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Els documents que integren la present Modificació Puntual del POUM de
PREMIÀ DE DALT, en concret paràmetres que afecten Article 22 Zona14
Industrial de les Normes Urbanístiques del municipi de Premià de Dalt, a la
comarca del Maresme tenen el següent contingut:

ÍNDEX

1 MEMÒRIA INFORMATIVA
1.1 Objectiu de la modificació puntual
1.2 Planejament general vigent
1.3 Mac legal aplicable
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2 MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL
2.1 Descripció de la proposta de modificació de l’Article 22 2n
2.2 Justificació de la conveniència de la modificació
2.3 Justificació de determinats aspectes sectorials
2.4 Agenda i Avaluació econòmica i financera
2.5 Marc normatiu dels municipis limítrofs
3 NORMATIVA URBANÍSTICA
3.1 Normativa urbanística modificada
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1. MEMÒRIA INFORMATIVA
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1.1 Objectiu de la modificació puntual
L’ objectiu de la present documentació és la Modificació de l’article 22 zona
14 Industrial de les Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Premià de Dalt, amb l’aclariment del redactat d’un dels
paràmetres de les condicions d’edificació.

1.2 Planejament general vigent
El planejament vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià
de Dalt, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona en la sessió del 31 de maig de 2007 i amb executivitat des del 18
d’octubre de 2007.
L’objecte d’aquesta Modificació Puntual és introduir un aclariment del
redactat a l’article 22 zona 14 Industrial de les Normes urbanístiques del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Dalt.
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Redacció actual de l’esmentat article:
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1.3 Marc legal aplicable
La present Modificació Puntual s’ha redactat d’acord amb l’ordenament
jurídic vigent en matèria urbanística:
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme (TRLUC)
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme (RLUC)

1.3.1 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
► Article 96 Modificació de les figures del planejament urbanístic
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La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les
particularitats següents:
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals
la incidència territorial de les quals quedi limitada a un únic terme
municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional.
b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliure, zones
verdes o d’equipaments esportius resten subjectes al
procediment que estableix l’article 98; en el cas de manca de
resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la
modificació.
c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que
comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de
l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels
usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que
estableixen els articles 99 i 100.
d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors
urbanístics, regulats pels articles 76.1 i 83.1, no són exigibles a les
modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i
ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors
d’interès supramunicipal que es refereixin únicament a
determinacions pròpies del planejament derivat expressament
identificades pel pla director. En aquests casos, el tràmit
d’informació de les modificacions dels plans als ens locals
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PREMIÀ DE DALT
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compresos en l’àmbit territorial respectius s’ha d’efectuar
simultàniament al tràmit d’informació pública de la proposta de
modificació aprovada inicialment.

► Article 97 Justificació de la modificació de les figures del planejament
urbanístic
1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic
han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.
L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una
valoració negativa, ha de denegar-la.
2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas
una valoració negativa sobre les propostes de modificació dels
instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents:
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat
de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la transformació
global dels usos previstos anteriorment en el supòsit a que el
planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé
de titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió
urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys anteriors
van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense
que
hi
concorrin
circumstàncies
sobrevingudes
que
objectivament en legitimin la modificació.
b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model
d’ordenació establert pel planejament urbanístic general vigent o
entra en contradicció amb els principis de desenvolupament
urbanístic sostenible.
c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació
excepcional d’acord amb el planejament territorial, sense que
s’hagin apreciat raons d’interès territorial o estratègic, d’acord
amb les normes d’ordenació territorial.
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels
interessos públics. Es considera que no hi ha una projecció
adequada dels interessos públics, entre altres, en els supòsits
següents:
Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències
que estableix l’article 98.1 amb relació al manteniment de la
superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o
els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic
com a sistemes urbanístics generals o locals.
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Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la
superfície dels sòls qualificats de sistema d’espais lliures públics o
de sistema d’equipaments públics en compliment dels estàndards
mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d’equipament
se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i
les justificacions que estableix aquesta llei.
Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície
dels sòls qualificats d’equipaments de titularitat pública sense que
quedi acreditada la suficiència dels equipaments previstos o
existents, ni la concurrència d’un interès públic prevalent de
destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic.
Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació
d’equipament de titularitat pública mitjançant la qualificació
com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o funcionalitat per a
la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació.
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Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació
d’equipament de sòls que ja són de titularitat pública mitjançant
la qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat
privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública
dels sòls abans que la modificació sigui executiva.
3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic
requerides per a permetre la instal·lació de serveis comuns exigits per la
legislació sectorial en edificacions preexistents, si comporten la
desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació
d’espais privats inedificables, han de justificar:
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable
qualsevol altra solució.
b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys
per a sistemes urbanístics establerts per la legislació o pel
planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema urbanístic
afectat, si es dóna aquest supòsit.
c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació,
assolellament i vistes de les edificacions veïnes, quan es redueix la
distància aquestes edificacions.
4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels
serveis comuns esmentats no computen a efectes del volum edificable
de la parcel·la ni de les distàncies mínimes de l’edificació als límits de la
parcel·la, a d’altres edificacions o a la via pública.
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1.3.2 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme
► Article 117 Modificació dels instruments de planejament urbanístic
1. S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la
introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions,
inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals,
sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix
l’article anterior.
2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats,
amb independència del seu contingut i abast, comporta llur
modificació.
3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al
mateix procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de
modificació del pla d’ordenació urbanística municipal no són
obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1,
lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit d’audiència
que preveu l’article 83.7 de la Llei d’urbanisme només s’ha de concedir,
si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb
l’àmbit de la modificació.
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► Article 118 Determinacions i documentació de les modificacions dels
instruments de planejament urbanístic
1. Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les
determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les pròpies
de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de:
a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves
determinacions que s’introdueixen.
b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació.
c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols
d’ordenació corresponents, les determinacions que s’introdueixen
amb la modificació i que substitueixen les precedents.
d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les
reserves de sòl per a espais lliures públics i equipaments públics
que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de la Llei
d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de
diversos usos, és d’aplicació el què estableix l’article 81.4
d’aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d’un
àmbit de sòl urbà previstos en l’article 94.4 de la Llei d’urbanisme,
tant si comporten com si no increment d’edificabilitat, són
d’aplicació les reserves que estableix l’esmentat article 94.4.
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2. El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de
titularitat pública no computa als efectes de l’aplicació dels
requeriments d’increment de les reserves per a espais lliures i
equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 94 de la Llei
d’urbanisme.
3.Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la
densitat de l’ús residencial, sense increment de l’edificabilitat, s’han de
preveure les reserves complementàries que estableix l’article 94.3 de la
Llei d’urbanisme llevat que l’augment de densitat es destini a habitatges
de protecció pública o al sistema d’habitatges dotacionals públics, i no
ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70
m² al sostre amb aquesta destinació.
4. Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la
documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la
modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió
ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació
vigent.
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2 MEMÒRIA PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL
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2.1 Proposta de la modificació puntual
En l’apartat “Aparcament” de l’article 22 zona 14 Industrial de les Normes
Urbanístiques, es regula que “En totes les edificacions de nova planta o en les
reformes amb augment de sostre construït, s’haurà de preveure en el projecte,
com a requisit indispensable per a l’obtenció de llicència, una reserva d’una
plaça d’aparcament per cada 100m2 construïts”.
En la present Modificació Puntual és proposa l’aclariment del redactat
d’aquest paràmetre:
-

Deixant clar i permetent que aquesta previsió de places d’aparcament
es puguin ubicar també al sòl lliure d’edificació de la parcel·la objecte
de llicència.

2.2 Justificació de la conveniència de la modificació
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Els objectius de la modificació puntual, amb la incorporació d’aquests ajustos
normatius són donar resposta a les necessitats de determinades indústries en les
que haver de preveure les places d’aparcament a l’interior de l’edificació
complica la viabilitat de l’activitat industrial. I alhora obtenir una imatge
urbana més homogènia dels fronts edificats.
La problemàtica rau en el compliment de la norma envers al rati de places
d’estacionament a l’interior del cos construït i que suposen un important
greuge comparatiu amb la majoria de polígons dels municipis veïns pels costos
afegits que suposen, deixant de ser competitius i per tant que es tirin endavant
les activitats econòmiques preteses.
Les dues possibles solucions pasan per :
-

-

La construcció d’aquest estacionament en soterrani , que suposa una
inversió substancial, ja sigui degut a la seva superfície, instal·lacions,
tramitacions, o per que a un edifici d’aquestes característiques , en tant
les sol·licitacions estructurals per a les plantes baixes destinades
normalment a la producció amb maquinaria pesada, transit de vehicles
pesats , o emmagatzematge.
La obligatorietat de destinar una porció significativa de la superfície en
planta baixa, per a l’espai d’aparcament interior, amb la corresponent
pèrdua d’espai que es podria destinar a les zones de producció,
emmagatzematge, que suposa un decrement de la competitivitat dels
nostres polígons industrials respecte d’altres situats en municipis propers.,
vestuaris, menjadors, etc

2.3 Justificació de determinats aspectes sectorials
Informe ambiental
El present document, pel seu abast i característiques, no incideix en aspectes
mediambientals, i per tant, fa seus els criteris del POUM vigent de Premià de
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PREMIÀ DE DALT
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Dalt sobre condicions per a una proposta urbanística sostenible, en el sentit
que cap de les modificacions que es proposen contradiuen les determinacions
del POUM, les quals segueixen vigents i que es llisten a continuació:
El POUM de Premià de Dalt va incorporar les determinacions dels següents
plans i projectes:
-

Auditoria mediambiental del Baix Maresme, redactat a l’any 2000 pel Consell
comarcal.
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) del Maresme – Sant Mateu – Cèllecs.
Pla Especial de protecció del Patrimoni històric, artístic, arqueològic i
mediambiental, aprovat definitivament el 24 d juliol de 1986 amb executivitat 30
de novembres de 1990.
Pla es especial de comunicacions (PEC) pel possible desplaçament de a NII.
Pla de mobilitat i accessibilitat del Municipi.

Així doncs, per tot l’exposat anteriorment, en línies generals el present
document de modificació puntual de POUM assumeix els criteris del POUM
sobre aspectes mediambientals.
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Estudi mobilitat generada
Els estudis de la mobilitat generada avaluen l’increment potencial de
desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació
d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de
transport. D’acord amb l’article 3 del Decret 344/2006, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, els estudis d’avaluació de la
mobilitat generada s’han d’incloure com a document independent en les
modificacions de planejament urbanístic general, quan aquestes comportin
una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.
Atès que aquest no és l’objecte de la present modificació de POUM, no és
preceptiva la redacció de l’esmentat estudi.

2.4 Agenda i Avaluació econòmica i financera
D’acord amb la legislació urbanística correspon a l’agenda: establir les
previsions temporals d’execució de les determinacions; i formular les previsions
temporals per a l’execució dels sistemes urbanístics no inclosos en sectors, i per
a l’execució de PAU’s en sòl urbà.
Quant a el document d’avaluació econòmica i financera, les seves funcions
són: estimació del cost econòmic de les actuacions previstes; determinació del
caràcter públic o privat de les inversions necessàries; previsions de
finançament públic; i anàlisi de la viabilitat financera.
Atès el caràcter i l’abast molt limitat de la present modificació de POUM, no és
necessari establir previsions temporals i estimació de despeses per a
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l’administració, ja que la modificació que es proposa no comportarà despeses
associades.
Com ja s’ha desenvolupat a la memòria, es tracta essencialment d’ajustar un
paràmetre de les condicions d’edificació per a fer un aclariment referent a la
ubicació de la previsió de places d’aparcament, sense que en cap cas
comporti un increment del sostre o intensitat d’ús.
Pel que fa a l’agenda, les condicions d’edificació que es proposen seran
d’aplicació en el moment que el document de Modificació de POUM sigui
executiu amb la publicació al DOGC.
Informe de sostenibilitat econòmica
D’acord amb el TRLU l’objecte d’aquest document és justificar la ponderació
de l’ impacte de les actuacions previstes a les finances públiques de les
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
Com ja s’ha exposat al llarg d’aquesta avaluació econòmica i financera, les
actuacions que es porten a terme en aquest document no comportaran cap
despesa addicional per l’Ajuntament de Premià de Dalt.
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2.5 Marc normatiu dels municipis limítrofs
L’estudi normatiu dels municipis limítrofs a Premià de Dalt dona com a resultat
les següents normatives relatives als paràmetres d’aparcament per als sòls
industrials:
Premià de Mar:
El POUM determina per a les seves claus en sòl industrial el mateix text que a
continuació es trasllada:
Aparcament

En les obres de nova planta serà obligatòria la
creació d’una plaça d’aparcament per cada 100
m2 de sostre construïts.

De la lectura se n’extreu que es podrà justificar en l’àmbit de les obres, i per
tant podria justificar la creació d’aquestes places d’aparcament en l’espai
exterior de la parcel·la.
Vilassar de Mar:
El PGOU determina, mitjançant bàsicament el PP Sector Industrial conjunt en
entre Vilassar de Mar i Cabrils, conegut com a Polígon Industrial els Garrofers,
per a les seves claus en sòl industrial el mateix text que a continuació es
trasllada:
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Es preveurà dins de cada parcel·la una plaça
d’aparcament per cada 100 m2 de superfície
edificats. Cada plaça tindrà una superfície
rectangular mínima de 2,20 x 4,50 m. El projecte
d’edificació definirà amb exactitud l’emplaçament i
el tractament de les àrees d’aparcament.

De la lectura se n’extreu indubtablement que es podrà justificar la creació
d’aquestes places d’aparcament en l’espai exterior de la parcel·la.
Vilassar de Dalt:
El POUM determina per a les seves claus en sòl industrial el mateix text que a
continuació es trasllada:
Aparcament

Una plaça per cada 150 m2 o fracció de superfície
construïda.

De la lectura se n’extreu que es podrà justificar en qualsevol àmbit de la
parcel·la.

Teià:
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El POUM no determina un rati d’aparcament per a la seva clau en sòl industrial,
en tant aquesta es troba totalment construïda, i per tant s’entén consolidada.
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3 NORMATIVA URBANÍSTICA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PREMIÀ DE DALT

26

DOCUMENT

Òrgan

REGISTRE D'ENTRADA

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

TERRITORI

E2021015133

Codi Segur de Verificació: c1235719-52a5-415e-a1da-a1b393bfd94e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6905821
Data Impressió: 20/01/2022 08:57:18
Pàgina 27 de 33

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

ÌcÇ,CgÈ9-52a5-415e-a1da-a1b393bfd94eQÎ

1.- JOSÉ MARIA MARTI RAFOLS / num:17843-8, 26/11/2021 17:42

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PREMIÀ DE DALT

27

Òrgan

REGISTRE D'ENTRADA

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

TERRITORI

E2021015133

Codi Segur de Verificació: c1235719-52a5-415e-a1da-a1b393bfd94e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6905821
Data Impressió: 20/01/2022 08:57:18
Pàgina 28 de 33

SIGNATURES

ÌcÇ,CgÈ9-52a5-415e-a1da-a1b393bfd94eQÎ

DOCUMENT

1.- JOSÉ MARIA MARTI RAFOLS / num:17843-8, 26/11/2021 17:42

3.1 Normativa urbanística modificada
En el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Dalt, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessió
del 31 de maig de 2007 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 4957, en data 29 d’agost de 2007 es proposa substituir el
redactat de l’article 22 2n de les Normes Urbanístiques pel redactat següent:

REDACCIÓ PROPOSADA:
Art.22 ZONA 14. INDUSTRIAL
Definició
Sòl destinat principalment a la ubicació d’indústries i magatzems, així com a ña ubicació de
serveis per a la indústria.
Divisió en subzones
Consta de quatre subzones:
14a. Industrial urbana.
14b. Industrial aïllada intensiva.
14c. Industrial de serveis.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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1er. Subzona 14a. Industrial urbana
Tipus d’ordenació

Edificació segons alineació de façanes

Edificabilitat

2 m2/m2

Superfície mínima de parcel·la
Llargària de façana

200 m2
L’existent.
En el cas de noves edificacions, la façana mínima serà de 7 metres

Fondària edificable màxima

Es respecta la fondària existent.
En el cas de nova edificació, la fondària serà l’existent en les finques
edificades adjacents en l’alineació de vial. En aquest darrer supòsit,
d’existir diferències entre la fondària de les finques veïnes, es prendrà
la menor d’aquestes.
Quan les finques adjacents no estiguin edificades, la fondària serà la
majoritària en el mateix tram de carrer, entès aquest com el comprès
entre els dos carrers successius.

Ocupació màxima

100%

Alçada màxima i nombre

8 metres, equivalent a PB+1

de plantes

L’alçada s’amidarà en el punt mig de la façana.
Quan la parcel·la dóna front a dos vials formant angle, es considera
com una sola façana desenvolupada.
Quan la parcel·la dóna front a dos vials oposats, l’alçada es
determinarà

per

cada

façana,

com

si

es

tractés

d’edificis

independents.
Si la rasant del vial en la línia de façana és tal que la diferencia de
nivells entre l’extrem de major cota i el centre és major de 0,60
metres, l’alçada es mesurarà a partir d’un nivell situat a 0,60 metres
sota la cota de l’extrem de la línia de major cota.
Quan l’aplicació d’aquesta regla faci que en determinades parts de la
façana la rasant de vial es situï a més de 3 metres sota el punt
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d’aplicació de l’alçada reguladora, la façana es dividirà en els trams
necessaris perquè això no succeeixi.
Construccions sobre l’alçada

Només es permeten elements tècnics sempre que no sobresurtin de

màxima

la

coberta,

llevat

de

xemeneies,

antenes

i

els

elements

imprescindibles de les instal·lacions que podran sobresortir.
Cossos sortints

Es prohibeixen.

Construccions auxiliars

No s’admeten.

Subsòl

No es permet l’ocupació del subsòl més enllà de la superfície de sòl
ocupada per les edificacions principals.
La profunditat màxima permesa per al subsòl és de 3 metres,
equivalents a 1 planta soterrada. Per sota de la profunditat màxima
permesa s’admet la instal·lació de xarxes de serveis que siguin
compatibles amb l’ús del sòl.

Altells

Es permeten a la planta baixa sempre que estiguin retirats 3 metres
de la línia de façana i tinguin accés des de la pròpia planta baixa i
seran computables a efectes d’edificabilitat.

Aparcament

S’haurà de preveure en el projecte, com a requisit indispensable
per a l’obtenció de la llicència, la reserva d’una plaça
d’aparcament per a cada 100 m2 de sostre construït computable.
El nombre de places resultant s’hauran d’ubicar a l’interior de la
finca, ja sigui a l’interior de l’edifici o aprofitant les zones
exteriors privades de la parcel·la.
El projecte definirà amb exactitud l’emplaçament i el tractament
de les àrees d’aparcament.

Usos

Industrial en l’annex III de la Llei mediambiental
Magatzem

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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Restauració
Comercial, excepte alimentació menuda
Oficines
Els usos comercials i d’oficines hauran d’estar vinculats a l’activitat
principal i com a màxim es permetrà un 25% d’ocupació de la
superfície construïda.
Sociocultural
Esportiu
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2n. Subzona 14b. Industrial aïllada
Tipus d’ordenació
Edificabilitat

Edificació aïllada.
S’admet l’agrupació de naus.
1 m2/m2 (14b1).
1,8 m2/m2 (14b2).
1,5 m2/m2 (14b3).

Superfície mínima de parcel·la

1000 m2 (14b1)

Llargària de façana

750 m2 (14b2 i 14b3)
Mínima: 20 m (14b1 i 14b3).
15 m (14b2).

Ocupació màxima

50% (14b1).
100% (14b2).
75% (14b3).

Separacions

Carrer: 5 m (14b1); 0 m (14b2); segons plànol (14b3)
Laterals: 5 m (14b1); 3 m (14b2); segons plànol (14b3)
Fons: 5 m (14b1); 3 m (14b2); segons plànol (14b3)

Alçada màxima i nombre

9 metres, equivalent a PB+1 (14b1 i 14b2).

de plantes

9 metres, equivalent a PB+1, a vialitat sud; i 4,5 metres,
equivalent a PB, a vialitat nord (14b3).
Quan la parcel·la dóna front a dos vials formant angle, es considera
com una sola façana desenvolupada.
Quan la parcel·la dóna front a dos vials oposats, l’alçada es
determinarà

per

cada

façana,

com

si

es

tractés

d’edificis

independents.
Si la rasant del vial en la línia de façana és tal que la diferencia de
nivells entre l’extrem de major cota i el centre és major de 0,60
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metres, l’alçada es mesurarà a partir d’un nivell situat a 0,60 metres
sota la cota de l’extrem de la línia de major cota.
Quan l’aplicació d’aquesta regla faci que en determinades parts de la
façana la rasant de vial es situï a més de 3 metres sota el punt
d’aplicació de l’alçada reguladora, la façana es dividirà en els trams
necessaris perquè això no succeeixi.
En les edificacions amb clau 14b3-La Suïssa que donin front a vialitat
nord, la planta immediatament sota la planta baixa no tindrà
consideració de planta soterrani si disposa de d’accés rodat i de
vianants directe des de l’exterior a través del pati posterior no edificat
de les parcel·les. A aquesta planta no li seran d’aplicació les
determinacions relatives a la cota màxima i mínima del paviment de
planta baixa i la seva superfície es comptabilitzarà a efectes
d’edificabilitat.
Construccions sobre l’alçada

Només es permeten elements tècnics sempre que no sobresurtin de

màxima

la

coberta,

llevat

de

xemeneies,

antenes

i

els

elements

imprescindibles de les instal·lacions que podran sobresortir.
Cossos sortints

Es prohibeixen.

Subsòl

No es permet l’ocupació del subsòl més enllà de la superfície de sòl
ocupada per les edificacions principals.
La profunditat màxima permesa per al subsòl és de 3 metres,
equivalents a 1 planta soterrada. Per sota de la profunditat màxima
permesa s’admet la instal·lació de xarxes de serveis que siguin
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compatibles amb l’ús del sòl.
Altells

Es permeten a la planta baixa sempre que estiguin retirats 3 metres
de la línia de façana i tinguin accés des de la pròpia planta baixa i
seran computables a efectes d’edificabilitat.

Divisió horitzontal

Sempre que l’edificabilitat corresponent a la parcel·la ho permeti,
s’admetrà la divisió en propietat horitzontal de les edificacions el
locals de 300m2 de sostre mínim. EN aquests casos s’haurà de
garantir el compliment de la normativa ambiental i de seguretat ten
els edificis, així com la normativa sectorial.
També caldrà garantir la reserva d’espai suficient dins la parcel·la per
a la urbanització d’un vial de 10 m amb accés a naus a una sola
banda o 16 m a ambdues que permeti la bona circulació en dos
sentits, a més de l’espai necessària per a l’aparcament dels vehicles
vinculats amb aquelles indústries.
La urbanització del vial interior s’haurà d’efectuar amb anterioritat a
l’execució de les edificacions, les quals seran objecte d’un projecte
unitari.
En tot cas, per procedir a aquesta ordenació caldrà l’aprovació prèvia

Aparcament
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Usos

d’un Pla Especial unitari de tota l’illa.
S’haurà de preveure en el projecte, com a requisit indispensable
per a l’obtenció de la llicència, la reserva d’una plaça
d’aparcament per a cada 100 m2 de sostre construït computable.
El nombre de places resultant s’hauran d’ubicar a l’interior de la
finca, ja sigui a l’interior de l’edifici o aprofitant les zones
exteriors privades de la parcel·la.
El projecte definirà amb exactitud l’emplaçament i el tractament
de les àrees d’aparcament.
Industrial en l’annex II.2 i III de la Llei ambiental
Magatzem
Restauració
Comercial
Oficines
Els usos comercials i d’oficines hauran d’estar vinculats a l’activitat
principal i com a màxim es permetrà un 25% d’ocupació de la
superfície construïda.
Sociocultural (14b1 i 14b2)
Esportiu (14b1 i 14b2)
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3r. Subzona 14c. Industrial de serveis
Tipus d’ordenació

Alineació de façanes.

Edificabilitat

1 m2/m2

Superfície mínima de parcel·la
Llargària de façana

500 m2
Mínima: 10 m

Ocupació màxima

40%

Separacions

Carrer: Les del Pla Parcial
Laterals: Les del Pla Parcial
Fons: Les del Pla Parcial

Alçada màxima i nombre

9,75 metres, equivalent a PB+2

de plantes

L’alçada s’amidarà en el punt mig de la façana.
Quan la parcel·la dóna front a dos vials formant angle, es considera
com una sola façana desenvolupada.
Quan la parcel·la dóna front a dos vials oposats, l’alçada es
determinarà

per

cada

façana,

com

si

es

tractés

d’edificis

independents.
Si la rasant del vial en la línia de façana és tal que la diferencia de
nivells entre l’extrem de major cota i el centre és major de 0,60
metres, l’alçada es mesurarà a partir d’un nivell situat a 0,60 metres
sota la cota de l’extrem de la línia de major cota.
Quan l’aplicació d’aquesta regla faci que en determinades parts de la
façana la rasant de vial es situï a més de 3 metres sota el punt
d’aplicació de l’alçada reguladora, la façana es dividirà en els trams
necessaris perquè això no succeeixi.
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Construccions sobre l’alçada
màxima

Només es permeten les següents:
elements tècnics sempre que no sobresurtin de la coberta, llevat de
xemeneies,

antenes

i

els

elements

imprescindibles

de

les

instal·lacions que podran sobresortir.
Cossos sortints

Es prohibeixen.

Construccions auxiliars

No s’admeten.

Subsòl

No es permet l’ocupació del subsòl més enllà de la superfície de sòl
ocupada per les edificacions principals.
La profunditat màxima permesa per al subsòl és de 3 metres,
equivalents a 1 planta soterrada. Per sota de la profunditat màxima
permesa s’admet la instal·lació de xarxes de serveis que siguin
compatibles amb l’ús del sòl.
Es disposarà d’una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de sostre
edificat a l’interior de la parcel·la.

Altells

Es permeten a la planta baixa sempre que estiguin retirats 3 metres
de la línia de façana i tinguin accés des de la pròpia planta baixa i
seran computables a efectes d’edificabilitat.

Divisió horitzontal

Sempre que l’edificabilitat corresponent a la parcel·la ho permeti,
s’admetrà la divisió en propietat horitzontal de les edificacions el
locals de 500m2 de sostre mínim. En aquests casos s’haurà de
garantir el compliment de la normativa ambiental i de seguretat ten
els edificis, així com la normativa sectorial.
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Aparcament

S’haurà de preveure en el projecte, com a requisit indispensable
per a l’obtenció de la llicència, la reserva d’una plaça
d’aparcament per a cada 100 m2 de sostre construït computable.
El nombre de places resultant s’hauran d’ubicar a l’interior de la
finca, ja sigui a l’interior de l’edifici o aprofitant les zones
exteriors privades de la parcel·la.
El projecte definirà amb exactitud l’emplaçament i el tractament
de les àrees d’aparcament.

Usos

Industrial en l’annex II.2 i III de la Llei ambiental
Magatzem
Restauració
Comercial
Oficines
Els usos comercials i d’oficines hauran d’estar vinculats a l’activitat
principal i com a màxim es permetrà un 25% d’ocupació de la
superfície construïda.

JOSÉ MARIA
MARTI
RAFOLS /
num:17843-8
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Josep M. Martí Ràfols – arquitecte
Vilafranca del Penedès , novembre 2021

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PREMIÀ DE DALT

33

