Protecció dels sistemes
1. Aquest POUP delimita els espais lliures afectats a la protecció dels diferents sistemes, com a sòls que per
la seva proximitat als sistemes i afectació derivada de la corresponent legislació, no poden ser edificats o
tenen restringit el seu ús.
2. Entre els diferents espais de protecció de sistemes, aquest POUP contempla els següents:
a. Protecció del sistema viari: Segons el que disposa aquest POUP o el seu desenvolupament i la
legislació vigent, segons es tracti de vies de l’administració general o de la comunal, pel que fa al règim
de protecció referent a zones d’afectació i límits d’edificació. Així mateix cal respectar la legislació
vigent pel que fa als camins tradicionals segons estiguin subjectes per raó de la seva ubicació en sòl
agrícola o forestal o altres.
b. Protecció del sistema hidrològic (fonts i cursos d’aigua): Segons el que disposa aquest POUP o el seu
desenvolupament, i les disposicions específiques en la matèria, a més d’aquelles disposicions que
l’administració competent en la matèria dicti o reguli, per al seu desenvolupament.
c. Protecció dels equipaments: Segons el que estableix aquest POUP a cada cas, i concretament i pel
que fa als cementiris, s’han de respectar les limitacions establertes a les disposicions específiques.
d. Protecció dels serveis tècnics: Segons el que disposen en les disposicions específiques en cada cas.
En les infraestructures soterrades o aèries que creuen el territori s’estableix la fixació a través dels
plans especials corresponents de mesures complementàries que les determinen així com la respectiva
coordinació de les unes amb les altres. Totes elles (elèctriques, telecomunicacions, aigua,...) generen
en el seu entorn les servituds que es deriven del seu correcte funcionament.
3. Els espais de protecció de sistemes poden ser utilitzats per al pas d’infraestructures i carrers, sempre que
aquestes no es contradiguin amb les condicions de l’espai que protegeix.
4. No poden autoritzar-se en aquests espais, edificacions o instal.lacions que no són directament
relacionades amb el respectiu sistema al que es refereix la protecció.

V.3. Capítol tercer: Sistema viari

Article 160. Definició i identificació
1. El sistema viari comprèn les instal.lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la
vialitat i l’aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un
nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins del terme de la parròquia. Els camins comunals
tradicionals es consideren sistema viari.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau C.
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Article 161. Tipus de vies
De conformitat amb la classificació que estableix el pla formen part del sistema viari:
1. La xarxa viària arterial, clau CAi.
Formada per aquelles vies que tenen com a funció principal la de connectar els nuclis de la Vall
d’Encamp i d’Envalira - Pas de la Casa amb la resta del territori i que són el conjunt de carreteres que
creuen el terme de la parròquia. Veure plànols corresponents.
2. La xarxa viària urbana, claus CCi, CLi, AP i ES.
La funció de la xarxa viària urbana és la de relacionar i comunicar les diferents àrees urbanes de la
Parròquia tot estructurant els nuclis habitats. Veure plànols.
a. Les vies col.lectores, clau CCi, destinades a garantir la connectivitat dels diferents teixits que formen
la ciutat.
b. Les vies locals, clau CLi destinades a garantir l’accessibilitat rodada a les edificacions.
c. Els aparcaments, clau AP, i els estacionaments, clau ES, complementaris del sistema viari, per a
millorar la circulació i mobilitat.
3. La xarxa viària tradicional, clau CTi.
És aquella formada pels camins comunals i dels carrers dins dels nuclis tradicionals que tenen com a
funció principal la vertebració del territori tradicional i la seva comunicació amb el teixit urbà. Veure
plànols.

Article 162. Titularitat
1. El sòl qualificat de sistema viari, tant general com local, és de titularitat pública, després de
l’eixamplament dels carrers o camins comunals i després de la cessió obligatòria dels vials, amb les
excepcions que es citen a continuació.
2. Els camins tradicionals que siguin de propietat privada abans de l’aprovació d’aquest pla, poden
mantenir el mateix règim de propietat. La modificació de la seva titularitat passant a pública es defineix
mitjançant projecte especial o mitjançant pla parcial en el cas de que participin en el desenvolupament
d’alguna unitat d’actuació.
3. Aquells espais que han tingut la consideració de carrers de titularitat pública amb anterioritat al present
POUP i que aquest no els qualifiqui com a tals tenen la consideració de béns patrimonials del Comú
llevat de convenis urbanístics que estableixin el contrari.
4. El sòl qualificat amb la clau C és de domini públic. El subsòl pot ser d’ús privat, per tal d’admetre la
construcció d’aparcaments i/o rampes i altres solucions d’accés als aparcaments soterranis situats en
zones veïnes o constituir aquelles servituds de pas necessàries per a aquesta finalitat, mitjançant
conveni urbanístic.
5. Tots els carrers de titularitat privada que no compleixen l’article 31 del Reglament d’urbanització han de
traspassar-se en el termini màxim de 6 anys des de l’aprovació del pla en les condicions fixades pel
Comú.
6. Els terrenys cedits per vials a l’administració abans de l’aprovació del POUP, i que no han estat realitzats
o no han permès o donat la qualitat de solar als seus cessionaris, poden al moment de desenvolupar les
unitats d’actuació dins les quals es troben inclosos, atorgar els drets urbanístics que es poden
despendre dels mateixos als seus cessionaris sempre i quan no hagin rebut compensació econòmica.
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Article 163. Règim general
1. En l’obtenció, projecció, finançament, construcció, ús, explotació i conservació de la xarxa viària ha
d’observar-me allò que disposen aquestes normes i la legislació vigent o les ordinacions que se’n
deriven.
2. Les línies que delimiten la xarxa viària en sòl urbà i sòl no urbanitzable en els plànols d’ordenació
corresponents indiquen la magnitud i la disposició del sòl reservat per al sistema viari, llevat dels túnels
que ha de ser objecte d’un projecte específic que n’estableixi la magnitud i disposició definitiva.
3. Les condicions que regulen l’entorn de la xarxa viària es regeixen pel que disposa la legislació vigent
sobre limitacions de la propietat i sobre l’entorn de cada tipus de via pública, com també per les
corresponents disposicions urbanístiques o especials.
4. Els plans especials, estudis de detall o projectes d’urbanització que s’elaborin per a l’execució o
condicionament i millora de la xarxa viària poden precisar i adequar les alineacions i rasants d’aquesta a
la topografia i altres característiques geogràfiques del terreny, així com a les característiques de
l’edificació i els àmbits que conformen.
5. En el sòl urbanitzable els plans parcials i especials han d’ajustar-se la xarxa viària necessària pel seu
desenvolupament d’acord amb les que són determinacions fonamentals del traçat dels plànols.
6. En sòl no urbanitzable s’ha d’estar al que s’estableix en aquestes normes, i concretament al que
determinen els plans especials que s’elaborin en desenvolupament d’aquest pla.

Article 164. Condicions d’ús
1. La xarxa viària arterial
a. Ús principal: comunicacions, d’acord amb el que estableixen aquestes normes. Bàsicament trànsit
rodat parroquial.
b. Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari i de suport al transport rodat. Així com els
previstos en les seccions tipus.
Les condicions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions, així com la regulació del grau d’incidència
sobre l’entorn, es regula d’acord amb allò que estableix la legislació vigent.
2. La xarxa viària urbana
a. Ús principal: comunicacions, d’acord amb el que estableixen aquestes normes. Trànsit rodat, per a
vianants i aparcament en superfície.
b. Usos compatibles: serveis tècnics vinculats al viari i aparcament en subsòl. Així com els previstos en
les seccions tipus.
Les condicions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions, així com la regulació del grau d’incidència
sobre l’entorn, es regula d’acord amb allò que estableix la legislació vigent.
Els aparcaments situats en el subsòl són de titularitat pública i la seva explotació pot ser pública o
privada, mitjançant concessió administrativa.
No obstant el que estableix el punt precedent, excepcionalment poden situar-se aparcaments privats
i solucions d’accés als aparcaments soterrats privats de les finques veïnes. En aquest darrer cas el
subsòl és de titularitat pública. Els elements de protecció de les rampes d’accés han de tenir un nivell
de disseny i qualitat acord amb el del viari al qual complementen.
c. El Comú pot acordar l’ús preferent de vianants en determinades vies de la xarxa urbana, amb
limitacions a l’ús de vehicles, tant de manera singular com a través de l’execució del planejament o
redactant l’instrument de planejament o normatiu necessari. Genèricament l’àrea dels nuclis
tradicionals d’Encamp es considera àrea de restricció de pas de vehicles.
3. La xarxa tradicional de camins comunals
a. Ús principal: comunicacions, d’acord amb el que estableixen aquestes normes. Per a vianants. Rodat
per a vehicles especials.
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b. Usos compatibles: espais lliures.
c. L’administració competent decideix sobre les condicions generals d’ús dels diferents camins. Els
projectes d’urbanització i conservació dels camins han de respondre a aquestes necessitats d’ús
assignades, fent compatibles els usos propis del sòl agrícola, ramader o forestal amb aquells usos
orientats al lleure, esport i el passeig turístics.
d. L’amplada màxima dels camins tradicionals és variable. Els camins tradicionals han de tenir la base
en bon estat i ser convenientment senyalitzats. Això no obstant, els plans especials que es
desenvolupin en el sòl no urbanitzable, han de determinar i concretar la jerarquia i les característiques
específiques dels camins tradicionals en atenció a la seva funció.

Article 165. Protecció del sistema viari
1. La xarxa viària arterial
El conjunt de vies segregades i carreteres que formen la xarxa viària arterial estan sotmeses, al següent
règim de protecció referent a zones d’afectació i línia d’edificació:
a. Zona d’afectació: només s’admeten els usos que són compatibles amb la seguretat del carrer i només
es poden fer obres d’enjardinament o viàries o de suport als serveis tècnics.
b. Línia d’edificació: la donada per Govern.
2. La xarxa viària urbana
Aquest POUP grafia tant les vies existents com les projectades i fa coincidir la zona de domini públic
amb la qualificació viària.
3. La xarxa viària tradicional
Les separacions mínimes a les quals han de situar-se les construccions respecte de la xarxa viària
tradicional s’estableixen en ordinacions reguladores de la normativa subsidiària.
4. Es obligatòria la presentació d’un estudi d’impacte del trànsit generat per a la implantació de centres
comercials o equipaments d’una superfície construïda superior als 2.500 m².

Article 166. Publicitat
1. La col.locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública està sotmesa a les
prescripcions establertes a la legislació vigent i a prèvia llicència del Comú.
2. Es regulen les condicions a les quals han de sotmetre’s les instal.lacions publicitàries emplaçades en el
domini públic del Comú, mitjançant la corresponent ordinació del Comú.

Article 167. Estudis d’impacte ambiental
1. Qualsevol projecte d’obra que defineix el traçat definitiu d’una via inclosa dins de la xarxa bàsica arterial,
ha d’anar acompanyat del corresponent estudi d’impacte ambiental que valori l’impacte ecològic i
paisatgístic i defineixi les intervencions necessàries per a pal·liar-ne els efectes d’acord amb la normativa
vigent.
2. Qualsevol pla urbanístic o projecte d’urbanització que afecta el traçat d’una via inclosa dins de la xarxa
bàsica territorial ha d’avaluar també les solucions menys lesives a l’entorn ambiental i paisatgístic que
afecta.

Article 168. Desenvolupament de l’ordenació
El POUPE es desenvolupa com a mínim amb el pla viari i el pla de circulació que han de detallar-se les
característiques essencials dels carrers (arterials, col.lectors, urbans) i el mobiliari urbà (parada de bus, etc.)
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V.4. Capítol quart: Sistema de parcs i espais lliures

V.4.1. Secció primera: Disposicions comunes
Article 169. Definició i tipus. Identificació
1. El sistema d’espais lliures d’Encamp inclou aquells sòls que, localitzats estratègicament en les diferents
àrees de la Parròquia, permeten estructurar una xarxa d’espais lliures interrelacionats a través dels
carrers urbans, camins comunals tradicionals que han de sostenir la reserva de sòl per futurs parcs i
espais urbans.
2. El sistema d’espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora que determina la
imatge final de la ciutat i del seu entorn immediat no urbanitzat.
3. Els sòls que aquest pla destina a sistema d’espais lliures, s’inclouen en una de les categories següents:
Xarxa de parcs i espais lliures d’ús definitiu
Xarxa de parcs i espais lliures d’ús no definitiu
Sense designació específica

Clau P
Clau (P)
Clau SDE

Article 170. Regulació
El present pla estableix les determinacions generals del sistema d’espais lliures, sense perjudici del que
estableixi de forma més específica la normativa vigent en cadascuna de les respectives matèries que
afecten a aquest sistema.

V.4.2. Secció segona: Sistema de parcs i espais lliures

Article 171. Definició i identificació
1. Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places i tot l’espai verd públic situat en
sòl urbà o urbanitzable, la funció principal del qual és el descans i l’esbarjo de la població.
Igualment el situat en sòl no urbanitzable immediat als nuclis o espais humanitzats quan tingui aquestes
característiques.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau P.

Article 172. Titularitat
Els espais lliures provinents de cessió obligatòria no tenen la consideració de carrers i per tant no s’hi pot
obrir finestres o crear servituds de pas o d’accés sense retirar-se degudament llevat dels casos de cessió
obligatòria acceptada per ampliació de voravies o places.
El sòl qualificat com a parc i espai lliure és de titularitat pública, llevat dels casos en que per contracte
d’arrendament o conveni urbanístic s’estableix altrament. En aquests casos, la qualificació serà de parcs i
espais lliures d’ús no definitiu. Clau (P).

Article 173. Règim general
En l’obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs i jardins urbans, han d’observar els preceptes
generals establerts en aquestes normes o, si s’escau, els fixats mitjançant el corresponent pla parcial o pla
especial o ordinació específica.

Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp – Any 2006 – Modificació 4 – Aprovada el 5/5/2011

67

NORMES URBANÍSTIQUES

Article 174. Condicions d’ús
1. Ús principal: espais lliures, d’acord amb el que estableixen aquestes normes.

2. Usos compatibles:
a. Aquells usos i activitats de caràcter públic que no interfereixen amb les funcions de descans i esbarjo
de la població, tals com educatiu, sociocultural o esportiu. S’admeten aquelles activitats i serveis
públics vinculats als usos esmentats, sempre de titularitat pública i gestionats directament o
indirectament en règim de concessió administrativa.
b. Pot admetre's temporalment i provisional la instal.lació de mercats, exposicions, fires, circs i
atraccions i altres usos semblants sempre que no malmetin els espais enjardinats.
c. S’admet l’aprofitament del subsòl qualificat de sistema de parcs i jardins urbans només en aquells
casos en què aquest POUP preveu la coexistència d’aquest ús amb el sistema d’aparcament,
d’acord amb el que estableixen aquestes normes. Els aparcaments situats en el subsòl de
superfícies destinades a sistema d’espais lliures són de titularitat pública i la seva explotació pot ser
pública o privada, mitjançant concessió administrativa. En els casos de cessions voluntàries o altres
establerts per conveni urbanístic poden ser de titularitat privada però d’ús públic en part, sempre
superior a un 40 %.

Article 175. Condicions d’ordenació i edificació
1. Els parcs i jardins urbans s’han d’ordenar prioritàriament amb elements d’urbanització propis per a l’ús a
què es destinen i que són generalment paviments arbrat, jardineria, aigua i el mobiliari urbà corresponent.
2. En aquells parcs i jardins urbans que es pugui s’ha de mantenir una coberta de vegetació autòctona, la
seva ordenació ha de garantir la conservació d’aquestes característiques. L’ordenació ha de procurar
també la conservació, quan existeixi, de l’estructura tradicional de paisatge natural de l’indret en aquests
espais.
3. Les edificacions o instal.lacions al servei dels usos admesos dins dels parcs i jardins urbans han de
complir les següents determinacions:
a. Només s’admeten les edificacions i les instal.lacions destinades a la pràctica esportiva, educativa,
jocs infantils o als serveis i infraestructures necessàries per al bon funcionament del parc, que no
ocupen més del 5,00 % de la superfície i amb una altura màxima de 7,00 m.
b. Aquestes instal.lacions no han de perjudicar la qualitat de la jardineria i l’arbrat, ni limitar els
recorreguts interns i a través dels parcs.
4. En el cas que es projecti l’aprofitament del subsòl amb la construcció d’un aparcament públic cal garantir
l’enjardinament i l’arbratge de la superfície, de forma que el forjat superior deixi, fins la rasant definitiva de
l’espai lliure, espai suficient per a la ubicació d’un gruix mínim de terres de 0,60 m.
5. Es permet l’accés a les edificacions d’ús privat i a d’altres sistemes a través d’aquests sòls qualificats de
parcs i jardins urbans sempre que es defineixin les zones de pas i accés a les edificacions en el
corresponent projecte d’urbanització, i s’ordenin convenientment per a aquesta utilització amb l’acord
previ del Comú que pot establir les condicions per cadascun dels casos.

Article 176. Ordenació mitjançant projectes especials
Per a l’ordenació més detallada dels espais lliures i d’acord amb el que s’estableixen en aquestes normes,
es poden redactar plans especials per a desenvolupar aquelles determinacions específiques que es
prevegin per a cada cas.
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V.4.3. Secció tercera: Sistema d’espais naturals.

Article 177. Definició
1. El sistema d’espais naturals comprèn aquelles àrees naturals i forestals indirectament relacionades amb
l’àrea urbana a través de la xarxa de camins tradicionals, formada per carrers verds que envolten la ciutat,
que cal promocionar per les seves funcions mediambientals i d’especial interès paisatgístic per tal de
potenciar-ne l’ús d’esbarjo i lleure tot conservant i regenerant la massa arbòria existent.
2. La zona del Gargantillar i Montmalús es considera pel seu lligam a l’àrea territorial de la Vall del Madriu –
Perafita – Claror, com a espai natural. Igualment el seu entorn de protecció. I tota la xarxa hidrogràfica.
3. La declaració d’espai natural es produeix per acord de Comú podent-se tramitar a partir d’un projecte
especial.
4. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau EN.

Article 178. Titularitat
El sòl qualificat com espai natural és comunal i per tant de titularitat pública.

Article 179. Règim general
1. En la projecció, el finançament, l’ús, l’explotació i la conservació dels espais naturals, s’observen els
preceptes establerts en aquestes normes i els que es determinen mitjançant el seu desenvolupament i els
corresponents plans especials que s’han d’elaborar per a desenvolupar l’ordenació d’aquests sectors.
2. En desenvolupament de les previsions contingudes en aquest pla, ha d’elaborar el planejament derivat
corresponent, amb la finalitat de preservar i conservar les seves característiques ecològiques i
paisatgístiques i ordenar adequadament el seu ús d’esbarjo i lleure, així com establir els sistemes de
gestió més adients.
3. És garanteix la conservació dels sistemes naturals i seminaturals d’aquests espais, i es determinen les
condicions per a la seva regeneració i millora.

Article 180. Condicions d’ús
1. Ús principal: espais lliures.
2. Usos compatibles: agrícola, ramader, forestal, lúdico-esportiu, educatiu i cultural.
S’admeten aquests usos sempre que siguin activitats compatibles amb els objectius d’espai natural i
complementàries de l’ús d’esbarjo i lleure, i de protecció i promoció de la natura i el medi ambient.
3. L’ampliació o la restricció dels usos compatibles es regula mitjançant l’elaboració d’un projecte especial.
4. S’admet l’ús residencial només quan aquest és complementari i vinculat a d’altres usos admesos i
compatibles.

Article 181. Ordenació mitjançant plans especials
1. Per a l’ordenació detallada dels espais naturals d’aquest POUP es redacten plans especials.
2. Aquests plans especials estableixen les següents determinacions fonamentals:
a. La delimitació dels usos públics i privats, així com la determinació dels instruments de gestió i
organització necessaris per garantir les funcions dels espais naturals.

Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp – Any 2006 – Modificació 4 – Aprovada el 5/5/2011

69

NORMES URBANÍSTIQUES

b. Les condicions de gestió forestal per tal de no malmetre les espècies forestals existents, de garantir
l’equilibri ecològic i d’establir les mesures necessàries per a la prevenció d’incendis.
c. La regulació específica dels usos i les condicions de l’edificació que s’hi permeten.
d. Les edificacions o instal.lacions al servei dels usos admesos dins d’aquests espais naturals han de
complir les següents determinacions:
Només s’admeten les edificacions i les instal.lacions destinades a la pràctica esportiva, lúdica i
educativa o als jocs infantils i aquelles destinades als serveis i infraestructures necessàries per al bon
funcionament de l’espai natural, com són les àrees de picnic, vigilància i serveis diversos.
Aquestes instal.lacions no han de perjudicar la qualitat de la vegetació, ni limitar els recorreguts
interns i a través dels espais naturals.
No es pot fer moviments de terres que impliquin desmunts o terraplens de més de 3,00 metres d’alt
respecte a la cota original del terreny. Tots els moviments de terres que es realitzin han d’anar
seguits d’actuacions de protecció de sòls i restauració de la coberta vegetal a les seves condicions
naturals. Llevat d’abocadors emmarcats en un projecte de modificació dels terreny natural i restitució
paisatgística. I dels casos d’ús compatible degudament justificat amb l’estudi d’impacte ambiental
corresponent.
Les determinacions referents al projecte d’urbanització de l’espai natural que contemplin els serveis i
infraestructures necessàries per al seu bon funcionament (com són l’accés rodat i de vianants,
l’aparcament de vehicles, l’abastament d’aigua i energia elèctrica i la correcta evacuació i tractament
de les aigües residuals) i han de garantir una bona integració dins de l’àmbit de l’espai natural i no
perjudicar la qualitat de l’arbrat i vegetació existents.

V.4.4. Secció quarta: Xarxa hidrològica.

Article 182. Definició i identificació
1. Constitueix la xarxa hidrològica el conjunt compost pels rius, torrents, estanys i llacs, fonts naturals
(inclosa la seva vegetació associada) i el subsòl de les diverses capes freàtiques. Per la seva definició
s’han pres en compte els diversos estudis existents i la cartografia oficial.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau H.

Article 183. Titularitat
El sòl qualificat de xarxa hidrològica és de domini públic per aplicació de la normativa vigent.

Article 184. Règim general
1. Aquest POUP contempla la xarxa hidrològica dins del sistema d’espais naturals únicament per les seves
característiques físiques i geogràfiques. Per la seva consideració d’espai natural es tracta com a tal
sobretot en sòl urbà i urbanitzable per tal de recuperar les qualitats mediambientals i biològiques del llit i
les riberes.
2. En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús i la conservació de les instal.lacions d’ordenació dels
rius i torrents, s’ha d’observar allò que disposen aquestes normes, la legislació vigent i les corresponents
disposicions urbanístiques que es poden establir mitjançant planejament especial.

Article 185. Condicions d’ús
1. Ús principal: espais lliures.
2. Usos compatibles: no es permet cap altre ús, excepte el recreatiu o esportiu amb llicència en els casos
que sigui necessària, llevat de l’ús de protecció de riscos.
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Article 186. Condicions d’ordenació
1. Els espais adscrits a aquest sistema no són edificables, excepció feta de les instal.lacions al servei del
sistema corresponent o dels serveis tècnics d’interès general o públic o infraestructures de contenció per
riscos naturals.
2. S’estableix una zona de protecció de 5,00 m d’ample des del límit de veedors d’aigües que no pot ser
edificat ni construït, en sòl urbà no consolidat i urbanitzable, llevat d’interès públic.
3. De forma expressa es prohibeixen els moviments de terres i les desforestacions de marges. Amb
caràcter general s’ha de garantir la conservació de la vegetació autòctona de ribera en els rius i torrents,
així com les seves condicions per la seva regeneració i millora.
4. L’abocament o conduccions de residus industrials o ramaders s’ha de realitzar de forma controlada amb
la corresponent depuradora i conduccions de forma soterrada assegurant la netedat i continuïtat de les
condicions naturals i assegurant la no contaminació de les capes freàtiques.
5. Els treballs de sanejament i de canalització dels rius i torrents requereixen autorització prèvia de les
administracions competents per raó de la matèria. Aquesta autorització ha d’establir les mesures que
han d’adoptar-se amb la finalitat que l’actuació respecti els objectius de regeneració dels traçats
naturals.
6. Les rases que es realitzin per a la conducció de l’aigua, vinculades a l’activitat agrícola o forestal,
hidràulica, o altres no formen part de la xarxa hidrològica. No obstant, en la seva execució s’ha de
garantir el sistema natural del recorregut de les escorrenties d’aigua, de forma que les actuals conques
dels rius i els torrents, no es vegin afectades significativament pels possibles canvis de superfície de
recepció.

V.5. Capítol cinquè: Sistema d’equipaments i serveis tècnics

V.5.1. Secció primera: Disposicions comunes

Article 187. Definició i tipus
1. Aquest capítol comprèn la regulació dels sistemes d’equipaments i de serveis tècnics o infraestructures
públiques, en tant que es tracta de sòls destinats a instal·lar dotacions d’interès públic i social necessaris
en funció de les característiques demogràfiques i socioeconòmiques de la població.
2. Els sòls que aquest pla destina a sistema d’equipaments i serveis tècnics, s’inclouen en una de les
categories següents:
Sistema d’equipaments d’ús definitiu
Clau E
Sistema d’equipaments d’ús no definitiu
Clau (E)
Sistema de serveis tècnics d’ús definitiu
Clau S
Sistema de serveis tècnics d’ús no definitiu
Clau (S)
Sense designació específica
Clau SDE

V.5.2. Secció segona: Sistema d’equipaments

Article 188. Definició i identificació
1. El sistema d’equipaments públics inclou els sòls que es destinen a usos públics col.lectius i a dotacions
d’interès públic necessàries en funció de les característiques socioeconòmiques de la població.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau E.
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Article 189. Titularitat
1. Els sòls que el present POUP o planejament que el desenvolupa qualifica com a sistema d’equipaments
comunitaris amb un ús assignat, tant generals com locals, són en general de titularitat pública.
2. No obstant el que s’estableix a l’apartat precedent, els equipaments privats existents abans de l’entrada
en vigor d’aquest pla, siguin generals o locals, conserven la seva titularitat privada sempre que puguin
acreditar que vénen realitzant la seva activitat privada conforme a l’ús principal pel qual aquest POUP ha
qualificat el sòl o l’edificació, abans de la data esmentada. En cas que es produeixi el cessament definitiu
o el canvi de l’ús principal, l’administració pot adquirir el sòl o l’edificació.
3. La titularitat pública dels nous equipaments no exclou la possibilitat de gestió privada quan aquesta sigui
compatible amb la naturalesa de l’equipament, i amb els objectius d’aquest pla.

Article 190. Règim general
En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels equipaments han
d’observar allò que disposen aquestes normes, la legislació vigent i les disposicions urbanístiques que es
poden establir.

Article 191. Condicions d’ús
1. Ús principal: equipaments que tenen interès públic.
2. Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l’ús principal i amb la funció concreta de
l’equipament. En aquest sentit, el POUP reconeix com a compatibles els usos existents en els
equipaments en el moment de l’aprovació inicial i que estiguin d’acord amb la definició anterior d’aquest
mateix apartat.
3. De manera excepcional s’admet l’ús residencial unifamiliar, la finalitat del qual sigui el servei de
vigilància o manteniment de la instal.lació.
4. Pel que fa a l’ús de cementiri, es considera incompatible amb qualsevol altre.
5. En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús assignat en l’actualitat aquest POUP determina
aquest ús com a principal.
6. Aquells sòls que actualment no tenen un ús previst, es desenvolupen mitjançant pla especial o pla
parcial si la iniciativa o gestió és privada.
Article 192. Condicions d’ordenació i edificació
1. L’edificació en àrees qualificades de sistema d’equipaments s’ha d’ajustar a les necessitats funcionals
dels diferents equipaments, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què es situen i a les
condicions ambientals del lloc. S’entén per edificació de titularitat pública tots els equipaments de
l‘administració pública, o en concessió de l’administració pública, sigui comunal o general. Aquests
edificis poden tenir variacions respecte als paràmetres d’edificació del seu entorn. S’entén per edificació
singular la resta d’edificis destinats a equipaments, de titularitat privada o pública, que excedeixin les
previsions contemplades en el POUPE.
2. L'edificabilitat màxima és:
Per als sòls provinents de l’execució d’un pla parcial, pla especial o unitat d’actuació sense indicació
d’aquesta, de 3,10 m² sostre/m² sòl brut, excepte que un pla especial d’equipaments posterior permeti
redistribuir, en un àmbit definit, l’edificabilitat segons tipus de parcel.la i usos previstos.
En els altres casos, en sòl urbà o urbanitzable, és el de la zona confrontant de més alta densitat. Per a
aquells equipaments que ocupen una illa sencera és de 3,10 m² sostre/m² sòl brut.
En altres casos, en sòl no urbanitzable, és la que el projecte especial determini en funció de
l’equipament. Aquells equipaments de titularitat pública en sòl no urbanitzable reconeguts per aquest
pla, poden reordenar o ampliar els equipaments i les instal.lacions en la seva edificabilitat fins a un 20%,
acumulable.
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Per als sòls en els quals hi ha ubicat un bé cultural parroquial, el POUP no en fixa l’edificabilitat més
enllà de l’existent. Per modificar-se, aquesta ha de fixar-se mitjançant programa de protecció en cada
cas.
3. Tots els equipaments de titularitat pública es regulen com a subzona d’edificació de titularitat pública. Els
equipaments de titularitat privada poden tenir la consideració d’edificació singular en els casos que el
Comú ho determini.
4. Donada la possible condició d’edificació amb singularitats dels equipaments públics o edificació de
titularitat pública, aquestos no tenen consideració d’edificis singulars i poden ordenar-se amb increments
d’edificabilitat i amb acabats, volumetria, altura, separacions a límits, ocupació, o altres paràmetres
diferents, a través de l’aprovació d’un projecte, el qual deurà ser prèviament exposat al públic per recollir
les possibles al.legacions al mateix en els casos que el POUP contempli. Llevat dels casos de canvi d’ús
o increment d’edificabilitat no previstos o sense trasllat d’edificabilitat en que es consideren edificacions
singulars.
Article 193. Ordenació mitjançant plans especials
1. És necessària la redacció d’un pla especial d’assignació d’usos, en aquelles parcel.les que no tenen un
ús concret o en que l’ús no està assignat en aquest POUP.
2. El pla especial justifica l’ús assignat en funció de la disponibilitat potencial segons planejament, de
terrenys destinats a equipaments, de la idoneïtat de la localització i de les necessitats i/o cobertura del
servei al qual es destina l’equipament esmentat. Altrament, en el pla especial es determinen les
condicions bàsiques de l’ordenació i l’edificació a les quals s’ha d’ajustar la nova edificació, d’acord amb
els paràmetres definits en l’article anterior.
3. Independentment de l’elaboració dels plans especials requerits per aquest POUP pel que fa als
equipaments, el Comú pot tramitar un o diversos plans especials en els quals es determina de manera
detallada el tipus d’equipament per a què s’afecta cada parcel.la reservada genèricament a aquesta
finalitat. En aquests plans especials es tenen en compte els programes d’actuació en obres i serveis del
Comú i, si s’escau, la col.laboració dels particulars.
4. En el cas que els plans especials a què es refereix el punt precedent no esgotin la determinació del tipus
d’equipaments en tots els sòls que estan qualificats amb aquesta destinació, pot fer-se l’esmentada
determinació en altre o altres plans especials.

V.5.3. Secció tercera: Sistema de serveis tècnics

Article 194. Definició i identificació
1. El sistema d’infraestructures i serveis tècnics comprèn les instal.lacions i els espais reservats per als
serveis d’abastament i distribució d’aigua potable i sanitària, evacuació d’aigües pluvials, evacuació i
depuració d’aigües residuals, contenció d’aigües, subestacions elèctriques i línies que les alimenten,
centres de producció o transformació de gas i la seva xarxa de distribució, centrals de comunicació i de
telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores o de tractament de residus sòlids, deixalleria i
altres possibles serveis de caràcter afí. Inclou també els serveis públics vinculats al viari i de suport al
transport rodat com són les estacions de servei, les benzineres, els serveis ITV, les bàscules, els vivers
per a suport d’empreses, espais per a suport de tallers d’indústria lleugera o logística en indrets on no hi
ha sòl privat i n’existeix la necessitat, o qualsevol tipus d’activitat d’iniciativa privada que el Comú vulgui
fomentar donant-li un acompanyament i suport especial, etc. Així com les infraestructures necessàries
per a la protecció dels riscos naturals.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau S.
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Article 195. Titularitat
El sòl destinat a sistema d’infraestructures de serveis tècnics pot ser de titularitat pública, parapública o
privada.
1. En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels serveis tècnics ha
d’observar allò establert en aquestes normes, en els projecte especials que es desenvolupin i en la
normativa sectorial vigent per a cadascuna de les matèries.
2. Les condicions que regulen l’entorn dels serveis tècnics es regeixen pel que disposa la normativa vigent,
les disposicions urbanístiques i especials dels projectes que desenvolupen els sectors on s’ubiquen.
3. Quan el desenvolupament urbanístic del Comú exigeix la instal.lació d’algun dels serveis abans definits,
es pot qualificar de sistema d’infraestructures el sòl necessari. El projecte especial que cal redactar vetlla
pel manteniment de les condicions ambientals i d’impacte ecològic i paisatgístic del sector afectat.

Article 196. Condicions d’ús
1. Ús principal: infraestructures o serveis tècnics.
2. Usos compatibles: aquells estrictament vinculats amb les instal.lacions de cadascun dels serveis de què
es tracti, amb les condicions de funcionament específicament regulades a la legislació tècnica
corresponent.
3. S’admet l’ús d’habitatge unifamiliar de manera excepcional i només com a servei de vigilància i
manteniment de la instal.lació.

Article 197. Condicions d’ordenació i edificació
1. Les condicions d’ordenació i edificació s’han d’ajustar a les definides pel sistema d’infraestructures si no
es troben definides.
2. Tanmateix s’han de respectar les següents condicions:
a. El coeficient d’edificabilitat és de 1,50 m² sostre/m² sòl en general, i de 0,40 m² sostre/m² sòl per a
les estacions de servei.
b. L’altura màxima és la que funcionalment exigeixi la instal.lació. Així com la resta de paràmetres
d’ordenació o edificació.
c. Els espais no ocupats per a les instal.lacions i que constitueixen l’entorn d’aquests serveis es
sistematitzen com a espais lliures enjardinats.
d. Aquelles instal.lacions en sòl no urbanitzable reconegudes com a sistemes d’infraestructures i
serveis tècnics per aquest pla, poden reordenar o ampliar les instal.lacions fins a un 20 %
acumulable. Si les necessitats són majors, cal tramitar un projecte especial que ho justifiqui.
e. Es genera un espai de protecció urbanística al seu entorn. L’espai de protecció de les
infraestructures i en particular de les línies aèries i subterrànies ha de complir la legislació sobre la
matèria i la normativa particular, així com el que s’especifica en aquestes normes, referent a
protecció de sistemes. Aquest espai pot ser edificable tenint en compte les servituds que es poden
determinar al respecte. S’ha de respectar 10 metres de distància dels edificis a l’eix del canal
enterrat de FEDA si no es demostra explícitament amb el corresponent projecte de detall que es pot
fer altrament. S’han de prendre les mesures necessàries per tal que el canal no es vegi afectat per
l’accés a les futures obres o edificis sense perjudici dels convenis amb els propietaris afectats i de
les responsabilitats que té FEDA respecte d’aquelles i de protegir i mantenir el canal en condicions.
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Article 198. Ordenació mitjançant projectes especials
La modificació d’un ús concret existent dintre d’un sistema d’infraestructures de serveis tècnics requereix la
tramitació d’un projecte especial d’assignació d’un nou ús. El projecte especial estableix el nou ús i les
condicions d’ordenació i edificació dins dels compatibles en el sistema d’equipaments i serveis tècnics. El
planejament pot desenvolupar la previsió d’infraestructures de protecció dels riscos naturals en tots els tipus
de sòl, en particular els de contenció d’aigua pels rius Valira d’Orient, Aixec, dels Cortals, de les Pardines i
de l’Ovella.

V.6. Capítol sisè: Regulació general de les zones

Article 199. Divisió del sòl en zones
El POUP estableix la divisió del sòl susceptible d’aprofitament privat en zones i subzones.
Article 200. Zones i subzones detallades
1. En el sòl urbà consolidat d’execució directa, no obligat a un posterior planejament derivat, i en sòl no
urbanitzable, el POUP delimita zones d’execució directa que en regulen de forma precisa l’ordenació.
2. En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, el POUP estableix únicament unes “ zones
preferents a detallar “, que s’han de concretar en els plans parcials o especials que el desenvolupin.
3. Cada zona s’identifica en els plànols normatius amb una àrea definida i associada a una clau
alfanumèrica (clau Nn).

Article 201. Identificació de les zones i subzones
Les zones, i les claus alfanumèriques identificatives que estableix el POUP són les següents:
ZONA RESIDENCIAL DE NUCLI TRADICIONAL
Subzona d’edificació tradicional
Subzona d’edificació nova
ZONA RESIDENCIAL D’EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR
Subzona d’edificació nova separada
Subzona d’edificació nova agrupada
ZONA RESIDENCIAL D’EDIFICACIÓ PLURIFAMILIAR LIMITADA
Subzona d’edificació separada
Subzona d’edificació agrupada
ZONA RESIDENCIAL D’EDIFICACIÓ EN ALINEACIÓ DE VIAL PLURIFAMILIAR
Subzona d’edificació en alineació de vial entre veïnes
Subzona d’edificació en alineació de vial separada
ZONA RESIDENCIAL D’EDIFICACIÓ SEPARADA PLURIFAMILIAR
Subzona d’edificació separada
Subzona d’edificació agrupada
ZONA D’ACTIVITATS PRIMÀRIES
Subzona agrícola
Subzona ramadera
Subzona forestal
ZONA D’ACTIVITATS SECUNDÀRIES
Subzona industrial lleugera
Subzona industrial intensa
Subzona industrial logística
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ZONA D’ACTIVITATS TERCIÀRIES
Serveis
Arrendaments
Concessions administratives
Subzona de domini esquiable o lúdico-esportiu d’hivern
Subzona de domini lúdico-esportiu d’estiu
ZONA DE PROTECCIÓ
Subzona de protecció natural
Subzona de protecció cultural
Subzona de protecció d’aigües
Subzona de protecció de serveis
Subzona de protecció de riscos naturals
ZONA D’EDIFICACIÓ DE TITULARITAT PÚBLICA

7
7a
7b
7c
7d
7e
8
8a
8b
8c
8d
8e
9

Article 202. Condicions dominants de les zones
Les condicions dominants de les zones són aquelles que les identifiquen i diferencien. Cada zona
predetermina una imatge urbana caracteritzada per dues condicions bàsiques: els usos generals i/o
específics dominants i la tipologia edificatòria per a cada un d’aquests usos. Es permet realitzar de manera
provisional i a precari una tipologia diferent a la dominant en la qualificació de les zones 1, 2, 3, 4 sempre i
quan no es sobrepassin cap dels paràmetres permesos.

Article 203. Paràmetres bàsics i complementaris
1. En la regulació concreta de cada zona s’estableixen els diferents paràmetres i condicions que li són
d’aplicació, definits en el títol II.
2. Tenen el caràcter de paràmetres bàsics els que s’expressen a continuació:
• edificabilitat neta o bruta
• usos principals
3. La resta de paràmetres i condicions que no es consideren bàsics tenen la condició de complementaris:
• altura màxima
• condicions de parcel.la mínima
• alineacions o separacions respecte el carrer o límits de propietat
• ocupacions de parcel.la (sigui amb fondàries edificables o ocupacions màximes en % de patis o
parcel.les)
• tipologia de l’edificació
• nombre de plantes
• densitat d’habitatges
• composició de façanes
• altres
4. La modificació dels paràmetres bàsics en els casos no previstos requereix la revisió del POUP, excepció
de la variació de l’edificabilitat per raó de canvis en l’extensió de la unitat d’actuació sempre que no
suposi increment de la superfície edificada total de la Parròquia. Els paràmetres complementaris poden
modificar-se i adaptar-se per tal de permetre el compliment dels bàsics en aquells casos on sigui
impossible el seu compliment. Els paràmetres bàsics poden ser modificats excepcionalment en obres
d’edificació amb singularitats i d’edificació singular, a càrrec de les administracions públiques quan se’n
derivi interès general, sense necessitat de revisar el POUP.
5. En SUNC i SUBLE, en el cas d’incrementar-se l’amplada mínima establerta del carrer, es permet la
possibilitat de modificar el paràmetre d’ordenació complementari de l’altura sempre que:
- La qualificació sigui separada i la profunditat del sòl ampliat i cedit d’ús públic, com a sistema viari,
estigui en correlació directa 1m/1m amb l’altura sobrepassant la prevista, fins a un límit màxim de 30 m
en tots els punts de la façana de la parcel·la,
- L’edificació directament situada en front al teixit urbà existent perimetralment no sobrepassi la seva
altura màxima de 4 m. En els carrers, els edificis ubicats en parcel·les limitant amb carrers que
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confronten amb una altra unitat d’actuació, la seva altura no pot sobrepassar l’altura màxima establerta
en aquella de més de 4 m.
6. En SUNC i SUBLE a efectes, entre altres, de reduir volums d’excavació del terreny o incrementar espais
lliures de l’edificació en el cas d’una parcel·la que confronti amb dos carrers es permet la possibilitat de
modificació del paràmetre d’ordenació complementari de l’altura, podent sumar l’altura màxima a carener
permesa per a cada carrer, sense sobrepassar 30 metres d’altura ni l’edificabilitat permesa, a partir del
moment en que la cota del carrer superior sobrepassi l’altura de l’edifici situat en el carrer inferior. La
cota de planta baixa es refereix a la situada a la cota més baixa. L’altura es mesura sempre des del punt
més baix de la façana paral·lela al carrer més baix.

V.7. Capítol setè: Regulació específica de les zones
V.7.1. Secció primera: Zona residencial d’edificació unifamiliar
Article 204. Definició
1. La zona residencial d’edificació unifamiliar comprèn les edificacions que conformen part dels nuclis
tradicionals, les bordes i les construccions tradicionals així com els edificis nous en certa altitud. Es
preveu una ordenació genèrica en base a edificació sobre alineació existent o separada, amb la
determinació de la necessitat d’integració d’aquesta en el conjunt edificat del nucli tradicional o nou. Els
paràmetres complementaris de la regulació d’aquest sector són: l’alineació existent o separada, l’altura i
l’estètica.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 1.
3. L’ús general d’aquesta zona és el residencial i hi és compatible el terciari.
4. Subzones. El POUPE estableix les següents subzones:
Subzona d’edificació tradicional separada
Subzona d’edificació tradicional agrupada
Subzona d’edificació nova separada
Subzona d’edificació nova agrupada

1a
1b
1c
1d

Article 205. Zona dels elements i nuclis tradicionals
1. Descripció
Es troba en les unitats d’actuació dels nuclis tradicionals i edificis disseminats en la parròquia. En l’àmbit
delimitat s’inclouen la major part dels edificis i àmbits catalogats que constitueixen el patrimoni cultural.
2. Subzones
Els programes de protecció que es redactin poden establir subzones en la mesura que regulin de forma
més precisa els paràmetres establerts en aquesta zona.
3. Condicions d’ús
Les condicions d’ús són residencial i terciari (exceptuant el gran comerç). No cal justificar aparcament en
els edificis tradicionals.
Els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia de justificar que l’ús
no genera distorsions en el teixit edificat, s’integra en el conjunt urbà consolidat i no crea conflicte
respecte de l’ús principal establert pel POUP per a cada sector, zona o subzona. La justificació que l’ús
condicionat és compatible amb la zona o subzona corresponent es realitza mitjançant sol.licitud d’informe
previ o qualsevol altre document que estableixi l’ordinació corresponent, la qual es resol de conformitat
amb les disposicions d’aquest POUP i les fixades per les ordinacions reguladores corresponents.
Per a l’ús terciari s’ha de tenir cura especialment de la integració arquitectònica d’aquests establiments
en el conjunt on estan edificats.
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Article 206. Edificis catalogats com a bé cultural parroquial, solars buits, edificis fora d’ordenació
parcial i dins els perímetres de protecció cultural
1. Els edificis catalogats com a bé cultural parroquial no poden modificar la seva volumetria si no ho permet
expressament el planejament derivat de conservació i recuperació corresponent.
Si aquesta limitació suposa reducció de sostre edificable del solar, el propietari pot traslladar allò reduït a
altre terreny de la seva propietat, situat en una altra unitat d’actuació, en les condicions de l’article 68 o
ordinacions que el desenvolupen. En cas de no disposar d’altres terrenys o tot i tenir-los pot fer
transmissió de la mateixa a tercers, que el poden executar en UA on hi siguin propietaris i hi disposin
d’aprofitament. De resultes del trasllat establert pel POUPE es pot compensar l’edificabilitat a traslladar
amb l’aplicació d’un factor de 1,5 sempre i quan el trasllat s’efectuï abans de la revisió del POUP.
2. En cas de reforma o reconstrucció d’edificis que sobrepassen l’altura indicada com a màxima dins dels
nuclis tradicionals o perímetres de protecció cultural, els propietaris poden traslladar també l’edificabilitat
existent però en situació de fora d’ordenació a una altra unitat d’actuació, en les condicions de l’apartat
precedent i un factor de compensació de 2, sempre i quan el trasllat s’efectuï abans de la revisió del
POUP.
3. En el cas de terrenys no edificats dins dels nuclis tradicionals o afectats per perímetres de protecció, es
pot traslladar la seva edificabilitat en les condicions expressades al punt 1.
4. El POUPE ha previst uns entorns de protecció a la vora dels nuclis tradicionals que es reflecteixen en
espais lliures de cessió, o protecció en els de fons de la vall i en espais de protecció en les parts altes.

V.7.2. Secció segona: Zona residencial d’edificació plurifamiliar limitada

Article 207. Definició
1. La zona residencial d’edificació plurifamiliar limitada regula la tipologia que correspon als creixements de
baixa densitat realitzats en base a edificis o grups d’edificis aïllats d’habitatges plurifamiliars limitats a 3
habitatges, envoltats de vegetació de caràcter privat.
2. Aquesta zona té per objecte reconèixer i delimitar les edificacions existents i en algun cas completar-les
amb un creixement mesurat i recolzat per les infraestructures viàries existents. En algunes
urbanitzacions es fa necessari preveure nous carrers que garanteixin la connexió i continuïtat de la xarxa
viària, però en cap cas per crear grans zones de nou creixement.
3. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 2. Es permet dins d’un edifici tenir fins a 3 habitatges.
4. L’ús general d’aquest sector és el residencial i el terciari.
5. En funció de la seva tipologia, s’estableixen les diferents subzones a regular pel pla.
Subzona d’edificació separada
2a
Subzona d’edificació agrupada
2b

Article 208. Subzona d’edificació separada
1. Descripció
Comprèn les diferents edificacions separades de tipus unifamiliar en un bloc aïllat que pot dividir-se
horitzontalment fins a 3 unitats de habitatge que s’estenen pel territori de la Parròquia d’Encamp i que
constitueixen l’oferta d’habitatge plurifamiliar aïllat amb una parcel.la de reduïdes dimensions. S’identifica
en els plànols d’ordenació amb la clau 2a.
2. Subzones
La planificació derivada pot establir subzones en la mesura que regulen de forma més precisa els
paràmetres establerts en aquesta zona.
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3. Condicions d’ús
Les condicions d’ús són residencial i terciari de manera general.

Article 209. Subzona d’edificació agrupada
1. Descripció
Aquesta zona regula les diferents edificacions agrupades de tipus unifamiliar que pot dividir-se
verticalment fins a 3 unitats de habitatge que s’estenen pel territori de la Parròquia d’Encamp i que
constitueixen l’oferta d’habitatge agrupat de tipus plurifamiliar.
2. Subzones
La planificació derivada pot establir subzones en la mesura que regulen de forma més precisa els
paràmetres establerts en aquesta zona.
3. Condicions d’ús
Les condicions d’ús són residencial i terciari de manera general.

V.7.3. Secció tercera: Zona residencial d’edificació en alineació de vial plurifamiliar

Article 210. Definició
1. Correspon a la zona d’edificació al llarg de les carreteres d’accés als nuclis o indrets tradicionals.
Aquesta zona, en general, es caracteritza per la seva irregularitat en quant a l’altura de façanes i mida
parcel.la. Els criteris i paràmetres de regularització s’orienten a la formalització dels elements. Poden
comprendre edificis dels nuclis tradicionals. En el cas d’edificis en nuclis tradicionals, l’alineació de vial
s’entén com a alineació de carrer existent. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 3.
2. El POUP estableix les següents subzones:
Subzona d’edificació en alineació de vial entre veïnes
Subzona d’edificació en alineació de vial separada

3a
3b

Article 211. Subzona d’edificació en alineació de vial entre veïnes
1. Descripció
Regula la zona d’edificacions entre parets veïnes o mitgeres de tipus en alineació de vial que
constitueixen el tipus creixement urbà posterior al dels nuclis tradicionals i al llarg dels carrers. Es vol
circumscriure als principals eixos i entorns immediats que recolzin l’activitat comercial.
2. Subzones
La planificació derivada pot establir altres subzones més detallades.
3. Condicions d’ús
Les condicions d’ús són residencial i terciari de manera general.

Article 212. Subzona d’edificació en alineació de vial separada
1. Descripció
Regula la zona d’edificacions separades de tipus en alineació de vial que suposa una menor ocupació
volumètrica del sòl i un tipus urbà menys dens, que el POUPE vol impulsar.
2. Subzones
La planificació derivada pot establir altres subzones més detallades.
3. Condicions d’ús
Les condicions d’ús són residencial i terciari de manera general.
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V.7.4. Secció quarta: Zona residencial d’edificació separada plurifamiliar

Article 213. Definició
1. La zona residencial d’edificació separada plurifamiliar correspon a l’edificació plurifamiliar o conjunt d’elles
que no defineixen una alineació de vial i es pot tractar diversament a nivell individual. Poden comprendre
edificis dels nuclis tradicionals.
S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 4.
2. El POUP estableix les següents subzones:
Subzona d’edificació separada
Subzona d’edificació agrupada

4a
4b

Article 214. Subzona d’edificació separada
1. Descripció
Comprèn l’edificació separada plurifamiliar sense alineació de vial.
2. Subzones
La planificació derivada pot establir subzones en la mesura que regulen de forma més precisa els
paràmetres establerts en aquesta zona.
3. Condicions d’ús
Les condicions d’ús són residencial i terciari de manera general.
Article 215. Subzona d’edificació agrupada
1. Descripció
Comprèn el conjunt aïllat d’edificis plurifamiliars sense alineació de vial.
2. Subzones
La planificació derivada pot establir subzones en la mesura que regulen de forma més precisa els
paràmetres establerts en aquesta zona.
3. Condicions d’ús
Les condicions d’ús són residencial i terciari de manera general.

V.7.5. Secció cinquena: Zona d’activitats primàries

Article 216. Zona d’activitats primàries
1. Descripció
Les activitats econòmiques primàries corresponen a una zona no específica que es sotsdivideix en tres.
S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 5.
2. El POUPE estableix les següents subzones:
Subzona agrícola
Subzona ramadera
Subzona forestal

5a
5b
5c

3. Condicions d’ús
L’activitat agrícola és compatible amb totes les altres zones establertes en qualsevol tipus de sòl.
L’activitat ramadera és compatible en qualsevol tipus de sòl llevat del sòl urbà consolidat.
L’activitat forestal és compatible amb les zones del sòl urbanitzable i de tot el sòl no urbanitzable.
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V.7.6. Secció sisena: Zona d’activitats secundàries

Article 217. Definició
1. La zona d’activitats econòmiques secundàries inclou les zones destinades a acollir específicament les
activitats industrials.
2. Aquesta zona es caracteritza per la falta de continuïtat de l’edificació. El planejament pretén, per tant,
ordenar l’edificació existent i de nova creació en àrees específiques amb la fi de millorar la seguretat i
qualitat de l’edificació. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 6.
3. L’ús general d’aquest sector és l’industrial. L’ús general terciari només es considera compatible en
aquelles zones en que ho estableix el pla.
4. El POUPE estableix les subzones següents:
Subzona industrial lleugera
Subzona industrial intensa
Subzona industrial logística

6a
6b
6c

Article 218. Contingut
1. Descripció
Comprèn els sòls destinats a acollir les activitats industrials lleugeres, intenses i logístiques que precisen
de sòl especialment apte per al desenvolupament de les activitats que li són pròpies i separades de la
resta de construccions.
2. Subzones
La planificació derivada pot establir subzones en la mesura que regulen de forma més precisa els
perímetres establerts en aquesta zona.
3. Condicions d’ús
La subzona d’activitat econòmica industrial lleugera és compatible amb l’ús residencial i terciari en edificis
separats.
La subzona d’activitat econòmica industrial intensa no és compatible amb cap altre ús.
La subzona d’activitat econòmica industrial logística és compatible amb l’ús terciari.
La subzona d’activitat econòmica industrial logística és compatible amb l’ús d’activitat econòmica
industrial lleugera i l’ús d’activitat econòmica industrial intensa.

V.7.7. Secció setena: Zona d’activitats terciàries

Article 219. Definició
1. Descripció
La zona d’activitats econòmiques terciàries comprèn aquelles activitats de serveis privats diversos, que
tenen per objecte diversificar les opcions productives de la parròquia. S’identifica en els plànols
d’ordenació amb la clau 7.
2. Subzones
S’estableixen les següents subzones:
Serveis
Arrendaments
Concessions administratives
Subzona de domini esquiable o lúdico-esportiu d’hivern
Subzona de domini lúdico-esportiu d’estiu

7a
7b
7c
7d
7e

3. Condicions d’ús
Les activitats econòmiques terciàries són compatibles amb les altres zones en el sòl urbà i urbanitzable
llevat de la indústria intensa.
El domini esquiable és compatible amb les altres zones pròpies del sòl no urbanitzable.
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TÍTOL VI. PROTECCIONS URBANÍSTIQUES

VI.1. Capítol primer: Disposicions generals

Article 220. Objectius i naturalesa de la protecció
1. El POUP incorpora i integra, a nivell urbanístic, els valors del patrimoni cultural dels edificis, espais,
elements i itineraris d’interès històric, monumental i cultural, natural i ambiental per a la seva conservació
i revalorització, en relació a l’ordenació territorial i urbana.
2. Les presents normes incorporen les determinacions que permeten establir la coherència normativa de
protecció.
3. Per tal d’establir un major grau de precisió en els nivells de protecció i en les normes de regulació de la
intervenció sobre els béns catalogats, segons l’objecte de la protecció, el pla es pot desenvolupar amb
les ordinacions específiques corresponents pel Catàleg comunal d’edificis, espais i elements d’interès
històric, monumental i cultural i pel Catàleg comunal dels espais, elements i itineraris d’interès natural i
ambiental de la parròquia d’Encamp.
4. L’objecte de la protecció s’estructura en els següents apartats:
• protecció dels béns culturals
• protecció dels sistemes
• protecció del paisatge urbà
• protecció del medi ambient
5. A més d’aquestes proteccions, el POUPE es pot desenvolupar amb proteccions relatives a altres
aspectes com a la mobilitat de vianants, a l’accessibilitat, a la neu i gel, etc...

Article 221. Comissió Consultiva del Patrimoni Parroquial
1. Es pot crear una Comissió Consultiva del Patrimoni parroquial (CCP) com a òrgan consultiu del Comú de
caràcter tècnic amb la missió de facilitar el control àgil, obert i correcte de les actuacions en matèria de
patrimoni que afectin els elements protegits, els seus entorns, vetllant per l’adequat compliment de la
normativa d’aquest pla.
2. La CCP pot actuar preceptivament en els següents casos:
- Informes previs a la concessió de llicència d’obres o realització d’actuacions comunals o d’altres
administracions en els elements del catàleg i els seus entorns definits.
- Verificació i control de l’adequació de les obres executades a l’objecte de la concessió de llicència als
projectes aprovats.
- Informes sobre noves catalogacions d’elements.
- Informes sobre totes aquelles qüestions que afectin als elements del catàleg.
- Informe o proposta sobre actuacions en matèria de protecció dels béns d’interès cultural.
- Informe o proposta sobre actuacions en matèria de protecció dels inventariats.
- Informe o proposta sobre actuacions en matèria de protecció dels béns culturals parroquials.
- Informe o proposta sobre actuacions en matèria de protecció dels béns ressenyats parroquials.
- Informe o proposta sobre actuacions en matèria de protecció d’espais de presumpció arqueològica.
- Informe o proposta sobre actuacions en matèria de protecció del medi ambient.
3. La composició i el funcionament de la CCP es regulen mitjançant una ordinació.
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VI.2. Capítol segon: Protecció dels béns culturals
Article 222. Objectius de la protecció
1. El pla proposa com objectius de protecció els següents:
a. La protecció integral o parcial dels immobles façanes, volums, formalització arquitectònica, materials,
textura i cromatismes, estructuració funcional i estructura portant, pels elements considerats béns
culturals parroquials.
b. La protecció documentada en un catàleg dels elements a protegir, deixant per als programes de
protecció i Catàleg comunal d’edificis, espais i elements d’interès històric, monumental i cultural, a
revisar posteriorment, el llistat definitiu d’elements i la precisió definitiva de proteccions. En tant que no
estiguin redactats aquests documents els serveis tècnics comunals i la Comissió Consultiva del
Patrimoni parroquial establiran, cas per cas, les precisions necessàries sense perjudici de la
intervenció dels òrgans competents del Govern, quan escaigui, podent modificar els paràmetres que
siguin convenients a excepció dels paràmetres bàsics.
2. El Comú revisa a través dels programes de protecció i el catàleg tots els edificis, espais i elements
d’interès històric, monumental i cultural, relacionar els béns catalogats i precisar les mesures de
protecció.

Article 223. Categories de protecció
En base a l’estructura de catalogació prevista, s’estableixen les següents categories de protecció, que
s’identifiquen en els plànols corresponents:
-

Béns d’interès cultural (BIC)
Béns inventariats (BI)
Béns culturals parroquials (BCP)
Béns ressenyats parroquials (BRP)
Espais de presumpció arqueològica (EPA)

S’identifiquen en els plànols corresponents.
Article 224. Béns d’interès cultural
1. Són els elements que tenen aquesta consideració, d’acord amb la Llei del patrimoni cultural d’Andorra.
2. Per la concessió de llicències d’obres en un BIC, cal l’autorització prèvia del Govern. Igualment cal
l’informe previ de Govern en els edificis situats dins dels perímetres de protecció d’un BIC, i en el seu
defecte, els situats fins a 100 metres del perímetre exterior del BIC.
Els béns d’interès cultural són els següents:
Classificats com a monument:
Segons Llei 9/2003, del 12 de juny, del Patrimoni Cultural d’Andorra – BOPA nº 55 – any 15 – 16.7.2003 :
− Església i Comunidor de Santa Eulàlia, a Encamp (5 i 6)
− Església de Sant Marc i Santa Maria, al Cementiri d’Encamp (7)
− Església de Sant Miquel de la Mosquera (4)
− Església de Sant Romà de Les Bons (2)
− Església de Sant Romà de Vila (8)
− Torre dels Moros (Castell de les Bons), a Les Bons (1)
Segons Decret del Govern del 11 del febrer del 2004 - BOPA nº 9 – any 16 – 11.2.2004 :
− Hotel Rosaleda a l’avinguda de François Mitterrand. (3)
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Classificats com a conjunt arquitectònic:
A determinar
Classificats com a paisatge cultural:
Segons Decret del Govern del 8 de març del 2006 – BOPA nº 21 – any 18 – 15.3.2006 :
− Vall del Madriu-Perafita-Claror, a la Parròquia d’Encamp (9)
Classificats com a zona arqueològica:
Segons Llei 9/2003, del 12 de juny, del Patrimoni Cultural d’Andorra – BOPA nº 55 – any 15 – 16.7.2003 :
− Balma del Llunci. catalogada com a Bé d’Interès Cultural (BIC) i com a Espai de Presumpció
Arqueològica (10)
Classificats com a zona paleontològica:
A determinar.
3. S’identifiquen en els plànols corresponents amb el número en parèntesi.

Article 225. Béns inventariats
1. Són els béns que es troben dins del Patrimoni cultural d’Andorra no declarats béns d’interès cultural.
Segons edicte del Ministre d’Educació, Cultura, Joventut i Esports del 24/12/2003 – BOPA nº 92 – any 15 –
31.12.2003 :
− Ràdio Andorra, al Pui (1)
Segons edicte del Ministre d’Educació, Cultura, Joventut i Esports del 9/02/2004 – BOPA nº 10 – any 16 –
18.02.2004 :
− Central de FHASA (6)
− Central auxiliar de FHASA (5)
− Casa dels empleats de FHASA (3)
− Mur de la carretera a l’altura de FHASA (7)
− Presa d’Engolasters (2)
− Pont de FHASA (4)
2. S’identifiquen en els plànols corresponents amb el número en parèntesi.

Article 226. Béns culturals parroquials
1. Són els elements que tenen aquesta consideració d’acord amb el POUPE o el planejament que el
desenvolupi.
Classificats com a nucli tradicional:
−
−
−
−
−

Les Bons (1)
La Mosquera (2)
Encamp (3)
El Tremat (4)
Vila (5)

Classificats com a edifici:
−
−
−
−
−

Bordes de Montalarí (1)
Bordes del Lloset (2)
Informació i Turisme, al Pas de la Casa (3)
Borda de Les Comes (4)
Bordes i construccions d’ús agrícola i ramader tradicional a la Parròquia d’Encamp (5)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Colomer de Casa Rossell, a Les Bons (6)
Edificis tradicionals del recinte del Pla General de Rehabilitació de Les Bons (7)
Colomer de Cotxa, a Les Bons (8)
Oratori de Les Bons (9)
Bordes de Rigoder, als Cortals (10)
Casa Jacint Rossell 2, a l’avinguda Rouillac 14 (11)
Casa Comuna, a la plaça dels Arínsols (12)
Casa Pere de l’Oros, a La Mosquera (13)
Cobert de Casa Canart 1, a La Mosquera (14)
Casa Marta, a La Mosquera (15)
Casa Canart, a La Mosquera (16)
Casa Fluix, a La Mosquera (17)
Casa Salvador, a La Mosquera (18)
Cobert de Casa Fluix, a La Mosquera (19)
Cobert de Casa Lluís del Mas, a La Mosquera (20)
Bordes de la Casa, als Cortals (21)
Casa Roget, a la Mosquera (22)
Cobert de Casa Picart, a La Mosquera (23)
Casa Picart, a La Mosquera (24)
Casa Rita, a La Mosquera (25)
Cal Pere, a La Mosquera (26)
Cobert de Casa Rossell, a La Mosquera (27)
Casa Sebastiana, a Encamp (28)
Cobert gran de Casa Tresà, a Encamp (29)
Casa Joan, a Encamp (30)
Casa Catalan, a La Mosquera (31)
Casa Basté, a La Mosquera (32)
Casa Dolores, a Encamp (33)
Era Tresà, a Encamp (34)
Casa Jaumet, a Encamp (35)
Casa Valentí, a La Mosquera (36)
Casa Cristo, a La Mosquera (37)
Casa Masover de l’Areny, a Encamp (38)
Cobert de Casa Gaspà, a La Mosquera (39)
Casa Xinxonaire, a La Mosquera (40)
Cobert del Cintet, a Encamp (41)
Casa Gaspà, a Encamp (42)
Casa Areny, a Encamp (43)
Casa Sigarró, a La Mosquera (44)
Casa i Era de Casa Marta, a La Mosquera (45)
Coberts de Casa Joan Antoni, a La Mosquera (46)
Casa Tresà 2, a Encamp (47)
Casa Armengol 1, a La Mosquera (48)
Casa Joan Antoni, a La Mosquera (49)
Xalet Pastoressos, al carrer Bellavista 18 (50)
Cobert de Casa Tresà, a Encamp (51)
Casa Tresà 1, a Encamp (52)
Casa Armengol 2, a La Mosquera (53)
Cobert de Casa Tintaina, al carrer de La Mosquera (54)
Cobert de Casa Jaumet, a Encamp (55)
Casa Manel, a Encamp (56)
Casa Cosomet, a La Mosquera (58)
Molí del Guillem, al Tremat (59)
Borda de l’Aviar de Casa Joan Antoni, carrer Torrent de l’Aviar (60)
Fusteria Rigoder, al Tremat (61)
Casa Palacio, al Tremat (62)
Casa, al carrer del Tremat 20 (63)
Cobert de la Borda Solsona, al carrer del Tremat 15 (64)
Cobert de Casa Canart 2, al Tremat (65)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Forn de Casa Vicenç, al Tremat (66)
Cobert de Casa Sevissà, al Tremat (67)
Casa Jaume, al carrer de la Calzinera 4 al Tremat (68)
Casa Colau, al Tremat (69)
Casa, al carrer de la Canal Llisa 19 al Tremat (70)
Cobert de Casa Carrabiner, al Tremat (71)
Casa Jaume, al Tremat (72)
Cobert del Pere Abat o Bonquica, al Tremat (73)
Casa Sevissà de baix, al Tremat (74)
Casa Sevissà de dalt, al Tremat (75)
Cobert de Casa Colau, al Tremat (76)
Cobert de Casa Dragó, al Tremat (77)
Cobert de Casa Jaume, al Tremat (78)
Casa Carrabiner, al Tremat (79)
Casa Dragó, al carrer del Tremat 30 (80)
Ràdio de les Valls, al Port d’Envalira (81)
Església Sant Felip i Sant Jaume dels Cortals (82)
Coberts de la Prada del Pont de Casa Joan Antoni, carretera de Vila-Beixalís (83)
Bordes de Beixalís (84)
Bordes del Castellar (85)
Casa Cauba, annex 2, a Vila (86)
Casa Cauba, annex 1, a Vila (87)
Casa Ricard, a Vila (88)
Casa Masover, a Vila (89)
Casa Cauba, a Vila (90)
Cobert de Casa Joan Antoni, a Vila (91)
Cobert de Casa Cauba, a Vila (92)
Mallador de Casa Cauba, a Vila (93)
Casa Cauba, annex 3, a Vila (94)
Bordes de Les Pardines (95)

Classificats com a element:
− Bany de la Reina Mora, a Les Bons (1)

Classificats com a espai:
− Lloser del Lloset, a la Carretera General 2 (1)

2. S’identifiquen en els plànols corresponents amb el número en parèntesi.

Article 227. Béns ressenyats parroquials
1. Comprenen aquells elements que des d’un punt de vista cultural i testimonial cal documentar-los encara
que no es procedeixi a la seva conservació.
2. Aquesta qualificació té una doble finalitat:
a. Obtenir i conservar fonts documentals d’aquests elements, per tal de preservar el seu testimoni
cultural.
b. Establir un fons de referència d’elements com a pas previ a nous estats de catalogació si es
considera escaient.
3. El llistat d’elements ressenyats que segueix es considera com a inicial, que ha d’ésser completat
mitjançant el programa de protecció del Catàleg comunal d’edificis, espais i elements d’interès històric,
monumental i cultural:
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Classificats com a edifici:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Edifici de les escoles, del Pas de la Casa (1)
Església de Sant Pere, del Pas de la Casa (2)
Casa Nova Manresa, a l’avinguda de François Mitterrand 8 (3)
Cal Moretó 1, al carrer de la Girauda 7, a la Mosquera (4)
Casa Jacint Rosell 1, a l’avinguda de François Mitterrand 6 (5)
Casa Areny, a l’avinguda de François Mitterrand 4, a la Mosquera (6)
Casa París, a l’avinguda de Joan Martí 1 (7)
Casa Roc Pallarès, a la plaça del Consell 12 (8)
Casa Parrot 2, Plaça del Consell 5, a La Mosquera (9)
Casa Xampaina, Plaça del Consell 3, a La Mosquera (10)
Casa Macià, a la plaça del Consell 4 (11)
Casa Cases, a la plaça del Consell 2 (12)
Casa Fusté, a La Mosquera (13)
Xalet del Puertas, al carrer Bellavista 1 (14)
Carnisseria Comunal, a La Mosquera (15)
Casa Quel, a La Mosquera (16)
Casa Antoni Tresanet, a l’avinguda de Joan Martí 6 (17)
Casa Candia, a La Mosquera (18)
Rectoria d’Encamp, al carrer de Santa Eulàlia, 11 (19)
Casa Sastret 1, a Encamp (20)
Casa Peire, a Encamp (21)
Cobert de l’Arnau, a Encamp (22)
Cobert de Casa Peire, a Encamp (23)
Casa Josep Coma, a La Mosquera (24)
Casa de la Font, a Encamp (25)
Casa Vila Rosa, al carrer de la Mosquera 6 (26)
Casa Notari, a La Mosquera (27)
Borda Vella, a Encamp (28)
Cobert, al Tremat (29)
Casa Pastora, al Tremat (30)
Casa Camagrós, al Tremat (31)
Casa Martínez, al carrer de la Calzinera, 5, al Tremat (32)
Casa de’n Gil – Vila Sol, a l’avinguda de Joan Martí 45 (33)
Casa Gil Torres, a l’avinguda de Joan Martí 43 (34)
Cobert de Casa Pere, a La Mosquera (35)
Hotel Bellavista, al carrer Bellavista 14 (36)
Cava Pierrot, a Encamp (37)
Bordes de Joan Antoni, a Les Costes (38)

4. S’identifiquen en els plànols corresponents amb el número en parèntesi.
5. Un cop aquests edificis s’hagin transformat, perdent el valor pels quals han estat ressenyats, deixen de
facto de formar part del catàleg.
6. S’hi afegeixen totes les cabanes i camins.

Article 228. Espais de presumpció arqueològica.
Són aquells espais en els que es té indicis de l’existència de restes arqueològiques.
−

Roc de l’Oral a la zona dels Orals d’Encamp, catalogat com a Espai de Presumpció Arqueològica,
dins el Registre General del Patrimoni Cultural (1)

El ministeri titular de la cultura pot realitzar intervencions arqueològiques en qualsevol terreny.
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Article 229. Formes d’actuació i procediment per a la intervenció
1. Les formes d’actuació i procediments per a la intervenció corresponents es precisen de forma detallada
per cada immoble declarat en el programa de protecció corresponent del Catàleg comunal d’edificis,
espais i elements d’interès històric, monumental i cultural.
2. En tant no estigui redactat el document esmentat les determinacions s’han d’interpretar d’acord amb els
fins i objectius generals de protecció i s’ha de considerar, en cas de dubte, la interpretació d’aquestes en
el sentit de dotar de la major protecció als elements del catàleg, segons ordinacions específiques.
3. La sol.licitud ha d’adjuntar una explicació detallada de l’abast de l’actuació inclosos els plànols generals i
de detall necessaris. Així com proteccions proposades.
4. Les úniques actuacions permeses sobre els elements inclosos en el catàleg són les següents:
a. Consolidació: És tota iniciativa constructiva que contribueix a esmenar i reformar aquells indrets de
l’element que es consideren com a punts dèbils, per on es pugui soscavar la seva durabilitat.
Aquestes iniciatives no poden suposar cap alteració dels valors de l’element. Els mínims termes en
què s’entén aquesta actuació són: garantir l’estabilitat estructural i garantir l’estanqueitat als agents,
tant exteriors com interiors.
b. Conservació: És el conjunt d’actuacions per impedir la degradació de l’estat original de l’element
sense perjudici de considerar la seva evolució al llarg del temps i la cura pròpia per a prolongar la
seva vida sense alterar les seves característiques. La conservació no suposa cap modificació de les
qualitats de l’element. Els termes en què s’entén la conservació, són:
1. Seguretat: A més de la seguretat cap a la via pública, s’han de mantenir les condicions d’estabilitat
estructural i d’accés a l’immoble.
2. Salubritat: L’acompliment de les normes higièniques mínimes.
3. Acabats: Són la conservació de la forma adequada dels elements estilístics i/o decoratius i/o
funcionals de l’obra original.
c. Restauració: És tota actuació per retornar-li la fisonomia formal, material i cromàtica que tenia
l’element originalment sense perjudici de considerar la seva evolució al llarg de la història. Aquestes
actuacions han de preservar la memòria arquitectònica que tenia originalment sense perjudici de
considerar la seva evolució al llarg de la història. No es consideren dins d’aquest concepte les
actuacions que no són recolzades per l’anàlisi de testimonis gràfics i/o documentals de les parts a
restaurar.
d. Reutilització: És el fet de dotar a l’element d’una funcionalitat en les condicions més idònies, encara
que el seu ús no sigui l’original. Per això poden ser necessàries obres de diversa envergadura.
Aquestes obres no poden malmetre valors reconeguts de l’element.

Article 230. Competència
Correspon tant a la iniciativa pública com a la privada el desenvolupament de les determinacions de
protecció sense perjudici de les atribucions parroquials en ordre de tramitació i aprovació d’aquestes
iniciatives.

Article 231. Instruments
1. Per al desenvolupament i execució de les determinacions de la protecció del patrimoni històric, artístic i
arquitectònic o monumental es contemplen els següents instruments:
a. Programes de protecció: Destinats a l’ordenació i millora de determinats indrets, entorns o conjunts.
b. Estudis de detall: Per a l’ordenació de volums, en concret sobre els elements i els seus entorns.
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c. Projectes d’obres: Com a aplicació directa de les determinacions del règim de protecció, s’entén que
els projectes d’obra, d’actuació en els elements, són instruments vàlids per a merèixer la qualificació
de desenvolupadors del pla.
2. Per als elements del catàleg es poden formular estudis de detall dins de l’àmbit de cada un d’ells amb les
següents condicions:
a. L’edificabilitat resultant no ha de ser major que la que assenyali el POUP en cada zona. En cas que
l’element original sigui inclòs en el Catàleg com a BCP i superi aquesta edificabilitat, es considera
com a límit la de l’element original.
b. Que la finalitat de l’estudi de detall es justifiqui des de l’adequació de la intervenció a la problemàtica
urbana soferta per l’element.
c. Que es justifiqui la compatibilitat de les noves volumetries amb les preexistents de l’element en
concret.
3. Així mateix es poden formular estudis de detall per parcel.la, amb la finalitat d’efectuar propostes d’una
millor integració arquitectònica de les edificacions a l’element. Amb aquesta finalitat, s’han de seguir les
determinacions establertes al POUP i mantenir-se dins de l’esperit i objectius d’aquest pla.

Article 232. Procediment en el cas de ruïna legal
En cas de declaració de ruïna legal d’algun dels elements a conservar del catàleg, el Comú pot iniciar
expedient d’expropiació, segons els termes legals vigents a fi de traspassar la propietat de l’element al
patrimoni del Comú i procedir amb els mitjans necessaris a la seva salvaguarda física.

Article 233. Regulació d’usos
La normativa d’usos es remet a la regulació d’usos del POUP i en el seu moment a la de l’ordinació
especifica corresponent pel Catàleg comunal d’edificis, espais i elements d’interès històric, monumental i
cultural realitzat.

Article 234. Activitats temporals
Quan per a realitzar alguna activitat molt concreta, dins dels usos permesos, sigui necessari dotar als
elements a protegir o protegits d’equips o instal.lacions especials, es permet sempre que sigui de forma
temporal, i que la seva autonomia respecte de l’element, garanteixi la total integritat d’aquest i de totes les
seves parts.

Article 235. Informació pública
Totes les actuacions a realitzar sobre els elements del Catàleg comunal d’edificis, espais i elements d’interès
històric, monumental i cultural s’han de sotmetre a informació pública.

Article 236. Protecció arqueològica
1. Les presents normes o el seu desenvolupament estableixen el marc en el qual s’ha de desenvolupar la
protecció, conservació, investigació i gestió del patrimoni arqueològic i, a la vegada, vetllar per la seva
correcta imbricació amb les iniciatives públiques o privades referides a millores, reformes i
desenvolupament de la parròquia i el seu terme comunal, mitjançant l’endegament d’accions de
protecció positiva a través de plans i programes d’iniciativa pública de protecció i actuació arqueològica.
2. El pla estableix un inici de catàleg dels elements a protegir. Desenvolupant aquest catàleg, el Comú pot
elaborar una carta arqueològica que inclogui el llistat definitiu amb la relació completa dels elements i la
precisió definitiva de les proteccions.
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Article 237. Àmbits i àrees de protecció arqueològica
1. La protecció arqueològica es proposa per a un conjunt determinat de béns que figuren a la present
normativa i que estan agrupats en dos àmbits o tipus: béns catalogats i altres.
2. Es defineixen també dues àrees de protecció arqueològica:
a. Àrea de protecció arqueològica A, que abasta l’interior dels perímetres dels àmbits que s’esmenten a
continuació:
− Balma del Llunci
b. Àrea de protecció arqueològica B, que abasta, per exclusió, la resta del territori de la parròquia en el que
no hi ha constància documentada de restes o de valors arqueològics, sense que això pressuposi que no
n’hi existeixen.
Roc de l’Oral

Catalogada pel POUPE

Article 238. Béns arqueològics catalogats
Els béns arqueològics catalogats són aquells que mereixen ésser recollits documentalment i es considera
necessari la seva conservació física. Per llur nivell i qualitat, segons els objectius de protecció arqueològica
mereixen ésser protegits, conservats, investigats i gestionats, segons el nivell de protecció arqueològica 1.
Componen aquest grup: BIC (béns d’interès cultural classificats de zona arqueològica). Són els elements
arqueològics que tenen aquesta consideració, segons el que disposa la legislació del patrimoni cultural
d’Andorra. Llur protecció és la que deriva de la legislació esmentada.

Article 239. Nivell de protecció arqueològica 1
En cas d’actuacions en les àrees amb nivell de protecció 1 i previ el permís dels serveis competents de
Govern, es segueix el procediment següent:
1. Per a la gestió del patrimoni arqueològic, s’estableixen dos nivells de protecció pels quals és d’aplicació
la normativa que es desplega a continuació.
2. El nivell de protecció arqueològica 1 s’aplica als béns d’interès cultural i a l’àrea de protecció
arqueològica A i el nivell de protecció arqueològica 2 s’aplica als espais de presumpció arqueològica i
als elements inclosos en l’àrea de protecció arqueològica B.
3. Realització d’obres que impliquen moviments de terra sota nivell de rasant:
a. En els solars on es vulguin realitzar obres que impliquen moviments de terres sota nivell de rasant el
promotor de l’obra té l’obligació de demanar al Govern un informe previ a la sol.licitud de la llicència.
b. En tots aquells casos en què el coneixement del solar de què es tracti ho aconselli, per a emetre
aquest informe cal portar a terme sondejos arqueològics, a càrrec del promotor, sota la direcció del
tècnic pertinent.
c. En el cas que aquests sondejos resultin negatius, s’emet el corresponent informe, que no condiciona
la concessió de llicència.
d. En el cas que els sondejos resultin positius, però les característiques del solar no permeten
l’excavació en extensió, els serveis tècnics de Govern emeten informe amb les condicions que han
de regir la corresponent llicència.
e. En el cas que aquests sondejos resulten positius i les condicions del solar ho permeten, es procedeix
a l’excavació sota la direcció d’un tècnic en arqueologia i, si és necessari, les administracions
competents en la matèria.
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f.

En aquells casos que, dels resultats de l’excavació, i a criteri dels serveis tècnics competents, es
desprengui la impossibilitat de concedir llicència d’edificació es promou l’inici d’expedient de bé
d’interès cultural i/o la redacció del corresponent programa de protecció.

4. Realització d’obres que no impliquen moviments de terra sota nivell de rasant:
a. En els solars on es vulguin realitzar obres que no impliquen moviments de terres sota nivell de
rasant, com pavimentació o d’altres, es demana a Govern informe sobre la necessitat o no de
realitzar sondejos i/o excavacions.
b. En cas que s’hagin de fer sondejos cal que siguin realitzats en un termini màxim de dos mesos a
comptar des del moment que el promotor posi el solar a disposició, han de tenir una durada màxima
de vint dies i van a càrrec del promotor, i sota la direcció del tècnic pertinent.
c. En cas que es realitzin excavacions s’han de fer dins del termini màxim de sis mesos.

Article 240. Nivell de protecció arqueològica 2
En cas d’actuacions en les àrees amb nivell de protecció 2, es segueix el procediment següent:
En espais de presumpció arqueològica s’ha de tenir cura en fer excavacions i en el cas de trobar indicis al
respecte informar al Comú.
En la resta del territori parroquial, cal informar al Comú en el cas de trobar indicis o elements susceptibles de
ser considerats patrimoni arqueològic.

VI.3. Capítol tercer: Protecció dels sistemes

Article 241. Protecció de sistemes
La protecció de sistemes d’infraestructures de serveis, d’equipaments i d’espais lliures es desenvolupen en
les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària corresponent.

VI.4. Capítol quart: Protecció del paisatge urbà
Article 242. Deure de la conservació
Els propietaris d’edificacions, urbanitzacions d’iniciativa particular, solars, jardins, cartells i instal.lacions, les
han de conservar en un estat que garanteixi la seva seguretat, la salubritat i acabat públic, realitzant a tal
efecte les obres de manteniment, reparació o reposició que siguin necessàries, d’acord amb la normativa
vigent.

Article 243. Condicions de seguretat, salubritat i acabat
1. La seguretat dels edificis i elements de la via pública està regulada per normes específiques i les
corresponents ordinacions del Comú.
2. El Comú pot ordenar, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, l’execució de les obres necessàries
per al compliment dels deures de conservació derivats d’aquest capítol.
3. L’incompliment de les ordres de conservació dóna lloc a l’adopció de les mesures sancionadores
legalment establertes i a l’execució subsidiària per part del Comú, a càrrec de l’obligat.
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VI.5. Capítol cinquè: Protecció del medi ambient

Article 244. Definició i finalitats
És objectiu d’aquest pla establir un marc de regulació dels usos i activitats que influeixen sobre els béns i
recursos ambientals, i que són susceptibles de ser gestionats en l’àmbit de les competències del Comú.

Article 245. Objectius de la protecció mediambiental
1. La protecció mediambiental al territori de la parròquia d’Encamp segueix els criteris i objectius indicats a:
a. El 5è programa de la Unió Europea sobre política i acció en relació amb el medi ambient i el
desenvolupament sostenible;
b. El programa d’acció Agenda 21 aprovat a la Conferència de les Nacions Unides sobre el medi ambient
i desenvolupament de Rio de Janeiro.
2. Les actuacions comunals han d’anar encaminades, com a mínim, a complir els objectius següents:
a. La protecció de la qualitat de l’aire.
b. La protecció de la natura i de la biodiversitat.
c. L’adequada gestió dels recursos hídrics.
d. L’eficiència de l’ús energètic.
e. La disminució del soroll ambiental.
f. L’ús racional i sostenible dels recursos.
g. L’establiment i protecció d’espais amb especial interès ecològic.

Article 246. Desenvolupament de les mesures de protecció del medi ambient
1. El desenvolupament concret i la fixació de les mesures d’actuació o protecció, es fixen mitjançant una o
diverses ordinacions específiques.
2. Els criteris o bases que han d’informar del contingut d’aquestes ordinacions i de l’actuació del Comú que
incideixin en el medi són els que es detallen als articles següents.

Article 247. Protecció en front de la contaminació atmosfèrica
1. El Comú estableix i desenvolupa els programes i les mesures necessàries per millorar la qualitat de l’aire
i aconseguir la disminució de les emissions de monòxid de carboni (CO) i altres gasos amb efecte
hivernacle.
2. És un objectiu a assolir durant el desenvolupament d’aquest pla la reducció del trànsit de vehicles per la
ciutat i afavorir l’ús de vehicles de transport individual no contaminants.
3. En les obres del Comú s’ha de tenir en compte especialment la menor incidència dels processos
d’actuació i de les instal.lacions en la contaminació atmosfèrica. Els projectes han de contenir a la seva
memòria justificació específica d’aquest aspecte.

Article 248. Protecció dels hàbitats naturals, la biodiversitat i els elements naturals singulars
1. El desenvolupament del POUP fixa les mesures de protecció dels espais naturals del Comú per evitar
les actuacions que actualment els degraden o que condicionen la seva supervivència, amb l’objectiu de
conservar els hàbitats naturals, la biodiversitat i els elements naturals singulars.
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2. Igualment fixa les mesures per al manteniment i la restauració dels hàbitats naturals d’espècies de la
fauna i la flora salvatges perquè tinguin la mateixa consideració urbanística que els sòls qualificats com a
zona de protecció del sistema hidrològic en aquest pla.
3. En els projectes comunals o d’iniciativa del Comú no s’admet l’ús de productes elaborats amb fustes
tropicals que no disposin d’una garantia o certificació que la fusta utilitzada ha estat obtinguda amb
criteris de respecte cap a la conservació dels ecosistemes forestals tropicals.
4. Sens perjudici de les competències d’altres administracions per raó de la matèria, per a la protecció dels
exemplars vegetals singulars de la parròquia, el Comú ha d’elaborar un catàleg en el que s’indiquin les
característiques que els fan singular, la seva localització exacta, el règim de propietat i l’estat fitosanitari.
Qualsevol actuació que afecti els arbres del catàleg requereix llicència del Comú.

Article 249. Gestió dels recursos hídrics
1. Els projectes d’obres de titularitat comunal han d’incloure les actuacions i instal.lacions dirigides a
aconseguir millorar la qualitat ecològica de les aigües superficials, la reducció de la contaminació
d’aigües subterrànies provinents de focus concrets, la contaminació d’origen difús i el tractament de les
aigües subterrànies contaminades per tal que recuperin la seva qualitat.
2. Totes les activitats subjectes a llicència que es realitzen en el terme de la parròquia, han de tenir resolt
correctament el sistema d’abocament d’aigües residuals de manera que quedi garantit que no s’afecta el
medi. L’abocament o conducció de residus industrials o ramaders s’ha de realitzar de forma controlada
amb la corresponent depuradora i conduccions subterrànies assegurant la netedat i continuïtat de les
condicions naturals i la no contaminació de les capes freàtiques. El sanejament de les aigües residuals,
així com les condicions d’abocament a la llera pública, requereix llicència del Comú i autorització
d’abocament de Govern.

Article 250. Protecció del soroll i les vibracions
El Comú regula mitjançant ordinació els nivells màxims d’emissió de les instal.lacions, aparells,
construccions, obres, activitats, actes i comportaments que produeixin sorolls i vibracions que puguin
suposar molèsties a les persones, puguin afectar la seva salut o que modifiquin l’estat natural de l’ambient.

Article 251. Gestió dels residus
1. El Comú aplica per via d’ordinació mesures per a:
a. Estabilitzar o disminuir la quantitat de residus generats al seu territori, amb la potenciació de la
recuperació, la reutilització, el reciclatge i la vaporització dels materials.
b. Assegurar l’eliminació dels residus que no puguin reciclar-se, i l’eliminació de l’ús de substàncies que
no es puguin recuperar ni eliminar de forma segura (PVC, substàncies organoclorades, etc.).
2. Els plecs de condicions que aprova el Comú inclouen, sempre que possible, com un mèrit la garantia de
compliment d’aquestes previsions.
3. A l’hora de planificar i executar les obres d’urbanització, tant del propi Comú com en les derivades de la
concessió de llicències d’obra a particulars, es preveu el compliment de la legislació vigent, reguladora
dels residus, especialment pel que fa al següent:
a. Preveure en els edificis d’habitatges i d’oficines, en els comerços, els tallers i altres establiments
emplaçats en sòl urbà, espais i instal.lacions que faciliten la recollida selectiva dels residus i, en
general, les operacions de gestió descrites per la legislació vigent.
b. Preveure en la xarxa viària urbana i en la xarxa viària tradicional els espais reservats suficients per a
la col.locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de
recollida i transport de residus.
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c. Dur a terme la gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos d’execució material
de treballs de construcció, excavacions i processos de desmantellament i enderroc d’edificis i
instal.lacions.

Article 252. Corredors ecològics
1. Els corredors ecològics són passadissos a través dels quals es canalitzen preferentment els fluxos de
desplaçament dels éssers vius, on les espècies es poden dispersar i recolonitzar hàbitats en cas que una
pertorbació provoqui una extinció local. La seva funció predominant és la connexió biològica o
paisatgística entre diferents punts del territori.
2. El Comú, per via d’ordinació, pot aprovar els instruments o projectes necessaris per a:
a.

Assegurar el compliment de la seva funció.

b. Assegurar la complementarietat amb els activitats a les zones que hi siguin incloses.
c. Satisfer les necessitats de conservació de la diversitat biològica autòctona, considerant les necessitats
de les espècies sensibles a la fragmentació dels hàbitats i a determinades activitats antròpiques.
d. Facilitar la seva relació amb les activitats de lleure per als ciutadans.
3. El Comú pot establir programes específics de foment de l’agricultura integrada, de l’aplicació de
productes fitosanitaris no agressius per al medi ambient, segons catàleg de manteniment dels marges
amb vegetació del cultiu. Es poden establir també punts en els quals és necessària la revegetació amb
espècies autòctones i la restauració dels hàbitats.
4. Mentre no s’aprovin els instruments esmentats, el Comú ha de vetllar especialment per l’aplicació de les
esmentades mesures en les zones no urbanitzables properes als llits dels rius i els torrents.
5. La reforma o construcció d’una infraestructura lineal que travessi corredors ecològics, requereix un estudi
de l’impacte ambiental i una proposta de restauració de la vegetació i de tractament de permeabilització.
biològica específic per a aquests punts.
5. Per a complir les finalitats esmentades, el Comú pot subscriure convenis amb els propietaris afectats.

Article 253. Àrees d’intervenció ambiental
1. Són aquelles àrees del territori que, per la situació de degradació ambiental en la qual es troben, o per la
seva potencialitat ecològica, precisen d’actuacions concretes per a la seva regeneració. La recuperació
d’aquestes àrees per a funcions productives, ecològiques o lúdiques requereix actuacions de moviment
de terres, neteja de residus, regeneració edàfica, restauració vegetal, adequació a usos socials, etc.
2. Són àrees d’intervenció mediambiental les zones afectades per activitats extractives que estan en
situació d’activitat finalitzada, o aquelles que es declarin a tals efectes en desplegament de la normativa
del pla:
•
•
•

extracció de material divers de sòl o subsòl
abocadors d’incontrolats
incursions, marques o moviments de terres no autoritzades

3. Es considera també àrea d’intervenció ambiental els marges dels llits de rius i cursos d’aigua, amb
l’objectiu d’adequar-los paisatgísticament, realitzant un tractament més natural. Amb aquest fi, el Comú
pot endegar la tramitació dels programes de protecció de gestió per llit del riu, per tal de fixar les neteges
periòdiques d’arbrat i residus, tot tenint en compte tant criteris paisatgístics i ecològics, com l’eficàcia de
desguàs. Particularment al Riu Valira d’Orient i al Riu del Pas de la Casa. Igualment per recuperar o
reduir l’impacte del llit dels Rius Aixec i dels Cortals.
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TÍTOL VII. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1a. Edificacions, instal.lacions i activitats preexistents.
Les edificacions, instal.lacions i activitats preexistents i legalment establertes per les que el POUP estableix
la necessitat d’un planejament derivat per al seu desenvolupament, s’han de complementar amb les
disposicions que es donin a través de les ordinacions corresponents.
2a. Equipaments de titularitat privada existents.
1. Cal respectar l’edificació i l’ús actual d’aquells terrenys destinats a equipaments públics, que siguin
equipaments de titularitat privada abans de la data de l’aprovació definitiva d’aquest pla; i permetre, a
més, les obres de consolidació, conservació, reparació i millora sempre que es mantingui l’afectació a
equipament i les exigències funcionals que aquest requereix.
2. El cessament de l’activitat pròpia de l’equipament de titularitat privada, existent abans de la data de
l’aprovació definitiva d’aquest pla, no autoritza a destinar el sòl o l’edificació a cap altra finalitat si no és la
indicada explícitament en el POUPE.
3a. Normes i dubtes d’aplicació.
Mentre no s’aprovin les ordinacions que desenvolupen i complementen el POUP, cal seguir el que
determinen aquestes normes, allò previst pel POUP, i el que estableix la legislació urbanística i sectorial
vigent aplicable a cada cas. En cas de dubte cal interpretar sempre en la forma que resulti pel major interès
públic.
4a. Accessos per comunals.
Es poden obrir excepcionalment accessos per comunals que han de complir amb allò indicat al Reglament
d’urbanització de Govern. En tots aquests casos cal la prèvia autorització del Comú.
5a. Edificis o parcel.lació existent en el planejament derivat.
Els edificis existents, parcel.lació ja realitzada o projectes en curs d’aprovació un cop consolidats que es
trobin dins d’unitats d’actuació que requereixen per al seu desenvolupament d’un pla parcial o especial
participen d’aquest només en el cas que puguin incrementar l’edificabilitat que tenen consolidada o en el cas
de tenir plusvàlues derivades de les infraestructures, equipaments, serveis i espais lliures que es realitzen
en la mateixa, en els casos que no es segreguin demanant un reajustament de la unitat d’actuació o bé es
divideixi la unitat en sectors que resolguin aquestes qüestions.
6a. Planejament derivat dels sistemes d’infraestructures.
En el termini de tres anys a partir de l’aprovació definitiva del POUPE, les entitats subministradores de
serveis han d’elaborar els seus plans d’infraestructures (existents i previstes) que desprès de l’aprovació pel
Comú seran incorporats com a planejament derivat amb les ordinacions subsidiàries corresponents.
7a. Llicències atorgades.
Les llicències atorgades segons la normativa anterior tenen una vigència de tres anys entre la data
d’aprovació per Govern i la presentació del certificat final d’obra als organismes competents.
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ANNEX

Càlcul de l’edificabilitat segons l’OGUC
1. Càlcul de l’edificabilitat.
Pel càlcul de l’edificabilitat es considera com a ús genèric el de habitatge, a raó de 2,50 m d’altura interior
+ 0,30 m de forjat acabat, i no es pren en consideració el cas d’edifici singular. No es computen les
plantes soterrànies ni les cobertes planes. El nivell de planta més baixa edificada s’entén a partir del punt
més baix del perímetre d’implantació de l’edifici sobre el terreny.
2. Divisió del terme parroquial
a. L’Ordinació general d’urbanisme i construcció de la Parròquia d’Encamp, vigent entre 1982 i el 2006,
considera dividit el seu territori en dues grans zones naturals, que són les definides pel vessant atlàntic
i el vessant mediterrani, els què, a la seva vegada, estan subdividits en les zones que s’especifiquen
més avall.
b. Vessant atlàntic: Aquesta zona comprèn totes les terres situades al costat nord del Port d’Envalira, és a
dir, el Pas de la Casa, Fra Miquel.
El vessant atlàntic està definit per la urbanització de Sant Pere, del Pas de la Casa Fra Miquel, i es
considera com a zona urbana, amb idèntiques característiques que la zona urbana A - dictades pel
Consell General -, excepció feta de les parcel.les quina volumetria s’adjunta. S’assigna el número (2.1)
c. Vessant mediterrani: Estan compreses dintre d’aquest vessant totes les terres privades d’Envalira i les
que desguassen a la mar Mediterrània, - com el seu nom indica -, que corresponen a la resta de la
Parròquia.
3. Zonificació
La zonificació estableix la subdivisió de la Parròquia d’Encamp en les zones següents:
− Casc Antic (1)
− Zona Urbana A (2)
− Zona Urbana (2.1)
− Zona Urbana B (3)
− Zona Urbana B1 (3.1)
− Zona Residencial (4)
− Zona Rústica No Urbanitzable (5)
− Zona Rústica arrendada o en concessió (5.1)
4. Casc Antic
a. Aquesta zona, en nombre de sis subzones: Encamp, Les Bons, La Mosquera, El Tremat, Vila, Santa
Maria, comprèn totes aquelles porcions delimitades en els plànols de zonificació amb el número (1).
b. L’altura màxima de les edificacions fins a carener ha d’ésser de 12,50 m, comptats des del nivell més
baix del terreny natural o del vial més baix. De forma què, en cap punt de les façanes de l’edifici, es
sobrepassi l’altura de 12,50 m.
c. Els carrers en negre dels plànols annexats guarden les alineacions existents. La resta no pot ésser
d’una amplada inferior als 5 m llevat del Carrer del Grau Roig, que es fixa en una amplada mínima de
3,25 m.
5. Zona Urbana A
a. La zona urbana A és tota aquella delimitada amb el número (2) en els plànols de zonificació.
b. L’altura màxima és de 15,50 m fins a carener.
Si una edificació està enfront a un carrer ja existent d’amplada inferior a 8 m, la gotera o ràfec de
coberta es situa, obligatòriament, a 12,50 m com a màxim.
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En cas d’un edifici situat entre un vial existent d’amplada igual o superior a 8 m, i un terreny
descendent, es pren una altura de 15,50 m des del nivell de la vorera de carrer. Però en cap cas, pot
una edificació sobrepassar l’altura de 21,50 m, presos des del nivell més baix.
c. En aquesta zona s’aplica un índex d’edificabilitat màxim de 7 (les plantes semisoterrànies compten
com a superfície edificada). És a dir, que la superfície màxima edificable en una parcel.la no pot passar
de 7 vegades la superfície del solar sobre el que s’ha de bastir el futur immoble.
d. Ni la superfície de voravia, ni la superfície de terreny afectada per eixampla de qualsevol vial, camí o
riu poden en cap cas ésser utilitzades pel càlcul de la superfície màxima edificable.
e. Tota la superfície del terreny que no s’edifiqui, però que s’hagi utilitzat per calcular la superfície màxima
edificable, queda com a part integrant de l’edifici i qualificada com “non aedificandi”, restant com a
espai enjardinat amb accés per a tots els veïns de l’edifici, condicionat al nivell dels vials llindants.
f. La profunditat màxima edificable és de 22 m, mesurats en el centre de les façanes.
g. La distància màxima permesa entre la solera de la darrera planta edificada i el carener de la coberta,
en tots els casos, és de 4,5 m.
h. En les plantes semisoterrànies es considera com a edificada tota la superfície que va d’una façana a
l’altra, encara que no estigui construïda en la seva totalitat.
i. En cap supòsit la solera de la planta més baixa edificada pot estar situada a més de 3 m del nivell
natural del terreny o d’un vial d’accés.
j. En els edificis no industrials que es prevegin dos forjats successius separats de més de 4,5 m es
compten com a dues o més plantes edificades (a raó de 2,50 m per planta).
k. L’amplada mínima dels nous vials i carrers serà de 10 m (7 de calçada i 1,5 de voravia per banda), a
excepció de les carreteres generals i secundàries.
6. Zona Urbana - Urbanització Sant Pere del Pas de la Casa, Fra Miquel
a. Els terrenys de la Urbanització Sant Pere del Pas de la Casa, Fra Miquel, són considerats com a Zona
Urbana seguint les normes directes pel Consell General, llevat de les parcel.les amb previsió de
volumetria. S’assigna el número (2.1).
b. S’aplica un índex d’edificabilitat màxim de 7 (les plantes semisoterrànies compten com a superfície
edificada). És a dir que la superfície màxima edificable en una parcel.la no pot sobrepassar 7 vegades
la superfície del solar.
c. L’altura reguladora màxima es pren sempre en els plans de façana més importants. Es considera com
a plans de façana importants tots els del seu perímetre (interior o exterior) que sobrepassin la meitat de
l’altura de l’edifici carener fins al nivell natural del terreny o del vial més baix.
d. Tota la superfície del terreny que no s’edifiqui, però que s’ha utilitzat per a calcular la superfície màxima
edificable, queda com a part íntegra de l’edifici i és “non aedificandi” (espai enjardinat amb accés per
tots els veïns de l’edifici, condicionat al nivell dels vials llindants). No s’hi pot realitzar cap construcció ni
destinar-la a aparcaments, sols es pot utilitzar per a instal.lacions d’esbarjo. En el moment d’efectuar
l’última inspecció, aquesta superfície de terreny ha d’estar condicionada segons el projecte aprovat.
e. Es compta com a superfície de la parcel.la la superfície de terreny no afectada per l’eixampla, projecte
d’eixampla o per l’execució de nous vials limítrofs.
f. La profunditat màxima edificable és de 22 m, distància presa en el centre de les façanes.
g. El carener de la coberta es situa com a màxim a 4,50 m de l’última planta edificada.
h. En plantes semisoterrànies es compta com a edificada la superfície que va de façana a façana encara
que no estigui construïda en la seva totalitat.
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i. En cap cas la primera planta edificada pot estar situada a més de 3 m del nivell natural del terreny o
d’un vial d’accés.
j. Les plantes soterrànies no poden tenir obertures a l’exterior. Si n’hi ha, compten com a superfície
edificada.
k. En els edificis no industrials amb dos forjats successius separats de més de 4,50 m, es compten com a
dues o més plantes edificades (a raó de 2,50 m per planta).
l. A efectes d’edificació, les parcel.les 155B i 156 de la Urbanització Sant Pere del Pas de la Casa, són
considerades com una sola i única parcel.la.
m. La parcel.la 148 de la Urbanització Sant Pere del Pas de la Casa té la mateixa volumetria que les
parcel.les 100, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 i 127. I s’estableix la mateixa distància mínima de
1,50 m al límit d’edificació i les parcel.les veïnes, així com la mateixa divisió de la modulació de les
franges de façana, a raó de desnivells de 1,50 m, com a màxim, respecte al nivell de voravia.
n. Les línies de delimitació entre les parcel.les i els passos comunals compten com a límits d’edificació.
No obstant això, no es permeten els voladissos sobre la zona de pas.
o. A efectes d’edificabilitat es permet l’agrupament de parcel.les adjacents per construir un sol edifici,
sempre que la superfície d’ocupació de l’edifici sobre el conjunt de parcel.les, no sigui superior a la
suma de les superfícies d’ocupació màxima dels edificis que es puguin construir sobre les parcel.les
preses individualment, i que les distàncies de separació entre l’edifici i els límits de les parcel.les
extremes amb les parcel.les veïnes, voladissos inclosos, no sigui inferior a 1,50 m, i sempre que la
suma de dites distàncies correspongui, com a mínim, a la suma de les distàncies de separació amb els
edificis que es puguin construir sobre les parcel.les preses individualment.
p. Les plantes soterrànies destinades únicament i exclusiva a aparcament poden ocupar la totalitat de la
superfície neta de la o les parcel.les.
7. Zona Urbana B
a. La zona urbana B és la que s’estén a partir de la zona urbana A fins la cota 1.400 que s’ha determinat
als plànols de zonificació amb el número (3).
b. La distància mínima dels punts més sortints de l’edificació fins als límits del solar és de 3 m i 3 m més
d’edificis existents a la data. El límit amb el vial compta com a línia d’edificació.
c. En aquesta zona s’aplica un índex d’edificabilitat màxim de 2,5 (les plantes semisoterrànies compten
com a superfície edificada). És a dir, que la superfície màxima edificable en una parcel.la no pot passar
2,5 vegades la superfície del solar sobre el que s’ha de bastir el futur immoble. Ni la superfície de
voravia, ni la superfície de terreny afectada per eixampla de qualsevol vial, camí o riu poden en cap cas
ésser utilitzades pel càlcul de la superfície màxima edificable.
d. L’altura màxima és de 12,50 m fins a carener i es pren, en els plans de façana més importants. Es
consideren plans de façana importants tots els del perímetre (interior i exterior) que sobrepassin la
meitat de l’edifici des del carener fins al nivell natural del terreny o del vial més baix. En el cas d’un
edifici ubicat entre un vial i un terreny en pendent descendent, s’aplica la mateixa normativa que en la
zona urbana A, però amb altures de 12,50 m, sense que en cap cas l’edificació pugui sobrepassar
l’altura de 18,50 m, presos a nivell més baix.
e. La dimensió màxima en planta de tota edificació és de 22 m, mesurats al centre de les façanes.
f. En cap supòsit la solera de la planta més baixa edificada pot estar situada a més de tres (3) m del
nivell natural del terreny o d’un vial d’accés.
g. L’amplada mínima dels nous vials i carrers és de 10 m (7 m. de calçada i 1,5 m de voravia, per cada
costat).
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8. Zona Urbana B1
a. El terreny situat en una franja de 22 m per sobre de la desviació de la carretera general núm. 2
d’Encamp, i el terreny comprès entre la desviació i el límit de la zona urbana A es requalifica en zona
urbana B1 amb el número (3.1).
b. Els paràmetres d’edificabilitat en aquesta zona urbana B1 són els mateixos que els establerts per
l’Ordinació general d’urbanisme i construcció en la zona urbana B, llevat de les altures màximes que es
poden incrementar en 3 m, i de l’índex d’edificabilitat màxim de 2,5 que es pot incrementar d’una planta
addicional.
9. Zona Residencial
a. Aquesta zona s’estén a partir de la cota 1.400 i és assenyalada amb el número (4).
b. L’altura màxima edificable, fins a carener, és de 10,50 m. Aquesta ve determinada per un pla ideal
paral.lel al pla natural del terreny i que passa per un punt situat a 10,50 m d’altura sobre la vertical de la
línia d’edificació en la cota superior de la parcel.la.
c. Per calcular la superfície edificable s’aplica un índex d’edificabilitat màxim de 0,8. És a dir, que la
superfície màxima edificable en una parcel.la no pot passar 0,8 vegades la superfície del solar. La
superfície destinada a voravia no es pot incloure a la del solar net a efectes de calcular la superfície
màxima edificable.
d. La màxima ocupació de la parcel.la és del trenta tres per cent (33%). Les dues terceres parts restants
són destinades a espais verds.
e. En cap supòsit la solera de la planta més baixa edificada pot estar situada a més de 3 m del nivell
natural del terreny o d’un vial d’accés.
f. En les plantes semisoterrànies es considera com a edificada tota la superfície que va d’una façana a
l’altra, encara que no estigui construïda en la seva totalitat.
g. La distància mínima de tot mur d’edifici unifamiliar (fins i tot d’edificacions secundàries) fins al límit amb
el veí és 3 m.
h. La distància mínima de tot mur d’edifici plurifamiliar (fins i tot d’edificacions secundàries) fins al límit
amb el veí és de 6 m.
i. Les dues terceres parts de la parcel.la amb edificis plurifamiliars s’han de destinar a espais verds
col.lectius.
j. L’amplada mínima dels nous vials i carrers és de 10 m. (7 m. de calçada i 1,5 m de voravia, per cada
costat).
k. Els terrenys d’Envalira, en zona d’Eixample Urbà es consideren Zona Residencial a efectes del càlcul
d’edificabilitat.
l. La separació entre edificis serà de 3 m o 6 m en funció de si són unifamiliars o plurifamiliars.
m. La dimensió màxima en planta serà de 22 m, presos en el centre de les façanes no podent superar els
484 m².
10. Zona Rústica
a. La zona rústica no urbanitzable està formada per tots els terrenys comunals, excepte la Urbanització
Sant Pere del Pas de la Casa, Fra Miquel. S’identifica amb el número (5).
b. Aquesta zona és “non aedificandi” a excepció de construccions de tipus agrícola no habitables, i
equipaments d’interès comunal o públic.
c. En les zones de perill d’allaus o de despreniments no es permet cap tipus de construcció ni tan sols les
ara esmentades.
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11. Zona Rústica arrendada o en concessió
a. La zona rústica arrendada o en concessió, urbanitzable amb condicions, està formada per tots els
terrenys comunals arrendats o en concessió. S’identifica amb el número (5.1).
b. Les construccions a realitzar en aquests terrenys es consideren equipaments o serveis tècnics i les
condicions d’urbanització i edificació són les establertes en el contracte de concessió o arrendament. I
en el seu defecte les generals més similars a allò premés.
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12. Amplades mínimes de façanes
Les amplades mínimes de façanes i mitgeres no poden ésser, en cap cas, inferiors als 6 m. No poden tenir
profunditat inferior a 6 m. en cap dels punts de l’edificació, llevat els casos de reconstrucció d’edificis ja
existents.

13. Radi de voravies en xamfrans
El radi mínim del traçat de la vorada de les voravies, en tots els xamfrans, ha d’ésser de 10 m., excepció feta
de la zona del casc antic.

14. Casos especials generals
a. En edificis amb front a una sola via, si la rasant del carrer presa en la línia oficial és tal que la
diferència de nivells entre el centre de la façana i el punt de la cota més alta de la dita rasant en el
llarg de la dita façana és menor que 0,60 m., l’altura es pren en el centre de la mateixa.

Si al contrari, aquesta diferència és més gran de 0,60 m., l’altura es pren des d’un punt situat per sota de
0,60 m. de la cota més alta.

Quan l’aplicació d’aquesta reglamentació doni lloc a una diferència de cotes absolutes entre els dos
extrems de la façana, que és superior a 2,50 m., s’ha d’escalonar o subdividir la façana en els trams
necessaris per a que no es doni lloc a dita situació.
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Si es projecta donar a l’edifici la mateixa altura es considera les façanes en línia com si fossin una sola,
fixant l’altura com s’indica . Si la pendent d’un dels carrers és tal que la diferència de cotes màxima i mínima
de les façanes és superior a 2,50 m., s’han d’escalonar les altures com s’ha indicat en l’apartat anterior.

b. En edificis amb front a dues vies de diferent nivell, en el cas que l’altura màxima a aplicar a cada vial
sigui igual, si la diferència de nivell en els punts on correspon prendre l’altura és inferior a 0,60 m., es
pren una altura única corresponent al carrer més alt. Si les altures de cada carrer són diferents,
s’aplica l’establert pel cas nº 3.

En edificis enfront de dues vies de diferent nivell, i essent aquest superior a 0,60 m., s’aplica l’altura
màxima a cada façana que correspongui, segons l’amplada del carrer.
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En edificis enfront de dues vies de diferent nivell, essent la distància entre façanes inferior a 12 m. i la
diferència de nivells en els punts on correspon prendre les altures, aplicables en aquestes façanes,
superior a l’altura corresponent a la façana superior, l’altura es pren solament sobre el nivell més baix.

c. Quan no donant-se les dues limitacions del cas anterior, en edificis enfront d’un carrer i terreny en
pendent descendent (per sota el nivell de carrer) i quan la distància entre la façana superior donant al
carrer i la façana o cara oposada és inferior a 22 m., es pren una altura superior des del nivell de la
voravia del carrer i altra (la mateixa, que correspon al carrer) inferior, sobre el nivell mig natural del
terreny, en línia en que el parament vertical o cara de l’edificació oposada a la façana anterior talli el
terreny. És a dir: que es considera com si l’edifici està entre carrers a diferent nivell, i, en
conseqüència, s’assimila al cas 1.
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d. L’altura presa en el nivell més alt té una influència sobre el volum edificable de 8 m., i això tot al llarg
de la façana. És a dir, que el pla que delimita superiorment el volum edificable és un pla ideal,
horitzontal d’una profunditat de 8 m. a tot el llarg de la façana.
e. L’altura que correspon al nivell inferior és la mateixa que en el nivell superior, si per aquell –inferiorno hi passa cap vial. Si l’altura que correspon al nivell superior és més limitada que 12,50 m. en Zona
Urbana A o de 9,50 m. en Zona Urbana B, es pot, no obstant, aixecar l’inferior de 3 m. de més; això,
però, respectant sempre les limitacions de volum màxim. Si pel contrari, dóna a un vial, és la que
correspon segons la seva amplada. En el cas de no existir vials, l’altura màxima serà de 10,50 m..
f. En cap pas el volum total edificable per qualsevol de les altures màximes que correspongui segons la
zona i amplada dels carrers, no pot sobrepassar el 30% de volum que correspon a l’aplicar les
anteriors normes amb les altures corresponents a la zona, al mateix edifici situat en un terreny pla.

15. Casos especials en Zona Urbana
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16. Aplicació de les altures
a. Les altures dels edificis s’apliquen sobre el pla de façana vertical de l’entorn volumètric.
b. S’entén que un pla de façana està situat dins d’un vial o dins d’una parcel.la, quan la línia
d’intersecció de dit pla amb la rasant, està situada, respectivament, dins del vial o dins de la parcel.la
neta a edificar.
c. Les altures preses des de la rasant de la voravia s’apliquen en base als criteris establerts en el capítol
de “Casos especials”.
d. Les altures preses des del nivell de terreny a edificar es prenen des d’un nivell mitjà de la línia
d’intersecció entre dit terreny i el pla vertical de façana considerat.
e. Les altures reguladores en Zona Urbana i altures màximes en Zona Urbana A i Zona Urbana B de les
edificacions, es prenen com segueix:
f. Si el nivell del terreny a edificar està situat per sobre del vial o el seu pendent és ascendent respecte
a dit vial, i si el pla de façana que confronta amb el vial està situat a dins de dit vial, l’altura
corresponent s’aplica a tot l’edifici, i es pren des del nivell de la voravia.
g. Si el nivell del terreny a edificar està situat per sobre del vial o el seu pendent és ascendent respecte
a dit vial, i si el pla de façana que confronta amb el vial està situat dins de la parcel.la, l’altura
corresponent s’aplica a tot l’edifici i es pren des del nivell de la voravia, si aquest està situat per sota
del nivell definitiu del terreny, o es pren des del nivell definitiu del terreny, si aquest està situat per
sota del nivell de la voravia.
h. Si el nivell del terreny a edificar està situat per sota del vial o el seu pendent és descendent respecte
a dit vial, i si el pla de façana considerat està situat dins del vial, l’altura corresponent es pren des del
nivell de la voravia.
i. Si el nivell del terreny a edificar està situat per sota del vial o el seu pendent és descendent respecte
a dit vial, i si el pla de façana considerat està situat dins de la parcel.la, l’altura corresponent es pren
des del nivell natural del terreny no modificat, si aquest està situat per sota del nivell definitiu, o es
pren des del nivell definitiu del terreny, aquest està situat per sota del nivell del terreny natural no
modificat.
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j. Si es considera que amb anterioritat s’ha procedit a la modificació del nivell natural del terreny,
mitjançant el terraplenament de la parcel.la a edificar, i el pla de façana considerat està situat dins de
la parcel.la, el Comú pot aplicar les altures des del nivell mitjà del terreny natural existent abans de la
seva modificació.
k. Les altures màximes de les edificacions en Zona Residencial, es prenen com segueix:
l. Si el pla de façana considerat està situat dins del vial, l’altura corresponent es pren des del nivell de la
voravia.
m. Si el pla de façana considerat està situat dins de la parcel.la, l’altura corresponent es pren des del
nivell natural del terreny no modificat, si aquest està situat per sota del nivell definitiu del terreny, o es
pren des del nivell definitiu del terreny, si aquest està situat per sota del nivell natural del terreny no
modificat.
n. Si es considera que amb anterioritat s’ha procedit a la modificació del nivell natural del terreny,
mitjançant el terraplenament de la parcel.la a edificar, i el pla de façana considerat està situat dins de
la parcel.la, el Comú pot aplicar les altures des del nivell mitjà del terreny natural existent abans de la
seva modificació.

17. Urbanització prèvia
a. No s’atorga cap permís de construcció sobre terrenys que no estiguin prèviament urbanitzats.
b. S’entén per terreny urbanitzat tot terreny que confronti amb una carretera o un carrer públic dotat de
les corresponents infraestructures de serveis fins a la parcel.la a edificar, o que confronti amb un
carrer privat dotat de totes les infraestructures viàries i de serveis acabades fins a l’inici de la parcel.la
a edificar.
c. S’entén per infraestructures viàries totes les obres necessàries per a la construcció i el funcionament
de les vies comunitàries d’accés als terrenys urbanitzats, amb els respectius enllaços amb la xarxa
viària existent i en funcionament, que comportin, com a mínim: les estructures principals i secundàries
de sosteniment i de contenció dels vials i dels terrenys, les estructures de la plataforma dels vials, les
estructures de les voravies amb el paviment definitiu i les peces de rematada, les estructures de la
calçada fins al paviment de rodada definitiu, els elements i els dispositius de protecció de vianants i
de vehicles, i les obres de tancament dels terrenys amb els límits dels vials.
d. S’entén per infraestructures de serveis totes les obres necessàries per a la construcció i el
funcionament de les instal.lacions comunitàries de serveis de la urbanització, amb els respectius
enllaços a les instal.lacions existents, que comportin com a mínim: les obres que componen les
xarxes de col.lectors de drenatge de les aigües pluvials i de neu, les xarxes de col.lectors de
desguassos d’aigües residuals, les xarxes de col.lectors d’abastament d’aigua potable, les
instal.lacions i xarxes d’enllumenat viari, les xarxes de conducció de línies d’instal·lacions de les
companyies de subministrament elèctric i de telecomunicacions, i les obres de fàbrica necessàries per
a la construcció, el funcionament i el manteniment.
e. Això no obstant, es pot edificar en terrenys no urbanitzats:
Edificis d’utilitat pública.
Edificis del tipus xalet d’una sola habitatge unifamiliar, que compleixin els paràmetres edificadors dels
edificis situats en zona residencial, i que mantinguin un distància mínima de 3 m. fins als límits de la
parcel.la i fins als límits de propietat amb els veïns, que mantinguin un índex d’ocupació de la
parcel.la neta inferior o igual al 33%, i en què la construcció no tendeixi al desenvolupament d’un nou
nucli d’edificacions.
Edificis destinats a ús agrícola, ramader o forestal.
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18. Plànols
Plànols de la Zonificació de la Vall d’Encamp.

a. Vall d’Encamp.
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b. Encamp.

c. Les Bons.
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d. La Mosquera.

e. El Tremat.
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f.

Vila.

g. Santa Maria.
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Plànol de la Zonificació d’Envalira - Pas de la Casa
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Article 1. Objecte
1. S’entén per actuació de rehabilitació la destinada a:
• adequar les condicions d’habitabilitat d’una edificació o del seu entorn immediat a les mínimes
exigibles segons nivells d’habitabilitat legals;
• aconseguir el nivell mínim d’urbanització per part d’un carrer o vial;
• intervenir en una edificació inclosa en el Catàleg Comunal d’edificis, espais i elements d’interès
històric, monumental i cultural o d’un altre àmbit i rang superior o edifici afectat per protecció cultural;
• adaptar-se a les normes d’accessibilitat;
• preservar la imatge urbana a través de l’aspecte exterior dels edificis;
• respectar els mínims reglamentaris fixats per a les instal.lacions dels serveis bàsics (aigua potable,
residuals, electricitat, gas, calefacció i altres).
• complir les ordinacions de normativa subsidiària i altres disposicions vigents;
2. Les actuacions de rehabilitació poden ser, segons si el nivell d’habitabilitat aconseguit o actuació és total
o parcial, Operacions de Rehabilitació i Obres de Millora Específica.
3. Tots els altres casos ja afectin totalment o parcialment l’edifici o espai es poden considerar de reforma, i
obres de reparació o de recuperació de la utilitat anterior.

Article 2. Graus
1. Les actuacions de rehabilitació es classifiquen en funció del tipus d’obres en: actuacions de grau alt,
grau mitjà i grau baix.
2. S’entén per actuació de grau alt la que comporta, enderrocs, obres en els fonaments, en els elements
que fan una funció estructural, o en l’estructura de qualsevol altre element que formi part del cos de
l’edificació, la urbanització, o el buc que el defineix com a tal, i està format pel fonaments, I’estructura i
els tancaments.
3. S’entén per actuació de grau mitjà la que comporta obres en els elements del cos de l’edificació que no
són considerats estructurals, obres que afecten les instal·lacions i els equipaments comuns, i a la
redistribució generalitzada d’espais. En urbanització obres que afecten les instal.lacions superficials,
sense implicar el subsòl, i la redistribució d’espais.
4. S’entén per actuació de grau baix la que comporta obres en les instal·lacions particulars, I’equip fix
(higiènic, de cuina, de rentada de roba) les relacionades amb els acabats i les obres interiors en
habitatges i locals. En urbanització la que afecta a acabats.

Article 3. Normes generals
1. Els nivells mínims d’habitabilitat a assolir per les actuacions de rehabilitació en habitatges o edificis
d’habitatges són els nivells A, B, C, tal com es defineix en el Reglament Regulador del procediment
d’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat d’habitabilitat en habitatges.
2. Els nivells mínims d’urbanització segons el Reglament d’Urbanització.
3. Les condicions d’accessibilitat fixades a la Llei i als Reglaments d’Accessibilitat.
4. Els edificis dins del Catàleg comunal d’edificis, espais i elements d’interès històric, monumental i cultural
poden ser utilitzats mantenint les característiques tipològiques que els hi són pròpies, i estan
relacionades amb el seu interès històric, tot i que no s’adeqüin als punts anteriors.
5. La resta de les disposicions de rang superior o comunal entre altres als reglaments Urbanístic i de
Construcció.

Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp – Any 2006 – Modificació 4 – Aprovada el 5/5/2011

120

ORNS/REHABILITACIÓ

Article 4. Realització
1. Les actuacions de rehabilitació es poden realitzar d’acord amb el que es determina en aquesta
Ordinació a qualsevol de les unitats d’actuació que es defineixen en el POUP.
2. En aquelles zones subjectes a un programa de protecció o que inclouen un pla especial en el seu àmbit,
les actuacions de rehabilitació es regiran per l’ordinació particular que s’estableixi, si s’escau, i
subsidiàriament per aquesta Ordinació.
Durant l’elaboració i la tramitació del programa de protecció o pla especial, es poden realitzar actuacions
de rehabilitació que no comportin augment de volum, augment del nombre d’habitatges, ni canvi d’ús.

Article 5. Modificació de volum
1. Les addicions de volum possibles, quan resultin permesos per la normativa, han de produir-se amb
especial consideració de l’impacte que suposin per a la composició general de l’edifici.
2. En qualsevol cas, es permet l’addició de volums estrictes deguts als elements tècnics d’instal·lacions
comunitàries, ascensors, comptadors i serveis generals, quan la seva implantació formi part de l’actuació.

Article 6. Edificis fora d’ordenació global
Els edificis i les instal·lacions qualificades en situació de fora d’ordenació global que per raó de planejament
quedin sotmeses a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta dels terrenys o bé a l’enderrocament de l’edifici,
o estiguin dotades d’usos incompatibles, poden ésser objecte d’obres de millora específica de les
condicions que no compleixin el mínim d’habitabilitat que es determina en aquesta Ordinació i prèvia
renúncia a la indemnització per l’increment de valor.

Article 7. Edificis fora d’ordenació parcial
Els edificis i les instal·lacions construïdes abans de l’aprovació del POUP que resultin en fora d’ordenació
parcial amb les condicions d’edificació que determina, i no estiguin inclosos en el supòsit de l’article anterior,
poden ésser objecte d’operacions de rehabilitació i obres de millora específica.
Les actuacions de rehabilitació sobre els edificis disconformes definits en l’article anterior poden incloure
augment de volum, increment del nombre d’habitatges o canvi d’ús, i es regeixen:
a. Pel que fa a l’ampliació, per la normativa del POUP, de forma que l’augment de volum s’ajusti als
paràmetres definits per a cada zona, sempre que el volum final resultant de l’ampliació no ultrapassi
el que resultaria en el cas de nova edificació.
b. Pel que fa al nombre d’habitatges, es mantindran els existents i I’increment del seu nombre resta
limitat pel màxim d’habitatges definit per a cada zona.
c. Pel que fa al canvi d’ús, cal complir les condicions de compatibilitat d’usos definits per a cada zona.

Article 8. Patis
1. Els patis existents, inclosos en una actuació de rehabilitació, poden mantenir les seves dimensions i s’hi
permet la realització de noves obertures per millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges
existents.
2. Quan l’actuació de rehabilitació comporta augment de volum en un edifici d’habitatges, els nous patis no
coincidents amb els existents s’han de dimensionar d’acord amb les determinacions del POUP, prenent,
com a alçària i nombre de plantes, el de les afegides.
3. Pel que fa als casos de prolongació de patis existents que pel seu nombre total de plantes no compleixi
les determinacions del POUP, la prolongació s’ha de dimensionar en funció de l’alçària i el nombre total
de plantes, incloent-hi les afegides.
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Article 9. Escales
Veure Reglament de Construcció.

Article 10. Ascensors
Veure Reglament de Construcció.

Article 11. Instal.lacions
Veure Reglament de Construcció.

Article 12. Aparcaments
1. Les actuacions de rehabilitació que no comporten augment de volum, augment del nombre d’habitatges
o canvi d’ús, no queden obligades a la provisió de places d’aparcament o a l’augment de les existents
en l’objecte de l’actuació, sempre que sigui materialment impossible d’encabir-les dins l’edifici i
concretament:
a. Si la planta destinable a aparcament té ja un ús abans de l’actuació de rehabilitació, i amb una
antiguitat de 3 anys.
b. Si l’amplària i el nombre d’accessos necessaris, segons les normes, no poden assolir-se.
c. Si les obres estructurals que s’han d’executar són molt desproporcionades amb la finalitat d’assolir el
correcte funcionament amb els nivells mínims de seguretat exigibles.
d. Si no pot dotar-se el local de mitjans de seguretat exigibles, pel que fa a sortides d’emergència,
ventilació, escales i vestíbuls independents, ni solucions alternatives que comportin anàlegs nivells de
seguretat.
e. Si l’edifici es troba inclòs al catàleg i/o les obres necessàries poden malmetre els valors compositius
dignes d’ésser conservats.
f.

Si per raons del context en que es troba l’edificació (insuficiència vial de la trama urbana, dificultats
d’accés de vehicles i/o vianants, distinció de circulacions, illes de vianants, tipologia dels edificis i
motius similars) s’estima improcedent, per part dels serveis tècnics de la Corporació, d’exigir la
reserva d’aparcaments.

2. En les actuacions de rehabilitació, quan es doti d’aparcament l’objecte de l’actuació, encara que no
resulti obligat segons l’apartat anterior, aquest s’ajustarà a les determinacions de la normativa, però
poden ésser admeses variacions justificades pel que fa a accessos, passadissos, rampes i ventilació
sempre que es garanteixi el correcte funcionament i s’assoleixin els nivells mínims de seguretat
exigibles.
3. Veure Reglament de Construcció.

Article 13. Escombraries
L’actuació de rehabilitació d’un edifici d’habitatges no comporta l’obligatorietat del compliment d’allò que
estableixin pel que fa a la recollida d’escombraries, si no es disposa d’espai material a la planta baixa per al
seu emplaçament, o si la implantació comporta destrucció d’elements considerats de valor artístic.
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1. Disposicions generals
1.1. Objecte
L’objecte d’aquestes ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de construcció, és desenvolupar i
complementar el POUPE. Concretament Normes urbanístiques mitjançant l’establiment de les
determinacions sobre les condicions d’urbanització i edificació, així com les ordinacions reguladores de la
normativa subsidiària de les unitats d’actuació.

1.2. Aplicació
1. Les determinacions sobre construcció establertes en aquestes ordinacions tenen un caràcter de mínim
obligatori d’aplicació per a tot el territori de la Parròquia d’Encamp i desenvolupen el POUPE.
2. Per defecte de determinació específica d’aquestes ordinacions són aplicables les disposicions vigents en
la matèria.
3. Tots els paràmetres indicats en la present són complementaris dels bàsics fixats pel POUPE i per tant
poden ser adaptats per tal de respectar el compliment dels paràmetres bàsics establerts, prèvia
acceptació del Comú en cada cas. Es consideren igualment complementaris els reglamentaris de Govern
no obligatoris.

1.3. Revisió
Les presents ordinacions poden ser substituïdes o complementades pel Comú per via d’ordinació sempre
que no suposin modificació o revisió de POUPE.

1.4. Substitució
Queda derogada l’anterior normativa comunal que s’oposi a aquesta.

1.5. Cessió obligatòria
1. La cessió de terrenys obligatòria i gratuïta, a favor del Comú i a càrrec del propietari dels terrenys, pot
efectuar-se en la pròpia unitat d’actuació i en àmbits diferents dins d’una unitat discontínua, o bé en una
altra unitat d’actuació. Aquesta cessió de terrenys obligatòria i gratuïta es pot efectuar en sòl o de forma
econòmica pel valor urbanístic dels terrenys de cessió. En sòl de gestió directa, el Comú determina la
forma de cessió i els terrenys de cessió en cas de què la cessió s’efectuï en sòl. En sòl de gestió per
planejament derivat, es determina de comú acord la forma de cessió i els terrenys de cessió en cas de
què la cessió s’efectuï en sòl.
2. En el cas de gestió directa, la cessió de terrenys obligatòria i gratuïta, a favor del Comú i a càrrec del
propietari dels terrenys no s’aplica en el cas de substitució de la superfície edificada d’un edifici existent,
enderrocada totalment o parcialment.
En aquest cas, es considera substitució quan aquest enderroc total o parcial de l’edifici es produeix dins
del període de vigència del POUPE, és a dir, entre dues revisions. No es considera substitució quan
l’enderroc total o parcial de l’edifici s’hagi produït amb anterioritat a l’entrada en vigor del POUPE, o en
una revisió anterior.
En cas d’incrementar la superfície edificada d’un edifici existent, els deures de cessió s’apliquen
proporcionalment a aquest increment, respecte a l’edificabilitat de la parcel·la.
3. Els terrenys cedits en altres o la pròpia UA poden tenir un valor urbanístic superior al que seria
l’equivalent en la UA. En aquests casos es considera la diferència com una cessió complementària
d’aquest valor. En cap cas el valor urbanístic pot ser inferior.
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4. Un cop acceptada la cessió econòmica es justifica el seu import a través de taxació feta per un tècnic i
aportada pel titular de la cessió. En cas que el Comú decideixi disposar d’una altra taxació per contrastar
la valoració realitzada aquesta és encarregada directament pel Comú a càrrec del titular de la cessió.
Si els resultats no varien entre ells en més d’un 40 % es pren el promig de les dues taxacions com a valor
de referència. La variació del 40 % s’efectua respecte a la taxació aportada pel titular de la cessió.
En el cas de ser superior la diferència, el Comú fa una tercera taxació a càrrec del titular de la cessió,
prenent finalment com a valor de referència el promig de les dues taxacions amb resultat més pròxim.

1.6. Cessió voluntària
Es pot fer cessió voluntària de terreny sempre que s’estableixi el corresponent conveni urbanístic justificat
per uns interessos generals concrets.

1.7. Tipus de superfície
1. S’entén per superfície construïda d’una edificació la superfície total de cada planta delimitada pel
perímetre exterior. Inclou les terrasses, els balcons, els cossos volats, els patis de parcel·la interiors, els
forats d’escala i d’ascensor, els espais verticals de comunicacions i instal·lacions, continguts dins del
perímetre exterior de cada planta, així com les plantes dels porxos i altres espais coberts i edificis
auxiliars que no formin part de l’edifici. No es considera com a superfície construïda les cobertes que no
tinguin la consideració de terrasses o balcons, ni les cobertes de les plantes soterrànies lliures
d’edificació, ni els recintes fossats d’instal·lacions, ni els elements sortints.
2. a. S’entén per superfície edificada d’una edificació la superfície construïda deduint la superfície de les
plantes soterrànies, la superfície de les terrasses destinades a aparcament, i la de les terrasses
destinades a espais oberts lliures d’edificació i d’ús públic, amb accessos independents a l’edifici.
b. En els edificis que contemplen accessos des de l’exterior per a persones, en planta soterrània, la
superfície construïda d’aquests espais d’accés i els nuclis de comunicació es computa com a superfície
edificada.
c. En els edificis que contemplen plantes d’una altura interior superior a 5,35 m, es computa com a
superfície edificada plantes teòriques no construïdes a raó d’una planta cada 2,85 m d’altura, dins del
perímetre exterior de cada planta. En el cas de l’existència d’una planta parcialment construïda, en el
còmput de les plantes teòriques es té en consideració la prolongació d’aquesta planta. En les plantes
sotacoberta, amb una altura superior a 4,50 m respecte al carener, es computa com a superfície
edificada una planta teòrica a una altura de 2,85 m.
d. En els edificis d’ús industrial que contemplen plantes d’una altura interior superior a 9,00 m, es
computa com a superfície edificada plantes teòriques no construïdes a raó d’una planta cada 4,50 m
d’altura, dins del perímetre exterior de cada planta. En el cas de l’existència d’una planta parcialment
construïda, en el còmput de les plantes teòriques es té en consideració la prolongació d’aquesta planta.
En les plantes sotacoberta, amb una altura superior a 6,00 m respecte al carener, es computa com a
superfície edificada una planta teòrica a una altura de 4,50 m.
e. No es considera com a superfície edificada les plantes teòriques no construïdes quan se situen en la
projecció vertical d’espais oberts i d’ús públic, amb accessos independents a l’edifici.
3. S’entén per superfície de propietat privativa la superfície construïda formant part d’una unitat immobiliària
que és d’exclusiu ús i propietat.
4. S’entén per superfície de propietat comunitària la superfície construïda formant part d’un immoble que és
de propietat del conjunt de propietaris segons el respectiu coeficient de copropietat. Es correspon amb
aquelles superfícies que són comunes o elements comuns. Hi pot haver parts de la superfície de
propietat comunitària que siguin d’ús privatiu si així s’estableix en la Divisió de la Propietat Horitzontal.
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5. S’entén per superfície útil d’una unitat immobiliària la suma de les superfícies interiors habitables de les
peces que formen la unitat immobiliària descomptant les parets interiors divisòries, els elements
estructurals verticals i les galeries o passos d’instal·lacions.
6. S’entén per superfície habitable la considerada normativament a efectes d’establir mínims d’habitabilitat o
superfícies mínimes d’una vivenda. Els espais de superfície habitable es poden complementar amb
espais que tot i no tenir la consideració d’habitables i per tant no es computen com a tals, suposin un
increment de les superfícies disponibles (desembarassos, buits sanitaris o estructurals, terrasses,
balcons,etc.).

1.8. Tramitació de llicències
Una ordinació específica estableix el contingut i el procés de la tramitació de totes les llicències. En el seu
defecte cal observar la normativa vigent aplicable.
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2. Paràmetres d’urbanització i entorn

2.1. Amplada de carrer
1. L’amplada mínima de carrers de nova planta, complementaris als carrers de la planificació, entre límits
d’edificació és de 10 m. Amb una amplada mínima de 7 m de calçada i 1,50 m de cada voravia.
2. L’amplada dels carrers existents de les zones que conformen els nuclis tradicionals es respecta en les
seves alineacions actuals llevat de correccions establertes pels programes de protecció corresponents.
3. L’amplada mínima de camins comunals tradicionals és de 5 m entre límits d’edificació.
4. A nivell urbanístic es considera el terme carrer, que és equivalent al de vial a nivell viari.
5. En l’amplada de la calçada llevat de les carreteres generals i secundàries, s’ha d’incorporar el
sobreample corresponent en funció del radi mesurat a l’eix del carrer havent de complir:
- Per r ≤ 25 m, s (sobreample) = 1 m mínim per cada costat, transició lineal de 30 metres.
- Per r ≤ 50 m, s (sobreample) = 0,5 m mínim per cada costat, transició lineal de 15 metres.

2.2. Pendent carrers
El pendent longitudinal màxim dels carrers de nova planta complementaris als vials de planificació és del
10 % en la rasant de l’eix, llevat de casos excepcionals com l’enllaç amb carrer existent, etc.

2.3. Pas de pescador
1. A la vora dels rius i torrents i dins de la franja 5 m no edificables per iniciativa privada en SUNC i SUBLE,
cal respectar la servitud del pas de pescador tradicional, d’una amplada mínima de metre i mig. Els
titulars de terrenys que hi limitin han de deixar accessible i degudament transitable aquesta zona
respectant alhora la continuïtat del bosc de ribera existent.
2. En SUC i SUCc, es pot optar en fer el pas de pescador en voladís sobre el riu o al seu nivell, en
concertació amb el Comú, o bé retirar l’edificació recuperant l’edificabilitat en altura o altrament, sent de
les mateixes mides 1,5 m o buscant la solució més idònia per garantir la continuïtat del pas.

2.4. Espais lliures públics
1. A efectes d’aplicació de les condicions establertes per a l’edificació relacionades amb els límits
d’edificació, les places i espais lliures de titularitat pública tenen la mateixa consideració que els carrers.
2. Els espais lliures provinents de cessió obligatòria no tenen la consideració de carrers i per tant no s’hi pot
obrir finestres o crear servituds de pas o d’accés sense retirar-se degudament llevat dels casos de cessió
obligatòria acceptada per ampliació de voravies.
3. Els espais lliures de cessió voluntària poden tenir la mateixa consideració que els carrers pels seus
cedents i per qui aquestos atribueixin aquests drets, totalment, o parcialment en funció d’allò contingut en
els convenis urbanístics que els estableixin.

2.5. Carrers de la planificació
Els carrers de la planificació es poden modificar lleugerament per ajustaments diversos, prèvia conformitat
del Comú.
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Les característiques dels carrers de la planificació són definides en el pla viari comunal o, en el seu defecte,
en el projecte detallat dels carrers dins del Pla de Mobilitat.

2.6. Planejament derivat sense carrers
No es pot aprovar el planejament derivat si no es disposa de vialitat prevista en la planificació fins i dins la
unitat d’actuació que es vol desenvolupar, llevat de casos excepcionals en que el Comú faci una prèvia
consideració d’interès general de desenvolupament de la unitat i aquell es faci per via de pla especial.

2.7. Condicions dels serveis tècnics o infraestructures
Les condicions a complir en els projectes d’urbanització, en els de nous carrers o en llicències d’edificació
es fixen per ordinacions reguladores de la normativa subsidiària per a cada servei tècnic.

2.8. Adequació de serveis tècnics o infraestructures
En els casos en que els serveis tècnics necessaris per al desenvolupament de la urbanització d’una unitat
d’actuació suposin la insuficiència d’aquelles infraestructures generals que han de permetre el funcionament
dels de la unitat, els promotors del desenvolupament derivat de la unitat han d’assumir tant el projecte com
l’execució i cost per l’adequació de les infraestructures generals de les quals es proveeixin a més dels
propis de la unitat.

2.9. Subsòl de la calçada
El subsòl de la calçada i voravia és d’ús públic independentment de la seva titularitat. Com a tal no pot ser
ocupat pels particulars llevat de casos excepcionals justificats per conveni urbanístic; es pot ocupar però en
el cas dels elements de connexió de les infraestructures privades de la parcel.la amb els serveis tècnics
públics que es troben sota les calçades públiques amb les condicions que es fixin.

2.10. Ancoratges
La utilització d’ancoratges o altres elements estructurals especials de contenció per a realitzar excavacions
en els terrenys particulars afectant el subsòl han de ser autoritzats expressament o conjuntament amb el
permís d’edificació o urbanització i ser sempre de tipus provisional, havent-se de deixar inactius un cop
acabats els treballs. En el cas d’haver de ser definitius cal una autorització explicita a l’efecte com a cas
excepcional.
En el cas d’afectar terrenys particulars o públics s’ha de presentar l’autorització dels titulars dels terrenys.

2.11. Voravia
Les voravies existents amb anterioritat a l’entrada en vigor del Pla es consideren de propietat privada i
lligades a la parcel.la però d’ús públic tant sobre el sòl com en el subsòl i per tant el Comú pot construir-hi
tot tipus d’infraestructures i serveis tècnics. La construcció de les mateixes són a càrrec dels particulars.
Aquestos poden ocupar el subsòl amb les connexions dels serveis tècnics necessaris per a l’edifici. De
manera provisional el poden ocupar durant l’excavació del terreny i la construcció de l’edifici. Les noves
voravies són de propietat pública.
El manteniment de la voravia en bon estat és a càrrec dels particulars llevat que ho faci el Comú.
Es permet la formació de guals modificant els pendents de la voravia.

2.12. Passos de vianants
1. En SUNC i SUBLE cal preveure passos de vianants sense consideració de viari que relliguin carrers en
una proporció mínima d’un cada 100 m de front de carrer aproximadament.
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2. Aquests passos són d’ús públic tot i poder ser de titularitat privada i poder ser comptabilitzats com a sòl
amb aprofitament urbanístic. El seu manteniment és privat a excepció de conveni urbanístic que
estableixi altrament. De mutu acord amb el Comú es poden passar serveis generals.
3. L’amplada mínima d’aquests passos és de 1,5 m.
4. Tots els passos comunals al Pas de la Casa dins de la urbanització St. Pere, han de respectar la
distància des de l’eix a les façanes de 1,50 m. L’edificabilitat afectada es pot recuperar en volumetria o
concretar amb el Comú.

2.13. Espais excavats sota terreny natural per aprofitament urbanístic
Es pot concretar aprofitament urbanístic de forma semisoterrada a través d’una volumetria incorporada dins
del terreny natural, en forma d’excavació, sempre que es respectin tots els paràmetres funcionals
necessaris per a dur a terme les activitats que s’hi realitzin a excepció de l’ús residencial d’habitatge
plurifamiliar, residencial especial i residencial mòbil.

2.14. Ponts i passarel·les
1. Es poden fer ponts i passarel·les, en prolongació de carrers o passos de vianants, per sobre dels rius i
torrents respectant les normes dels ministeris competents, segons una demanda de llicència a tramitar
independentment de la llicència d’urbanització o edificació.
2. Es permeten passarel·les descobertes en voladís de connexió entre el carrer i l’edifici, d’amplada mínima
1,50 m i màxima 4 m per a pas de vianants o vehicles. Entre dues passarel·les, hi ha d’haver una
separació mínima de 10 m. La seva superfície es considera construïda i no edificada.
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3. Paràmetres d’emplaçament
3.1. Alineacions de carrer o vial
1. En zona residencial de nucli tradicional (clau 1a/b), es conserven les alineacions actuals amb les seves
irregularitats i reculades que han de respectar els edificis, excepte en els casos previstos o determinats
pel planejament derivat.
2. En zona residencial d’edificació en alineació de vial plurifamiliar (clau 3), es poden conservar les
alineacions existents sempre que el Comú, o el Govern – on escaigui -, no tingui previst o aprovat
l’eixamplament o la rectificació del carrer.
3. En la resta de les zones, els edificis i les tanques respectaran els límits d’edificació com a mínim podentse retirar endins en tots els carrers.

3.2. Alineacions de l’edificació
En zona residencial d’edificació unifamiliar, en els nuclis tradicionals (clau 1), s’ha de conservar el tipus
d’edificació entre parets veïnes o mitgeres. S’han de conservar els callissos existents. En els casos de
renovació, substitució, ampliació o enderroc cal seguir allò establert pels programes de protecció corresponents.

3.3. Punt d’aplicació de l’altura màxima referida al carrer o parcel·la
1. L’altura màxima referida al carrer o a la parcel·la es denomina altura màxima a carener.
2. En edificis ressenyats o no catalogats, en zona residencial de nucli tradicional (clau 1a/b), l’altura
màxima a carener és de 12,5 m mesurada del punt més baix del perímetre d’implantació de l’edifici
sobre el terreny (sense considerar les plantes soterrànies). El programa de protecció pot establir una
altura o manera diferent de mesurar segons cada cas.
3. En edificis catalogats l’altura màxima a carener és la indicada explícitament o l’existent i es mesura
igualment en el punt més baix del perímetre d’implantació de l’edifici sobre el terreny.
4. En els dos casos anteriors, en tenir l’edifici plantes soterrànies o per sota de la rasant del carrer, es
considera el punt més baix aquesta rasant en contacte amb el perímetre de l’edifici. Pels casos en que
no modificant el terreny es trobi sobre la rasant del carrer o espai públic es considera com a punt més
baix el nivell del perímetre d’implantació de l’edifici sobre el terreny.
5. L’altura màxima a carener en la resta de casos, fora dels nuclis tradicionals, s’aplica en el punt més baix
del perímetre d’implantació de l’edifici afegint-hi el desnivell entre els punts més baix i més alt sense
poder superar l’altura màxima indicada per cada cas.
Pels casos d’altura màxima a carener de 30 m el punt d’aplicació és també el més baix del perímetre
d’implantació de l’edifici sobre el terreny o carrer.
6. Al Pas de la Casa el punt d’aplicació de l’altura màxima a carener és el punt més alt del perímetre
d’implantació de l’edifici sobre el terreny o carrer.
7. S’entén com a punt més alt o més baix la cota altimètrica que li correspon.
8. Per raons justificades, d’encabiment de l’edificabilitat màxima permesa amb o sense trasllat, es poden
modificar aquests paràmetres de manera concertada amb el Comú.
3.4. Planta baixa referida al carrer
En els casos de parcel.les que donin front simultàniament a dos carrers oposats, la cota de planta baixa es
refereix a cada front, com si es tractés de dues parcel.les de fondària fins al punt mig de l’illa. Si l’edificació
és compacta i dóna front a dos carrers només es determina una única planta baixa que és la situada a la
cota més baixa, evitant el retranqueig de l’edifici en sentit longitudinal als dos carrers oposats.
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3.5. Fondària màxima edificable
1. La fondària màxima assenyalada per a una parcel.la es pot ortogonalitzar respecte de les seves parets
veïnes a partir del punt mig de l’alineació del pati d’illa. El propietari de la parcel.la pot fer al seu càrrec el
revestiment de les parets veïnes que, com a conseqüència d’aquesta disposició, quedin vistes.
2. La fondària màxima edificable, si en la regulació específica no s’estableix el contrari, tan sols pot ser
sobrepassada per sobre de la planta baixa amb cossos volats oberts i elements volats.
3. Les parts de parcel.la que excedeixin de la fondària màxima edificable formen part del pati d’illa.
Únicament són edificables en les condicions definides pel mateix pati d’illa encara que, per un altra
alineació de vial o carrer al que no donin front, es situïn dintre d’una altra fondària diferent a la del front de
la parcel.la. Igual consideració tenen, i a la mateixa restricció es subjecten, les parts de parcel.la
compreses entre el fons de les parcel.les que no arriben a la fondària edificable i el límit del pati d’illa.
3.6. Pati d’illa
Les construccions a realitzar, en el cas que es permeti l’ocupació del pati d’illa, han de complir que l’altura
màxima no ha de ser superior a la definida per la planta baixa de cada zona. La coberta és en tots els casos
plana.
3.7. Parcel.lació i reparcel.lació
1. En zona residencial de nucli tradicional (clau 1a/b), la parcel.lació ha de ser compatible amb la
preservació de les restes arqueològiques i les delimitacions de l’estructura urbanística del nucli
tradicional. Es defineixen a través de programa de protecció. Mentre no estigui aprovat el programa de
protecció no es pot modificar la parcel.lació existent llevat que la Comissió de protecció del patrimoni
parroquial ho permeti.
2. La parcel.lació de terrenys o solars en SUC o SUCc, es pot fer respectant els mínims de superfície de
parcel.la establerts, llevat dels nuclis tradicionals.
3. La reparcel.lació es pot fer ampliant o reduint el nombre de parcel.les. La nova unitat de parcel.la ha de
realitzar al seu interior allò que havia de fer separadament i ha de respectar les limitacions a que estaven
subjectes les parts inicials de manera acumulativa al Pas de la Casa i no acumulativa en la resta.
3.8. Parcel.la mínima
1. La condició de parcel·la mínima s’ha de respectar en el desenvolupament del planejament derivat per pla
parcial o pla especial i, per la zona 2, en sòl urbà consolidat i en sòl urbà consolidat condicionat.
2. En zona residencial de nucli tradicional (clau 1a/b), no s’estableix parcel·la mínima. En zona residencial
d’edificació plurifamiliar limitada, subzona d’edificació separada o agrupada (clau 2a o 2b), en els nuclis
tradicionals, no s’estableix parcel·la mínima.
3. En zona residencial d’edificació unifamiliar (clau 1c/d), la superfície mínima de la parcel.la és de 300 m².
En zona residencial d’edificació plurifamiliar limitada, subzona d’edificació separada (clau 2a), la
superfície mínima de la parcel.la és de 300 m².
4. En zona residencial d’edificació plurifamiliar limitada, subzona d’edificació agrupada (clau 2b), la
superfície mínima de la parcel.la és de 600 m² (per a dos edificis).
5. En zona residencial d’edificació separada plurifamiliar, la superfície mínima de la parcel.la és de 800 m²
en subzona d’edificació separada (clau 4a) i 2.000 m² en subzona d’edificació agrupada (clau 4b).
6. En zona d’activitats secundàries, en subzones industrial lleugera o logística (clau 6a o 6c), la parcel.la
mínima és de 600 m². En la subzona industrial intensa (clau 6b), no s’estableix parcel·la mínima.
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3.9. Front mínim de parcel.la
1. En zona d’activitats secundàries (clau 6), el front mínim de parcel.la és de 20 m, a excepció de la
subzona industrial intensa que no s’estableix front mínim de parcel.la.
2. En la resta dels casos cal justificar 6 m com a mínim per edifici contingut en la parcel.la.

3.10. Fondària mínima de parcel.la
En zona d’activitats secundàries, subzones industrial lleugera i logística (claus 6a i 6c), la fondària mínima
de parcel.la és de 20 m (excepte quan es confronti entre dos carrers), en un 75 % de la superfície com a
mínim. En la subzona industrial intensa (clau 6b), no s’estableix fondària mínima de parcel.la.

3.11. Subsòl
1. El subsòl pot ser ocupat al 100 % a excepció de les distàncies a respectar als rius, torrents o als carrers i
camins comunals pels límits d’edificació.
2. En zona residencial de nucli tradicional (clau 1a/b), les intervencions que es proposin en el subsòl dels
solars inclosos en l’àrea de protecció arqueològica A, estan supeditades a l’informe i estudi arqueològic
corresponent.

3.12. Edificabilitat màxima de parcel.la
1. En zona residencial de nucli tradicional (clau 1a/b), l’edificabilitat màxima pels edificis catalogats com a
no ressenyats, és la que resulta indicada en el POUPE o programa de protecció que se’n derivi a part de
la que es permeti traslladar.
2. En els casos de sòl urbà consolidat i consolidat condicionat l’edificabilitat màxima és la que s’obté de
l’aplicació del coeficient d’edificabilitat de la unitat d’actuació, a ajustar segons l’OGUC o segons
l’aplicació directa indicada en el POUPE, sobre la parcel·la neta, al Pas de la Casa, i a la resta dels
casos, sobre la parcel·la neta amb la part de carrer corresponent.
3. Pels casos de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable l’edificabilitat màxima és la que resulta de
l’atribució precisa realitzada pel pla parcial o especial en cada parcel.la.

3.13. Densitat màxima d’habitatges
1. En zona residencial de nucli tradicional (clau 1a/b), no es fixa densitat màxima d’habitatges.
2. En zona residencial d’edificació unifamiliar (clau 1c/d), la densitat màxima d’habitatges és d’un cada 300
m² de sòl.
3. En zona residencial d’edificació plurifamiliar limitada, subzona separada (clau 2a), la densitat màxima
d’habitatges és de tres, en un sol edifici, cada 300 m² de sòl.
4. En zona residencial d’edificació plurifamiliar limitada, subzona agrupada (clau 2b), la densitat màxima
d’habitatges és de tres en un sol edifici, i d’un habitatge cada 200 m² de sòl a partir de 600 m² de sòl.
5. En zona d’activitats secundàries (clau 6), es permet únicament un habitatge per parcel.la vinculat a
l’explotació, vigilància o guarda del servei de superfície màxima igual a la mínima fixada pel Comú.
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3.14. Ocupació màxima de la parcel.la
1. En zona residencial de nucli tradicional (clau 1a/b) pels solars amb edificis existents ressenyats o no
catalogats, l’ocupació màxima de la parcel.la és del 100 % de la seva superfície neta a excepció dels
casos previstos pel POUPE o el programa de protecció.
2. En zona residencial d’edificació unifamiliar (clau 1c/d), l’ocupació màxima de la parcel.la és del 40 % de la
seva superfície neta.
3. En zona residencial d’edificació plurifamiliar limitada (clau 2), l’ocupació màxima de la parcel.la és del 60
% de la seva superfície neta.
4. En zona residencial d’edificació separada plurifamiliar (clau 4), l’ocupació màxima de la parcel.la és del
75 % de la seva superfície neta.
5. En plantes soterrànies es pot ocupar el 100 % del subsòl ocupable.
6. L’ocupació màxima es compta a nivell de la planta per sobre de la primera considerada soterrània. No
computa com a ocupació la superfície de la parcel·la destinada a espais oberts lliures d’edificació i d’ús
públic, amb accessos independents a l’edifici.

3.15. Sòl de parcel.la lliure d’edificació
1. El sòl lliure d’edificació de les parcel.les ha de ser destinat a espais verds ja siguin col.lectius o privatius,
acabats amb terra i elements vegetals naturals si no hi ha construccions soterrànies o acabats amb
succedanis artificials altrament.
2. Poden ser però també destinades parcialment a rampes d’accés a soterranis o a passos de vianants i a
edificacions auxiliars.
3. El subsòl dels espais lliures d’edificació poden ser construïts amb soterranis en el 100 % a excepció de la
franja de 5m de separació dels rius i torrents.
4. En zona d’activitats secundàries (clau 6), s’admet l’ocupació amb edificacions auxiliars en un 10 % de la
parcel.la lliure d’edificació. És ocupable amb rampes d’accés. Es destina preferentment a càrrega,
descàrrega i aparcament. Cal incorporar una cortina vegetal alta al 30 % del perímetre o bé fer una zona
verda alta concentrada en el 20 % de la parcel.la no ocupada visible des del carrer exterior. No es permet
cap construcció per sobre la rasant del tram de vial que confronta amb l’espai lliure d’edificació.
5. Vora els rius i torrents ha de respectar-se el pas de pescador però ha de plantar-se arbres alts refent el
bosc tipus de ribera i assegurant-ne la deguda continuïtat.
6. El manteniment d’aquests espais lliures és a càrrec dels particulars. En el seu defecte i pels espais lliures
privats però d’ús públic pot ser assumit pel Comú amb càrrec als privats o bé fer-se altrament previ
conveni urbanístic.

3.16. Pati davanter i pati posterior de parcel.la
El planejament derivat estableix, en el seu cas, les condicions d’edificació en relació als patis davanter i
posteriors de la parcel.la.

3.17. Separacions mínimes de l’edificació
1. En zona residencial d’edificació unifamiliar (clau 1c/d), les separacions mínimes són:
− A carrer 3 m.
− Al contorn 4 m.
2. En zona residencial d’edificació plurifamiliar limitada (clau 2), les separacions mínimes són:
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− A carrer 1 m.
− Al contorn 3 m.
− No cal cap separació en els edificis dels nuclis tradicionals.
3. En zona residencial d’edificació en alineació de vial plurifamiliar, subzona separada (clau 3b), les
separacions mínimes són:
− A carrer 0 m.
− Al contorn 2 m.
En SUC i SUCc, en els casos que la dimensió de la parcel.la sigui inferior en amplada a 15 m, la
separació a veïns ha de ser de com a mínim 1 m. Si és inferior a 9 m la separació ha de ser mínim de
0,50 m. No cal separar-se si el veí no ho ha de fer. En aquests casos es compensarà en el costat separat
el que es guanya pel costat no separat, sempre que la separació total no sigui de 2 m.
Es permet a efectes de donar continuïtat a façanes comercials ocupar en planta baixa les separacions de
parcel.la en la meïtat de la fondària.
A la urbanització de Sant Pere del Pas de la Casa, es permet ocupar la separació de parcel·la en planta
baixa en tota la fondària edificable quan la destinació sigui per a ús d’accés a aparcament, d’aparcament
o bé de passatge de persones, fins a una altura màxima 4,50 en qualsevol punt. Aquesta superfície
tancada es considera com a construïda i no com a edificada si està destinada a accés a plantes
soterrànies o bé com a passatge de persones. En aquests casos i en aquestes condicions no computa
com a edificada la superfície de coberta en el cas que aquesta sigui plana.
4. En zona residencial d’edificació separada plurifamiliar (clau 4), les separacions mínimes són:
− A carrer 1 m.
− Al contorn 3 m.
En SUC i SUCc, en els casos que la dimensió de la parcel.la sigui inferior en amplada a 15 m, la
separació a veïns ha de ser de com a mínim 1 m. Si és inferior a 9 m la separació ha de ser del 0,5 m. No
cal separar-se si el veí no ho ha de fer. En aquests casos es compensarà en el costat separat el que es
guanya pel costat no separat, sempre que la separació total no sigui de 3 m.
5. En zona d’activitats secundàries (clau 6), les separacions mínimes són:
En 6a:
− A carrer 2 m.
− Al contorn 3 m.
En 6b:
− A carrer 0,5 m.
− Al contorn 0 m.
En 6c:
− A carrer 0,5 m.
− Al contorn 2 m.
6. De manera general en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable i com a protecció, les separacions
mínimes de l’edificació als elements que s’indiquen, són:
− A camins comunals de 1,5 m a SUNC i 3 m a SUBLE per banda del camí.
− A rius de 5 m per banda del límit de veedors d’aigües.
− A torrents de 5 m per banda del límit de veedors d’aigües.
− A bordes tradicionals de 15 m al seu entorn.
En sòl urbà consolidat no són obligatòries aquestes separacions de protecció, però en el cas que se’n
deixin, l’edificabilitat afectada es pot recuperar amb reordenació de la volumetria prèvia concertació amb
el Comú.
7. En la carretera de la Desviació d’Encamp, a la vista de l’ampliació realitzada de 13 a 18,5 metres, les
separacions mínimes respecte al carrer de la Desviació de l’Obac tenen el caràcter de recomanades i
no són obligatòries.
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8. En tots els casos es pot agrupar varies parcel.les i les separacions al límit de la parcel.la resultant han
de ser iguals a la suma de les separacions que corresponien individualment podent acumular la
separació en un sol costat respectant sempre la mínima en la zona de l’altre costat.
9. La separació entre edificis dins d’una mateixa parcel.la ha de ser del doble de la requerida per la
separació al contorn, i com a mínim és de 6 m, a excepció de la subzona industrial intensa (clau 6b).
10. En el cas d’edificacions sense obligació de separar-se a veïns cal respectar les ventilacions tipus lluerna
o obertura, de dimensions màximes 20x75 cm, que s’hagi posseït per trenta anys, ininterrompudament
sense reclamació o per força d’algun instrument, deixant un metre en quadre com a mínim al seu front.

3.18. Tanques
1. Tanques de separació amb espais públics i carrers.
a. L’altura de les tanques amb front a espais públics ha d’ajustar-se, en tota la seva longitud, al carrer o
espais públics i a la seva rasant.
b. S’admetrà recular-la amb la finalitat que es produeixi una millor adaptació entre les edificacions
principals, auxiliars i el carrer o espai públic. En aquests casos, l’espai entre la tanca i l’espai públic
s’ha de pavimentar o enjardinar, urbanitzar i mantenir a càrrec de la propietat del sòl a excepció dels
casos establerts per conveni urbanístic.
c. És obligatori el tancament entre espais públics i espais lliures d'edificació dels terrenys de caràcter
privat. Excepcionalment s’admet la supressió de la tanca quan les condicions d'enjardinament i
urbanització de l’espai lliure d'edificació s’integrin en l’espai urbà al qual complementen. La manca de
manteniment o l’abandó d’aquest espai faculta al Comú per executar el tancament de l’espai lliure amb
càrrec al propietari.
d. Aquestes tanques tenen una altura màxima de 2 m i mínima de 1 m, podent ser massisses i opaques,
amb reixes, vegetals o mixtes procurant seguretat a l’espai públic. En la zona industrial el perímetre de
la parcel.la donant a l’espai públic ha de tancar-se amb una tanca opaca de com a mínim 2 m d’altura,
de tipus reixat amb vegetació o amb materials escaients definitius i ben acabats. En la subzona
industrial intensa pot tancar-se amb la pròpia edificació.
2. Tanques de separació entre propietats privades a nivell de terreny.
Aquestes tanques han de tenir una altura de 2 m podent ser massisses i opaques, amb reixes, vegetals o
mixtes.
3. Tanques de separació entre propietats privades a nivell de plantes pis.
Correspon a les tanques de terrasses d’un mateix edifici o entre propietats diferents a nivell de les plantes pis.
L’altura és de 2 m i han de ser opaques a la vista i poden ser translúcides.
Tot balcó o terrassa ha de separar-se un metre del límit de propietat. En el cas contrari, s’ha de tancar la vista fins
a una altura de 2 metres llevat de conveni escrit en sentit contrari amb el veí.
4. Els solars en curs d’edificació o els edificis en curs de rehabilitació han d’estar senyalitzats i protegits
mitjançant tanques en tot el perímetre confrontant amb propietat pública o amb zones de pas de
vianants. Les tanques de protecció han de ser resistents amb una altura mínima de 2 m i amb un
tractament d’acabat segons especifiqui el Reglament corresponent.
5. Tot solar o parcel.la una part del qual limitant amb espai públic suposi un risc per a la seguretat pública
ha de ser tancat.

3.19. Adaptació topogràfica del terreny
1. Es poden crear plataformes d’anivellació del terreny que es consideren terreny natural un cop acabades,
destinades a ús residencial, primari, secundari o terciari que permeten regular l’altura màxima sobre
seu, i s’han d’ajustar a les següents limitacions:
Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp – Any 2006 – Modificació 4 – Aprovada el 5/5/2011

137

ORNS/CONSTRUCCIÓ

a. El màxim desnivell entre el terreny transformat i el que pugui entendre’s com a natural és de 10 m per
sobre. Aquests límits màxims de variació topogràfica s’apliquen en l’interior de la parcel.la de manera
esglaonada de 3 m com a màxim d’altura per 3 m de separació mínima en els seus acabats.
b. En els casos on la parcel.la superi el cent per cent (100 %) de pendent es poden realitzar murs de fins
a 3 m i talussos enjardinats de màxim 45 % de pendent entre ells sense superar el total dels 10 m
d’altura.
c. Els nivells que donin accés als soterranis poden tenir l’altura de 4 m sense que es sobrepassi el total
de 10 m. En el cas d’activitats secundàries es pot arribar a tenir l’altura de 5 m.
d. Els laterals de les plataformes no han d’esglaonar-se.
e. Els murs es poden atalussar però les dimensions establertes s’apliquen en la projecció vertical dels
peus dels murs. No s’accepten esculleres per les parts vistes.
2. La separació de l’edificació sobre l’última plataforma és de com a mínim la meïtat de l’altura de la
darrera plataforma.
3. Sobre les plataformes s’hi poden projectar voladissos a partir de la planta primera respectant els límits
d’edificació o de separació a altres edificis.
4. Aquestes modificacions del terreny natural han de respectar les distàncies als rius i torrents fixades així
com els límits d’edificació respecte als carrers i camins comunals.
5. Tots els murs seran de maçoneria de pedra rústica o aplacat de pedra rústica en el seu revestiment
exterior. Els replans han de ser terraplenats i enjardinats i poden ser atalussats al 30 % màxim de
pendent en concepte d’esponjament i sobre la plataforma teòrica.
6. Els terraplenaments per a ús agrícola, paisatgístic o mediambiental amb o sense edificis, es poden fer
amb terres, pedraplenats, esculleres inclinades màxim a 45º o murs de manera esgraonada de 2 m com
a màxim d’altura per 6 m de separació mínima en els seus acabats, fins a un màxim de 8 m d’altura fent
la separació dels edificis de la meïtat de l’altura del mur darrer. Aquests només es permeten fer amb
aportació de terres existents a la finca i excepcionalment amb aportació de l’exterior de terra vegetal.
Per aplanar una zona d’aparcament, prèvia aprovació, es pot fer aportacions de materials necessaris
des de l’exterior.
7. L’adaptació topogràfica del terreny d’una finca agrícola, per edificar amb altres usos, ha de ser ajustada
prèviament en la seva modificació segons l’establert en els punts anteriors.
8. En un terreny es poden fer diferents sèries de plataformes sense que toquin unes amb les altres.
9. Excepcionalment es pot crear o partir de plataformes que no compleixin els 10 m d’altura o els replans
previstos si per l’interès general s’ha establert un conveni amb Govern o el Comú.
Les modificacions per acopi provisional de terres es poden fer per una durada màxima de 2 anys,
havent de renovar l’autorització acabat el termini o deixar el terreny en el seu estat anterior a la
modificació.
10. Aquesta norma no és aplicable al traçat de camins, accessos, carrers, carreteres o qualsevol altre tipus
de vial, així com al traçat dels rius i torrents.

3.20. Unitat mínima de projecte
1. És una condició especial d’ordenació que s’estableix en determinades parcel.les per tal de garantir un
desenvolupament adequat de l’edificació inclosa dins de l’àmbit delimitat. La definició de la unitat mínima
de projecte té una doble finalitat: per una part, en les edificacions ja construïdes, garantir que les
possibles substitucions parcials es realitzen d’acord amb un projecte previ de conjunt; per una altra part,
en els solars pendents d’edificar, garantir una imatge unitària i coherent dins del conjunt de l’àmbit
delimitat.
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2. Les unitats mínimes de projecte es delimiten en les unitats d’actuació.
3. La unitat mínima de projecte fixa l’àmbit mínim necessari per la redacció d’un projecte conjunt i unitari
previ. El projecte de conjunt conté el grau de detall necessari en el qual es determina la volumetria de
l’edifici o edificis i els criteris de composició de la façana, amb especial indicació d’allò que es refereix a
materials, cossos volats i composició dels forats arquitectònics de la construcció. Si no s’assenyala el
contrari en les zones, la unitat mínima de projecte no obliga a una “unitat mínima d'edificació”.
4. El projecte conjunt presentat per la totalitat dels propietaris que afecti a una unitat mínima de projecte ha
d’estar acceptat prèviament pel Comú, i és condició obligada en el moment de consolidar la possible
edificació en les parcel.les que afecti.
En aquelles construccions ja realitzades, en la seva totalitat o parcialment, amb la determinació d‘unitat
mínima de projecte o equivalent, el projecte presentat té la consideració d’unitat mínima de projecte i
regula les possibles substitucions o la resta d’edificacions que faltin a realitzar.
5. En el marc de les unitats d’actuació, les unitats mínimes de projecte, delimitades pel POUP o
posteriorment segons el planejament derivat, poden redactar projectes unitaris que demostrin la seva
qualitat arquitectònica i adaptació a l’entorn, complint estrictament els paràmetres bàsics i
complementaris, que determini el document d’ordenació corresponent.
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4. Paràmetres d’edificació

4.1. Posició de l’edificació
1. L’edificació es col·loca en subzones d’edificació separada o agrupada (claus 2a o 2b), en subzones
d’edificació en alineació de vial entre veïnes o en alineació de vial separada (claus 3a o 3b), en subzones
d’edificació separada o agrupada (claus 4a o 4b), segons els casos, respectant les separacions als límits
de la parcel.la i l’ocupació màxima. La disposició de porxos parcials o totals en planta baixa no representa
cap compensació de volum ni d’altura.
2. L’alineació a vial o carrer ha de ser respectada en els nuclis tradicionals.
3. Tots els edificis han de ser accessibles des d’un carrer d’accés i no es poden trobar a una profunditat
major de 49 m respecte una façana d’aquests.

4.2. Edificació principal i edificació auxiliar
1. Edificació principal és la que integra la major superfície edificada i el respecte del major nombre de
paràmetres de la regulació urbanística. Edificació auxiliar és aquella que de manera accessòria pot
acompanyar a la principal.
2. Les edificacions auxiliars han de complir els paràmetres generals a excepció dels casos següents pel que
fa a ubicació:
3. En zona residencial d’edificació plurifamiliar (claus 3 i 4), es pot fer una edificació auxiliar màxima de 12
m² construïts i 3,5 m d’altura màxima a carener de coberta amb separació lateral meïtat de l’establerta i
amb alineació a vial possible.
4. En zona d’activitats secundàries (clau 6), s’admet edificació auxiliar màxima de 12 m² d’ocupació en
planta i amb una altura màxima de 5 m a carener de coberta i separació lateral meïtat de l’establerta i
amb alineació a vial possible.

4.3. Planta soterrània
1. La regulació de les plantes soterrànies s’ajusta als següents criteris:
a. El límit de plantes soterrànies pels projectes de titularitat privada és de 14 m de profunditat sota
fonament respecte a la rasant del carrer més baix, i és ampliable mitjançant la redacció d’un estudi
complementari on es justifiqui que no es produeix perjudici al subsòl de l’entorn a nivell hidrològic.
b. L’altura interior mínima ve determinada en funció de l’ús a què es destini, i s’estableix en 2,2 m per a
garatges i aparcament de vehicles, magatzems, trasters, locals tècnics i altres d’usos similars i de
2,5 m per a la resta. Sota elements estructurals o conductes d’instal·lacions, es pot rebaixar a 2 m.
c. S’estableix pel primer soterrani sota la planta baixa una altura interior mínima de 2,5 m en tots els
casos.
2. En SUC i SUCc, l’ocupació de la planta soterrània pot arribar al 100 % d’ocupació en planta de la
superfície del solar respectant les zones enjardinades a nivell de les plataformes que quedin sobre seu
modificant o no el terreny natural i respectant la separació als rius, torrents i límits d’edificació a carrer.
En SUNC i SUBLE, cal respectar a més la franja de 5 m als rius.
3. En les plantes soterrànies no hi pot haver finestres a l’exterior, però hi pot haver una obertura d’accés
per a vehicles i altra per a persones així com obertures de ventilació pròpies dels sistemes i forats de
ventilació, extracció de fums i altres assimilables.
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4.4. Planta baixa
1. L’altura interior mínima de les plantes baixes dels edificis és de 2,50 m mesurat de terra acabat a sostre
acabat. A l’excepció de les peces principals, aquesta altura s’aplica com a mínim en un 70% de la seva
superfície útil. Per a l’ús d’habitatge, caldrà justificar sempre una altura interior mínima de 2,50 m en la
superfície útil mínima establerta pels habitatges.
2. En els edificis classificats com a categoria de protecció de Bé Cultural Parroquial (BCP), es permet
mantenir les altures interiors existents.
3. En els edificis catalogats es considera l’altura variable coincidint amb les existents en cada cas.
4. L’aplicació de les altures de còmput a les plantes realitzades, per si mateix, no pot justificar la superació
de l’altura màxima prevista per alteració dels paràmetres complementaris.

4.5. Plantes pis
1. L’altura interior mínima de les plantes pis dels edificis és de 2,50 m mesurat de terra acabat a sostre
acabat. A l’excepció de les peces principals, aquesta altura s’aplica com a mínim en un 70% de la seva
superfície útil. Per a l’ús d’habitatge, caldrà justificar sempre una altura interior mínima de 2,50 m en la
superfície útil mínima establerta pels habitatges.
2. En els edificis classificats com a categoria de protecció de Bé Cultural Parroquial (BCP), es permet
mantenir les altures interiors existents.
3. En els edificis catalogats es consideren les altures variables coincidint amb les existents en cada cas.
4. L’aplicació de les altures de còmput a les plantes realitzades, per si mateix, no pot justificar la superació
de l’altura màxima prevista per alteració dels paràmetres complementaris.
5. Les plantes sotacoberta es consideren plantes pis.

4.6. Planta coberta
1. Tenen consideració de coberta inclinada les cobertes dels edificis que tinguin un pendent igual o
superior al 30%, i tenen consideració de coberta plana les cobertes dels edificis que tinguin un pendent
inferior al 30%. Les cobertes corbes es consideren inclinades a efectes normatius.
2. Es permet una superfície màxima de coberta plana, que no tingui la consideració de terrassa o balcó,
del 10% en el sector de la Vall d’Encamp i del 50% en el sector d’Envalira - Pas de la Casa.
3. Es permet una superfície màxima de coberta plana, que tingui la consideració de terrassa o balcó, del
25% en el sector de la Vall d’Encamp i del 100% en el sector d’Envalira - Pas de la Casa, sempre i quan
estigui situada com a mínim a 3 m per sota de l’altura reguladora màxima de l’edifici. Aquest mínim de 3
metres no és preceptiu en els casos de terrasses amb una superfície màxima del 25% que tinguin accés
a terrasses destinades a espais oberts lliures d’edificació i ús públic amb accessos independents a
l’edificació en la mateixa proporció com a mínim.
4. Es permet que el 100% de la superfície de la coberta sigui de coberta plana en els edificis públics
d’equipaments; en tots els edificis on la coberta tingui la consideració de terrassa destinada a espais
oberts lliures d’edificació i d’ús públic amb accessos independents a l’edifici; en els edificis destinats a
estacions de servei o edificacions associades al desenvolupament de les seves activitats pròpies; i en
el cas d’edificis d’ús industrial d’indústria de tipus intensa quan, en aquests edificis, aquesta coberta
sigui aprofitada per aparcament. En aquests casos, la coberta ha d’estar situada com a mínim a 1 m per
sota de l’altura reguladora màxima de l’edifici.
5. No es permet coberta plana en els edificis situats en els nuclis tradicionals, en dominis esquiables, ni en
els edificis amb la consideració de borda i construcció ramadera.
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6. Les cobertes inclinades seran acabades amb llosa de pissarra natural i ferrades. Els edificis situats per
sobre de la cota altimètrica de 1.900 m, i els edificis d’ús industrial, els edificis destinats a estacions de
servei o edificacions associades al desenvolupament de les seves activitats pròpies i les construccions
ramaderes, poden ser acabades amb planxa metàl·lica no brillant de color negre o gris pissarra.
7. Les cobertes han de disposar d’un sistema de recollida i d’evacuació de les aigües pluvials o de fosa de
neu, i dels dispositius necessaris que evitin la caiguda de neu o gel a l’espai públic.

4.7. Volum propi d’un edifici
Per sobre de la coberta, plana o inclinada, només es pot construir:
a. Els elements de retenció o trencament de la neu o d’accés amb seguretat a la coberta.
b. Les baranes i les separacions entre les cobertes planes.
c. La cobertura dels patis interiors, amb una altura màxima de 1m sobre el pla de coberta.
d. Les xemeneies de sortides de fums o ventilacions, amb una altura mínima d’1,00 m per sobre del pla
de la coberta. En tots els edificis on la coberta tingui la consideració de terrassa destinada a espais
oberts lliures d’edificació i d’ús públic, amb accessos independents a l’edifici, i en el cas d’edificis
d’ús d’indústria de tipus intensa quan, en aquests edificis, aquesta coberta sigui aprofitada per
aparcament, amb una altura mínima de 2 m per sobre del pla de la coberta.
e. Les obertures d’il·luminació i ventilació, finestres, canvis de pendent o mansardes, sense que no
superin en més de 20 cm l’altura màxima establerta.
f.

Els badalots i elements tècnics de les instal.lacions i dels serveis. S’entenen com a elements tècnics:
els cossos d’escala d’accés a coberta, l’espai de recorregut extra dels ascensors, cambra de
màquines dels ascensors, claraboies, conductes i ventilació, antenes de telecomunicacions, filtres
d’aire, dipòsits de reserva d’aigua, xemeneies etc. El volum d’aquests elements, les dimensions dels
quals són funció de les exigències tècniques de cada edifici o instal.lació, es preveu mitjançant una
composició arquitectònica conjunta amb tot l’edifici, en el moment de sol.licitar la llicència del Comú
d’obres. Pot disposar-se d’instal.lacions de captació de l’energia solar integrats en la coberta de
l’edifici sempre que no es produeixin molèsties als veïns. Els badalots d’ascensor i els cossos
d’escala o rampes d’accés a coberta, amb una altura màxima de 3 m per sobre del pla de la coberta.

4.8. Regles sobre parets veïnes
En la subzona industrial intensa (clau 6b), les parets dels edificis confrontants amb veïns seran tallafoc de
com a mínim 5 hores o bé s’han de separar un mínim de 2 metres respecte al límit de la parcel.la amb el veí.

4.9. Cossos volats i elements sortints
1. S’estableixen els següents tipus:
a. Oberts: Si tenen tres cares obertes.
b. Semitancats: si tenen una o dues cares tancades amb elements opacs o translúcids tant si són fixos
com mòbils.
c. Tancats: Si tenen totes les seves cares tancades amb elements opacs o translúcids tant si són fixos
com mòbils.
2. Tots els cossos volats tenen la limitació de no poder sobrepassar el pla perpendicular a la façana situat a
1 m de les parets veïnes.
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3. La superfície de tots els cossos volats computa a efectes de coeficient d’edificabilitat. Els cossos volats
oberts computen a efectes d’edificabilitat, però no en allò que es refereix a l’ocupació màxima i sí a les
separacions als límits de la parcel.la.
4. Si les normes específiques de cada zona no regulen els cossos volats, cal aplicar:
a.
•
•
•

Vol màxim: La menor de les següents dimensions:
1/10 de l’amplada del carrer
en tots els casos no sobrepassarà de 1,5 m
l’amplada de la voravia, descomptat 1 m

b.

Longitud màxima de vol: Longitud de la façana menys 2 m corresponents a la distància mínima de 1
m als veïns.

c. Altura mínima respecte a l’espai públic (carrer, plaça, voravia, parc o espai lliure) de 3,5 m.
5. Els cossos volats no s’admeten en pati d’illa.
6. Les ordinacions d’edificació que es trametin posteriorment a aquest POUP poden introduir variacions,
clarificacions gràfiques i desenvolupar aquests aspectes.
7. Són part integrant de l’edifici o bé elements constructius no habitables ni ocupables que sobresurten del
pla de façana els sòcols, pilastres, gàrgoles, ràfecs, cornises, barbacanes, etc. Els elements no
permanents com tendals plegats, persianes, rètols i altres elements anàlegs tenen la consideració
d’elements sortints. No es consideren com a superfície edificada.
8. Si la normativa específica de cada zona, no estableix altres determinacions, els elements sortints tenen
les mateixes condicions de vol que els cossos volats, excepte a nivell de planta baixa i planta coberta.
9. Les condicions de vol pels elements sortints de planta baixa són les següents:
a. Es prohibeixen en carrers de menys de 6,00 m.
b. Es prohibeixen en voravies de menys de 0,80 m.
c. Poden ocupar tota la longitud de la façana amb un vol màxim de la més petita de les següents
dimensions:
• 1/50 de l’amplada del carrer
• 1/10 de l’amplada de la voravia
• 0,20 m
10. Els ràfecs poden sortir 0,5 m respecte a la vertical del límit d’edificació del carrer o del límit de separació
amb propietat veïna o separació mínima entre edificis.
11. En zona residencial d’edificació unifamiliar tradicional s’han d’adaptar a l’entorn existent. S’exigeix, que
les altures i les formes de les cornises, els balcons, les finestres, els miradors i els altres elements,
segueixin les formes tradicionals de composició, amb la prohibició d’emprar materials que no
harmonitzin amb el caràcter peculiar de la zona.
Els balcons han de ser amb baranes i poden tenir una volada màxima de 50 cm de 3,50 m a 7 m del
terra i d’un metre a partir dels 7 m amunt.
No es permet el trencament dels ràfecs. El seu vol pot igualar el dels existents en el front respectiu. El
ràfec és obligat en els casos de substitució de l’edificació si les dues edificacions col.laterals en tenen.
12. Els edificis d’equipaments i serveis tècnics de titularitat pública poden volar segons les seves
necessitats funcionals.

4.10. Celoberts
En cas que es faci previsió de celoberts o patis, aquests es regeixen pels mateixos criteris que els normatius
generals.
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4.11. Composició i acabats de façana i paraments
1. Es considera façana tot l’embolcall exterior de l’edificació incloent patis d’illa i exteriors.
2. En zona residencial de nucli tradicional (clau 1a/b) i en zona residencial d’edificació unifamiliar (clau
1c/d), el tractament de les façanes dels edificis, descomptant obertures, ha de tenir :
• acabat amb pedra rústica en el 100 per cent (100 %)
• o vidre, fusta o material metàl·lic sempre que el total d’aquests materials no superi més del 50 % de
les superfícies totals de les façanes
• en parets veïnes i edificis auxiliars el mateix tractament que les façanes que quedin vistes, encara
que sigui provisionalment
• els safareigs i estenedors protegits de la visió directa des de la via pública
• colors foscos en els elements singulars com baixants, fusteries i altres
• disseny amb llenguatge tradicional actualitzat pels altres elements exteriors de l’edifici com ara
baranes i altres similars
3. En zona residencial d’edificació plurifamiliar limitada (clau 2), el tractament de les façanes dels edificis,
descomptant obertures, ha de tenir :
• acabat amb pedra rústica en el 40 per cent (40 %)
• colors llampants en un màxim de 5 per cent (5 %)
• materials ben acabats en la resta
4. En zona residencial d’edificació plurifamiliar (clau 3 i clau 4), el tractament de les façanes dels edificis,
descomptant obertures, ha de tenir :
• acabat amb pedra natural rústica en un mínim de 20 per cent (20 %). En zona 3a pedra natural
• colors llampants en un màxim de 20 per cent (20 %)
• materials ben acabats en la resta
5. Les parets dels celoberts o patis i parets veïnes han d’ésser degudament façanes interiors acabades i
comptar dins del total de les façanes sense obertures.
6. En zona d’activitats secundàries (clau 6), el tractament de les façanes dels edificis, descomptant
obertures, ha de tenir :
• acabat amb pedra natural en un mínim de 25 per cent (25 %)
• colors llampants en un màxim de 20 per cent (20 %)
• superfície arrebossada i pintada en un màxim de 25 per cent (25 %)
• materials ben acabats en la resta
7. La projecció de les cobertes en les façanes no compta com a tals.
8. En subzona de domini esquiable (clau 7d), els edificis han de tenir acabats de façana idèntics als de les
bordes.
9. Aquesta ORNS és valida mentre no s’aprovi un Programa o Ordinació especifica de composició i
acabats de façana.
10. La distància mínima de qualsevol finestra respecte a la propietat veïna ha de ser d’un metre llevat de
conveni escrit amb veí que fixi altrament, complint la normativa vigent en matèria d’il·luminació. No es
aplicable als edificis existents.
11. Les plantes soterrànies aparents i els murs de sosteniment de terres o d’adaptació topogràfica no es
consideren façanes. L’acabat dels paraments exteriors ha de ser amb pedra amb acabat rústic. Els
paraments exteriors de les plantes soterrànies aparents i dels murs de sosteniment de terres o
d’adaptació topogràfica del terreny no es consideren façanes. L’acabat d’aquests paraments ha de ser
de pedra natural rústica o de pedra natural diferent de la de les façanes.
12. Els anteriors requisits es poden replantejar de mutu acord amb el Comú a través dels plans parcials o
plans especials.
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4.12. Dimensions en planta
1. Els edificis separats al contorn s’han d’inscriure en planta dins d’un quadrat de 40 m de costat i tenir una
superfície d’ocupació en planta no superior a 900 m2. Els edificis separats al contorn d’ús d’hotel o
aparthotel i d’ús industrial, s’han d’inscriure en planta dins d’un quadrat de 50 m de costat i tenir una
superfície d’ocupació en planta no superior a 1.600 m2.
2. En el cas de parcel·les d’una superfície neta superior a 5.000 m2, els edificis separats al contorn s’han
d’inscriure en planta dins d’un quadrat de 100 m de costat i tenir una superfície d’ocupació en planta no
superior a 5.000 m2.
3. Pels edificis agrupats adossats s’apliquen aquestes mateixes limitacions, pel conjunt de les edificacions.
4. Els edificis separats dins d’una mateixa parcel·la es poden unir a través de connexions d’amplada no
superior a 3 m, i en una sola altura no superior a 4,50 m. El nombre de connexions no podrà ser superior
al nombre de plantes edificades de l’edifici amb menys plantes.

4.13. Altura màxima edificable
1. L’altura màxima edificable és l’especificada per a cada unitat d’actuació, i està indicada en les ordinacions
reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d’actuació.
2. L’altura màxima edificable pot ser modificada prèvia concertació amb el comú en els casos de trasllats
d’edificabilitat per protecció cultural, natural, afectació de plans sectorials, o per ajustament de
l’edificabilitat legalment reconeguda.

4.14. Locals tècnics
1. L’edifici ha de disposar dels locals tècnics necessaris per al correcte funcionament de tots els serveis
tècnics de que disposi (electricitat, telecomunicacions, aigua, calefacció, gas, escombraries, etc.).
2. El local d’escombraries s’ha de situar talment que sigui accessible directament des de l’exterior. El tram
de voravia al que s’obre s’ha de tractar en forma de gual per facilitar la manipulació dels cubells. Hi ha
d’haver una cambra independent i ventilada per a cubells d’escombraries que permeti la recollida
selectiva i l’emmagatzematge de, com a mínim, cinc fraccions. Aquesta cambra ha de disposar
d’instal·lació d’aigua freda i desguàs per a la neteja. La superfície mínima serà de 3,60 m2.
3. Cal preveure en cada edifici un local pels comptadors de l’aigua potable a dimensionar i localitzar d’acord
amb els serveis tècnics del Comú. Cada unitat privativa immobiliària ha de disposar del seu comptador
d’aigua.
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5. Paràmetres d’ús

5.1. Usos prohibits
Estan prohibits els usos nocius, insalubres i perillosos.
Les discoteques no poden estar en els edificis amb habitatges o ús residencial qualsevol.

5.2. Condicions d’habitabilitat
1. La superfície útil mínima de qualsevol habitatge és de 40 m².
2. La porta d’accés de l’habitatge ha de tenir una amplada mínima de pas lliure de 90 cm. Les portes de
l’interior de l’habitatge han de tenir una amplada mínima de 80 cm.

5.3. Aparcament
1. L’entrada i la sortida de totes les places d’aparcament d’un edifici en relació a la via pública es fan per un
únic lloc comú sempre que sigui possible. No hi ha d’haver més d’un accés per carrer diferent que limita
amb la parcel.la. Es poden connectar aparcaments en plantes soterrànies de diferents edificis per
disminuir el nombre d’accessos als mateixos des de la via pública.
2. Les portes o barreres d’accés a l’aparcament o estacionament o a aquells elevadors destinats a vehicles
s’han de situar a una distància mínima de 4 m respecte al límit d’edificació del carrer quan es tracti d’una
Carretera General. En reformes d’edificis existents, es permet reducció d’aquestes dimensions segons els
casos.
3. A excepció dels nuclis tradicionals, la previsió mínima de places d’aparcament en l’interior o l’exterior dels
edificis, nous, ampliats o amb canvi d’ús, és de:
− Una plaça per cada habitatge de superfície privativa de menys de 90 m² o fracció.
− Una plaça per a per al 50 % dels habitatges de 90 a 150 m² de superfície privativa i dues places per a
l’altre 50 %.
− Dues places per a cada habitatge de superfície superior a 150 m² de superfície privativa o fracció.
− Una plaça per a cada 100 m² o fracció de superfície privativa de local de serveis de venda o fracció.
− Una plaça per a cada 1.000 m² de superfície privativa de magatzem o fracció.
− Una plaça per a cada 15 localitats del local d’espectacles.
− Una plaça en discoteques per cada 4 m² de superfície privativa.
− Una plaça per a cada 200 m² de superfície privativa en equipaments construïts.
En el supòsit de que un projecte d’edificació d’un edifici residencial no tingui assignat un ús concret en les
plantes baixes, es preveu genèricament una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície privativa.
− Una plaça per a cada 60 m² o fracció de superfície privativa o fracció en restauració.
L’arrodoniment del nombre de places s’ha d’efectuar a l’alça.

5.4. Habitatge rural
Es pot fer un habitatge rural no permanent en sòl no urbanitzable amb les característiques fixades per a les
bordes.
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5.5. Bordes
Es pot fer una borda en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable sense necessitat de fer planejament derivat
sempre i quan es respectin les següents condicions:
− No disposar de cap altra borda o construcció a la terra en qüestió.
− Únicament es permet una sola borda per propietat. En el cas de divisió d’un terreny amb posterioritat a la
data d’entrada en vigor del POUP, cal justificar per cada borda una superfície de terreny de 2.000 m2
com a mínim. En el cas de divisió, i que hi hagi construïda una borda en aquest terreny abans de
l’entrada en vigor del POUP, aquesta no pot quedar-se amb una superfície de terreny inferior a 6 vegades
l’ocupació en planta de l’edificació existent, havent-se de respectar una distància mínima de la borda als
límits segregats de 3 metres.
− La superfície edificada total no pot superar els 250 m², en un màxim de tres plantes i una altura màxima
de carener de 8,5 m des del punt més baix de la intersecció de l’embolcall de l’edifici amb el terreny. Si la
superfície de propietat existent (no parcel.lada) és inferior als 1.000 m², la superfície edificada no pot
superar el 25 % de la superfície de terreny.
− Només es pot fer una planta soterrània i separada dels límits de propietat de 3 m, llevat de la zona de la
porta d’accés i tot de superfície màxima inscrivible en 15x15 m.
− El terreny es pot modificar per adaptació topogràfica en les condicions de millora de finca agrícola.
− Les condicions de la modificació de terreny previstes de manera general no són aplicables en el cas de la
porta d’accés a la planta soterrània, que pot fer-se diferentment sempre i quan estigui integrada i en unes
dimensions màximes de 6 metres d’amplada per 4 metres d’alçada en el pla frontal de la mateixa, ja sigui
refosa o bé sortida respecte a la línia de modificació més exterior al terreny. Només es permet una sola
porta d’accés en planta soterrània.
− L’acabat exterior ha de ser fet amb pedra rústica en un 100 % del total de les façanes. S’admeten
elements puntuals de fusta i ferro.
− Planta inscrivible en un quadrat de 15x15 m.
− Ocupació màxima en planta 100 m² edificats.
− Distància mínima a límit del terreny 3 m.
− Pendent mínima llosats 30 %.
− Coberta plana 0%.
− La coberta ha de ser a dues aigües en relació al carener. En el cas d’agrupació de dues bordes amb
parets veïnes es permet coberta a una sola aigua cadascuna, havent de ser el conjunt a dues aigües. En
cas d’agrupació, els paràmetres d’edificació permesos s’apliquen al conjunt de l’agrupació. No es
permeten capellines, mansardes o altres equivalents que suposin discontinuïtat dels plans generals de
coberta. S’accepten canvis de sentit del carener que han de ser en tots els casos plans.
− Accés per camí de 5 m ample màxim.
− Dins de la superfície edificada,es pot acondiciar un habitatge de 40 m² de superfície útil.
− Autorització a precari i condicionada a adaptar-se al planejament derivat que s’aprovi en el cas que no hi
hagi pla parcial.
− Cal disposar d’aigua només en habitatge i sempre d’un sistema de depuració de les aigües residuals
acceptats els dos per Govern.
− Es poden refer aquelles bordes en ruïnes.
− En el cas de tancar la propietat cal fer-ho amb parets de pedra rústica en sec (sense morter) o fusta.
− Es recomana per semblança amb nuclis tradicionals agrupar bordes.
No s’ha de la fer cessió de terrenys obligatòria establerta per les disposicions generals.
No es poden fer bordes en SNUBLE en sòl afectat per riscos naturals

5.6. Estacions de servei
1. Les estacions de servei de venda al públic només es poden fer vora les carreteres generals.
2. Per a computar la cessió, es considerarà la zona d’intervenció entenent com a tal la totalitat de
plataforma acondiciada.
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5.7. Càmpings
1. Es considera càmping el recinte preparat per rebre tendes, caravanes, bungalows, rulottes, cases
prefabricades, mòduls prefabricats i altres similars que permeten el sojorn de persones amb vehicles
especials mòbils o estructures fixes.
2. Es poden fer càmpings amb les següents condicions:
− Ocupar una superfície inferior a 5.000 m².
− Separar-se d’altres càmpings d’un mínim de 500 m.
− Disposar d’aigua potable i un sistema de depuració d’aigües residuals, ambdós acceptats pel
departament de medi ambient de Govern.
− Els bungalows i altres estructures fixes estan limitades al 50 % d’ocupació del sòl net sense carrers ni
serveis.
− Autorització a precari i condicionada a adaptar-se al planejament derivat que s’aprovi en el cas que no
hi hagi pla parcial.
− Oferir com a mínim uns serveis sanitaris i de reequipament divers.
− L’edificació de tipus auxiliar que s’hi realitzi ha de tenir una superfície construïda de menys del 10 % de
l’extensió del recinte i ocupar en planta menys del 5 %.
− L’altura màxima a carener és de 8,5 m.
− Dimensió màxima de façana 10 m.
− Llosats de pissarra amb pendent del 30 %.
− Revestiment de pedra rústica del 50 % del total de les façanes sense obertures.
− En sòl urbà cal disposar d’arbres de tija alta a tot el perímetre del recinte.
− L’accés rodat tindrà un mínim d’ample de 5 m i serà amb base ferma i regular.
3. Queda prohibida aquesta activitat de sojorn temporal fora dels recintes autoritzats.

5.8. Envelats i hivernacles
S’entén per envelat un abric provisional obert o tancat, per a persones, format per una tela estesa sobre
elements estructurals. Les tendes, els pavellons, els tipis i altres abrics temporals s’assimilen als envelats.
Els elements estructurals de l’envelat (pilars, cordatges, cingles, ancoratges, etc.) han de ser realitzats per
personal competent ; han de ser verificats per un professional qualificat que certifiqui que l’equipament és
conforme, segur i resistent per a les sol·licitacions i ús a que es pugui veure sotmès, renovat cada any.
Les instal·lacions han de respectar la normativa vigent. L’accés al públic ha d’estar controlat. Els cables no
aeris s’han de soterrar o recobrir amb protectors per evitar degradacions.
Per evitar risc d’incendi, els envelats, teles, baques i materials utilitzats han de:
− Tenir una resistència al foc que pot venir de la composició del material (natural, sintètica o una
combinació dels dos) o d’un tractament químic d'ignifugació;
− Separar-se 3 m de les altres estructures per a oferir un espai obert per a l’evacuació en cas d’urgència;
− Respectar una distància respecte als límits de propietat (calculada en funció de les dimensions de
l’envelat), per evitar la propagació del foc a les propietats veïnes;
− I instal·lar-se sobre un terreny exempt de material inflamable o de tota vegetació susceptible de propagar
el foc en un contorn de 3 m.
Es permet la seva instal·lació per un període màxim de 4 anys prèvia llicencia urbanística.
Els envelats o similars com hivernacles per contenir materials, plantes o altres no es deixen fer.
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5.9. Hotels
Els hotels poden incrementar l’altura màxima de carener de la unitat d’actuació fins a 30 m en que es trobin
sempre que alliberin sòl d’ocupació en la proporció mínima d’un 10 % del total de la superfície neta.
Aquesta es considera a part de la cessió obligatòria i es situa davant de l’edificació, a tocar de l’espai públic.
Té a tots els efectes la consideració de cessió voluntària a concertar el seu ús amb el Comú restant l’ús de
sobre rasant i ús públic.
Les condicions mínimes d’habitabilitat de les seves dependències s’equiparen a les dels habitatges.

5.10. Aparthotels
Els edificis destinats a aparthotels s’equiparen als hotels al nivell de normativa genèrica havent d’incorporar
una cuina per cada unitat d’apartament.
Les places d’aparcament compliran els requisits establerts pels edificis d’habitatges.
Es preveuen 5 m2 per a espais comuns per unitat d’apartament.

5.11. Cabanes
La construcció de cabanes queda regulada per la normativa especifica.

5.12. Construccions ramaderes
Es pot fer una construcció ramadera en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable sense necessitat de fer
planejament derivat sempre i quan es respectin les següents condicions:
− Només es pot fer una construcció ramadera d’aquest tipus per cada explotació reconeguda com a tal
pel Govern.
− S’ha de justificar la condició d’ús ramader.
− Que s’ocupi una superfície màxima de 900 m2, tenint el terreny com a mínim una superfície de 2.000
m2.
− Que la superfície màxima edificable no superi els 900 m2.
− Que l’altura de l’edificació, des del nivell més baix del perímetre d’implantació fins al carener, no superi
10,50 m.
− Que la construcció s’integri bé en el paisatge reconstituint vegetació natural sobre al seu entorn.
− L’acabat exterior ha de ser fet amb pedra rustica en un 100 % del total de les façanes. S’admeten
elements puntuals de fusta i ferro.
− Els accessos no poden tenir una amplada de més de 5 m.
− L’autorització és a precari amb l’obligació d’adaptar-se al planejament derivat.
− Cal disposar d’aigua potable i d’un sistema de depuració de les aigües residuals amb aprovació del
departament de medi ambient del Govern.
No s’ha de fer la cessió de terrenys obligatòria establerta per les disposicions generals.

5.13 Edificis existents en àrees que requereixen planejament derivat
Es permet dur a terme obres menors.
Es permet dur a terme obres interiors.
Es pot fer actuacions altres que obres menors en edificis existents en sòl urbà no consolidat i sòl
urbanitzable sense necessitat de fer planejament derivat sempre i quan es respectin les següents
condicions:
− Es permet increment de volumetria i superfície edificada respectant els paràmetres de qualificació i
sense superar al 33 % de la superfície edificada existent.
− No s’incrementi l’ocupació existent de més d’un 33 %.
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− No es trobin fora d’ordenació global, o parcial per volum.
− Es respectin les condicions d’ordenació, edificació i d’ús relatives a la unitat d’actuació en que es troben.
− En el cas d’ampliació l’autorització és a precari amb l’obligació d’adaptar-se al planejament derivat sense
indemnització.
No s’ha de fer la cessió de terrenys, obligatòria establerta per les disposicions generals, ni la cessió
econòmica en concepte del nou aprofitament permès donat que és a precari.
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