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1. MEMÒRIA
1.1.-Antecedents urbanístics 

El Pla General d’Ordenació Urbana de Salt, vigent des de 7 de juny de 2002,  fou aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessions dels dies 5 i 25 d’abril de
2002 i publicat en el DOGC núm. 3646 de 30 de maig de 2002 i al BOP núm. 96 de 20 de
maig de 2002.  Posteriorment la Comissió Territorial  d’Urbanisme en sessió de data 2 de
febrer de 2005 va aprovar el text refós del Pla General d’ordenació urbana de Salt que fou
publicat al DOGC núm. 4444 de 9 d’agost de 2005. 

Posteriorment l'Ajuntament de Salt han anat aprovant diferents modificacions puntuals del
PGOU de  correcció,  subsanació  i  adaptació  del  document.  Entre  les  quals  i  pel  que  fa
referència a les claus 5.1, 5.2 i 6.2 hi ha la modificació de PGOU aprovada per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 9 de febrer de 2006 i publicada al DOGC 4631
de 11.05.2006 que, entre altres, va revisar els usos complementaris i  compatibles de les
zones  5.1,  5.2  i  6.2.  La  modificació  aprovada  definitivament  per  la  Comissió  Territorial
d'Urbanisme de Girona en sessió de 9 d'abril de 2008 i publicada al DOGC 5132 de 16 de
maig de 2008 que va ampliar els usos de la zona industrial d'eixample amb terciari (5.1), de
la zona industrial d'eixample (5.2) i de la zona industrial de configuració aïllada (6.2) per tal
de fer compatibles el comerç petit, mitjà, els usos de restauració, els usos educatius, els usos
sanitaris, els esportius, els usos culturals, els usos assistencials, l'hoteler, l'aparcament i la
indústria urbana.
La modificació de PGOU 1/12 d'adaptació a la llei  16/2009 de centres de culte aprovada
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió celebrada el 2 de
maig de 2013 i publicada al DOGC 6463 de 19.09.2013.

Si bé s'han anat executant  les determinacions del PGOU de manera rigorosa i precisa, en la
gestió  diària  de l’execució  de les determinacions del  conjunt  del  planejament  s'han anat
detectant  una  sèrie  d'aspectes  millorables  que  caldria  abordar  i  que  per  les  seves
característiques han de tenir la consideració de modificació puntual.

En els darrers temps l'Ajuntament ha rebut diverses peticions sobre la possibilitat d'instal·lar
activitats de jocs i apostes al municipi  i  els serveis tècnics municipals han rebut diverses
consultes referides a la possibilitat d'instal·lar clubs de fumadors de cànnabis.

Per  tal  d'estudiar  la  implantació  d'aquestes  activitats,  l’Ajuntament  va  acordar  en  sessió
plenària celebrada el 17 de juliol de 2017   aprovar la suspensió  de l’atorgament de llicències
de  parcel·lació,  d’edificació,  reforma,  rehabilitació  o  enderrocament  de  construccions,
comunicacions prèvies d'obres, instal·lació o ampliació d’activitats, comunicacions prèvies  i
llicències  d’obertura  d'activitats  recreatives  regulades  en  la  legislació  sectorial  i  altres
autoritzacions connexes pel termini d'un any per l’ús recreatiu a les zones amb les claus 1.5 –
Zona residencial d’eixample urbà, clau 2.2 – Zona Residencial d’edificació amb espais lliures i
clau  2.3  –  zona  residencial  d’ordenació  en  volumetria  específica  del  Text  refós  del  Pla
General  d’Ordenació  Urbana  de  Salt  aprovat  definitivament  per  Comissió  Territorial
d'Urbanisme  de Girona en sessió de data 27 d'abril de 2005 i publicat al DOGC 4444 de
9.08.2005, a la unitat zona UZ-1101 - Residencial plurifamiliar en illa tancada i a la unitat de
zona  UZ-4001  -  Zona  d'equipament  comercial-terciari  del  Pla  parcial  Mas  Masó  aprovat
definitivament  per  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Girona  en  sessions  de  4  de
novembre de 2003, 14 de maig de 2003 i 24 de gener de 2003 i publicat al DOGC 4027 de
10.12.2003 i les seves modificacions i a la zona residencial 2A del Pla parcial del subsector 2
Pla de Salt aprovat definitivament per la CTUG 6 de març de 2002 i 26 de febrer de 2003 i
publicat al DOGC 3976 de 29.09.2003 i les seves modificacions, amb  la finalitat d’estudiar
una modificació del Pla General d’Ordenació urbana.
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La Comissió Territorial  d'Urbanisme de Girona en sessió de data 12 de juny de 2019 va

adoptar el següent acord:

«Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb les consideracions efectuades,

aquesta Comissió acorda:

1.Suspendre l'aprovació definitiva de Modificació de PGOU núm. 1/2018 per adaptació de

l'ús recreatiu, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Salt, fins que mitjançant un text refós

verificat  per  l'òrgan  que  ha  atorgat  l'aprovació  provisional  de  l'expedient  i  diligenciat

s'incorporin les prescripcions següents:

1.1 Caldrà incorporar , si escau, les prescripcions que es puguin derivar de l'informe sol.licitat

a Salut.

1.2 Caldrà millorar el redactat, per evitar confusions, a l'hora d'aplicar distàncies entre els

usos recreatius i els habitatge i/o usos protegits, en el sentit que cal aclarir si es tracta d'usos

possibles o d'usos existents.

1.3 Caldrà fixar una distància entre els usos recreatius de la classe c i els de la classe a9 per

evitar la confusió o poca concreció que planteja el concepte «allunyat»

El  present  text  refós  pretén donar  resposta a les  prescripcions  de l'acord adoptat  per  la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de data 12 de juny de 2019, efectuant
els aclariments i esmenes oportuns als articles 278 bis 1 i 278 bis 4.

1.2.-Naturalesa, objecte i abast de la modificació

L’Ajuntament  de Salt  considera  necessari  adaptar  el  seu ordenament  urbanístic  a la  Llei
11/2009, de 6 de juliol,  de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives i al Decret 112/2010, de 31 d'agost pel qual s'aprova el reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives, per tal que la implantació de les activitats recreatives s'efectuï
en condicions urbanístiques adequades.

Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla General
d'Ordenació Urbana de Salt per a l'adaptació de l'ús recreatiu a la normativa sectorial vigent.

Perseguint aquest objectiu cal repensar el planejament i normatives urbanístiques vigents per
tal de:

1.  Adaptar  el  planejament  vigent  al  marc  normatiu  actual,  coherent  i  coordinat  amb les
diferents reglamentacions urbanístiques i sectorials, que cobreixi totes les categories de l'ús
recreatiu al municipi.
2. Establir una classificació dels usos recreatius adaptada a la normativa vigent i assimilar els
usos de clubs de fumadors de tabac, clubs i associacions de cànnabis a usos recreatius a
efectes urbanístics.
3. Regular la situació dels diferents tipus d'establiments recreatius en funció de la relació de
contigüitat amb l'ús d'habitatge i establir un règim de distàncies entre ells i respecte els usos
protegits.
4. Permetre l'ús recreatiu a les zones industrials claus 5.1, 5.2.a, 5.2.b, 6.2.a i 6.2.b.
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5.  Regular  per  les  zones amb usos industrials  i  terciaris  on l'ús  recreatiu  és  principal  o
compatible (clau 4A, clau 4AR2A , clau 4D i clau 6E)  un règim de distàncies entre aquests
usos i els usos protegits i també entre ells.
6. Aconseguir una implantació dels usos recreatius en adequada convivència amb els usos
de l'entorn.

La modificació puntual del PGOU que s'aborda en el present document, afecta únicament
l'article 221 que regula la classificació dels usos i les activitats, l'article 233 apartat 17 que
regula  la  definició  de l'ús  específic  de servei  recreatiu,  l'article  239 que regula  els  usos
específics en relació a les situacions relatives, els articles 419, 433, 437, 496 de les diferents
zones residencials on es contempla la compatibilitat de l'ús recreatiu, els articles 455, 460 i
472 de les diferents zones industrials on es contempla aquest ús com a no compatible i els
articles  499,  499 bis,  518,549 i  562 de les  zones amb usos industrials  i  terciaris  on es
contempla la compatibilitat  d'aquest  ús per tal  de remetre a les condicions particulars de
distàncies que es regulen a la secció Dotzena de la present modificació.

Es crea una secció Dotzena dins el Títol III (Regulació dels usos i les activitats) Capítol III
(regulació de la incidència de les activitats sobre l'entorn i el medi ambient) per la regulació
particular de l'ús recreatiu, que inclou els articles 278 bis 1)  a  278 bis 6) i s'introdueix una
disposició final quarta referent a les servituds aeronàutiques.

La present modificació no té incidència significativa sobre les determinacions generals de
l'ordenació contemplada al  PGOU ni  representa alteracions sobre aspectes ambientals  ni
sobre mobilitat,  pel  que no està sotmesa a avaluació  ambiental,  ni  incorpora informe de
sostenibilitat ambiental d'acord amb l'article 6 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril,  d'avaluació
ambiental  de  plans  i  programes  ni  tampoc  incorpora  estudi  d'avaluació  de  la  mobilitat
generada d'acord amb l'article 3.1 del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d'avaluació
de la  mobilitat  generada.  Pel  que fa a  la  necessitat  d’incorporar  una memòria  social  en
aquelles modificacions de Plans no adaptats a la legislació vigent que no en disposin, cal dir
que  no  és  el  cas  de  l’Ajuntament  de  Salt,  ja  que  l’Ajuntament  disposa  de  Pla  Local
d’Habitatge recent que té un abast i  contingut superior a les exigències de les memòries
socials

1.3.-Marc Legal

Legislació en matèria d'urbanisme:

1. El Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny pel que s'aprova el text refós de la llei de
sòl.

2.  El  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d'agost,  pel  que  s'aprova  el  text  refós  de  la  llei
d'urbanisme.

3. El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la llei d'urbanisme

Legislació en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives:

4. La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.

La Llei  11/2009,  de 6 de juliol,  de  regulació  administrativa  dels  espectacles públics  i  les
activitats recreatives té per  objecte «establir  el  règim jurídic  dels  espectacles públics,  les
activitats recreatives, i també els establiments i els espais oberts al públic on es duen a terme
aquestes activitats, i regular-ne la intervenció administrativa», i en el seu article 27 estableix
que els plans d'ordenació urbanística i la resta de planejament urbanístic local, inclosos els
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plans especials i els altres instruments de planificació urbanística, han d'establir previsions i
prescripcions amb l'objecte que els establiments oberts al públic tinguin la localització més
adequada possible dins el  territori.  Aquesta planificació,  amb relació a la  localització dels
establiments oberts al públic dins el territori, té les finalitats o les determinacions específiques
següents:

a) Impulsar una oferta d'oci de qualitat, sense excloure'n la pràctica a la ciutat consolidada,
facilitar la difusió de l'espectacle com a manifestació cultural i promoure l'equilibri  entre les
sales amb un aforament petit, mitjà i gran.

b) Avaluar la distribució i la localització de l'oci dins el territori tenint en compte l'adequació al
medi, els costos econòmics, la seguretat, la salut, els riscos per a les persones i els béns i la
convivència entre els ciutadans.

c)  Adoptar  mesures  per  a  prohibir,  limitar  o  promoure,  si  escau,  determinats  tipus
d'establiments oberts al públic,  d'espectacles públics o d'activitats recreatives en zones o
àmbits territorials determinats.

d)  Establir  directrius,  criteris  o  prescripcions  per  a  la  localització  dins  el  territori  de
determinats tipus d'establiments oberts al públic.

e) Adoptar mesures perquè la mobilitat per a accedir als establiments i als espais oberts al
públic sigui sostenible i segura.

f) Fixar requisits constructius, de dimensions i d'equipament tècnic per a garantir condicions
mínimes de seguretat i d'adequació al medi dels establiments i els espais oberts al públic,
dels espectacles públics i de les activitats recreatives.

g) Delimitar les àrees que requereixen actuacions especials.

5. El Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives, té per objecte d'acord amb l'article primer el desplegament reglamentari
i  l'aplicació  de la  Llei  11/2009,  de 6 de juliol,  de regulació  dels  espectacles públics  i  les
activitats recreatives.

Aquest reglament regula a l'article 40 els establiments d'activitats musicals, a l'article 41 els
establiments en els quals s'exerceixen activitats de naturalesa sexual, a l'annex I el catàleg
dels espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on
aquests es duen a terme.

Regulació en matèria de sales de jocs i bingos: 

6. La Llei 15/1984, de 20 de març, del joc.

7. El Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a
Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació.

8. El Decret 86/2012, de 31 de juliol, d'aprovació del Reglament dels jocs del bingo.

9. El Decret 163/2015, de 21 de juliol, de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març,
d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la
seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de
febrer; 37/2010, de 16 de març, i 397/2011, d'11 d'octubre, pels quals s'aproven diferents
reglaments en matèria de joc.

Legislació  sectorial  en  matèria  de  substàncies  que  poden  generar  dependència  i
d'associacions de cannabis:
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10. La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que
poden generar dependència.
11.  La Llei  28/2005,  de 26 de  desembre,  de mesures  sanitàries  davant  el  tabaquisme i
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
11. La Llei 42/2010, de 30 de desembre , per la que es modifica la llei 28/2005, de 26 de
desembre,  de  mesures  sanitàries  front  el  tabaquisme  i  reguladora  de  la  venta,  el
subministrament , el consum i la publicitat dels productes del tabac.
12.  La  Llei  13/2017,  del  6  de  juliol,  de  les  associacions  de  consumidors  de  cànnabis.
Actualment  aquesta  llei  es  troba suspesa la  seva aplicació  per  la  interposició  del  recurs
d'inconstitucionalitat  5003-2017 per  provisió  de 28 de novembre de 2017  i  posteriorment
mantinguda la suspensió per la interlocutòria de 21 de març de 2018.

1.4.-Justificació de l'oportunitat i conveniència de la Modificació. Valoració Positiva.

La  modificació  puntual  1/18  pretén  adaptar  el  planejament  vigent  a  la  definició  d'usos
recreatius establerta a la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives i al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, i regular les condicions de la seva implantació a
les diferents zones del municipi. Així mateix també pretén regular, en el marc de les seves
competències urbanístiques, les condicions d'emplaçament de les activitats pròpies de clubs
i/o associacions  de fumadors,  consumidors  de tabac  i/o  cànnabis  o  d'altres substàncies
tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, conciliant la seva implantació
amb la necessitat de considerar el risc que se'n deriven i tutelar els interessos generals de la
població de la mateixa.El PGOU actualment contempla l'ús recreatiu com a compatible a les
claus 1.5 zona residencial d'eixample urbà, clau 2.2 zona residencial d'edificació en espais
lliures, clau 2.3 zona residencial d'ordenació en volumetria específica, a la zona residencial
2A del pla parcial Pla parcial del subsector 2 Pla de Salt, a la subzona 4B2 sector B Mas
Masó, al subsector 1 Pla de Salt, i als sectors Margesa i Marroc. Per altra banda el PGOU
contempla l'ús associatiu com a compatible a totes les claus menys a la clau 2.4 ciutat jardí,
a la subzona 4B1 del sector B Mas Masó, a la clau 6E (Margesa)  i a la clau 4D (sector
Marroc).
S'han  plantejat  recentment  diferents  consultes  sobre  la  possibilitat  d'implantació  d'usos
recreatius i clubs de cànnabis. Aquesta modificació pretén donar resposta a les necessitats
plantejades  i  regular  les  condicions  urbanístiques  que  haurà  de  complir  la  instal·lació
d'establiments recreatius i associacions i clubs de cànnabis per tal que la seva implantació
sigui ordenada, coherent amb l'ordenació urbanística general i respectuosa amb els usos de
les diferents zones per tal de facilitar la convivència ciutadana i garantir la qualitat de vida de
la població. A l'efecte, ha d'establir un règim de distàncies mínimes respecte d'altres usos,
com a mínim, entre els usos protegits (centres docents, sanitaris, equipaments esportius i seu
de l'Ajuntament).  Igualment,  els  municipis,  en exercici  de les seves competències,  poden
incorporar separacions amb altres usos i condicions per la seva implantació, sempre que es
justifiqui adequadament.

La  regulació  del  Pla,  però,  no  pot  establir  restriccions  o  condicionants  que  vulnerin  els
principis de necessitat, proporcionalitat i no discriminació, per això  la present proposta intenta
establir  un  equilibri  que  distribueixi  els  usos  i  garanteixi  la  sostenibilitat  ambiental  amb
l'objectiu de respectar la vida i la salut dels residents i la pacífica convivència del veïnat.

L'article 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix que les propostes de modificació d’una figura de
planejament  han  de  raonar  i  justificar  la  necessitat  de  la  iniciativa,  i  l’oportunitat  i  la
conveniència en 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 cas de
fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 
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En aquesta modificació es donen les circumstàncies per fer-ne una valoració positiva atenent
als motius exposats en aquesta Memòria, que justifiquen la coherència urbanística d'aquesta
proposta pels interessos públics i  privats concurrents. La proposta donarà resposta a una
necessitat manifesta del sector amb respecte a l'interès públic general de la població de Salt.
A més,  aquesta  modificació  no  incorre  en  cap  dels  supòsits  de  l’article  97.2  del  Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya,  de  valoració  negativa  ni  tampoc  afecta  a  sistemes  urbanístics  en  els  termes
previstos a l’article 97.3 del mateix text legal.

Finalment, cal fer constar que aquesta modificació no comporta una modificació dels sistemes
urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius, ni tampoc un increment
de  sostre  edificable,  de  la  densitat  de  l’ús  residencial  o  de  la  intensitat  dels  usos,  o  la
transformació  dels  usos  establerts,  amb la  qual  cosa  no  es  fa  necessari  contemplar  les
previsions dels articles 98 i  99 i  100 del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de 3 d’agost,  pel  qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, respectivament. 

1.4.1.-Definició de l'ús

La primera dificultat per determinar la possible regulació a nivell de planejament general de
l'activitat de clubs i/o associacions de fumadors i/o consumidors de tabac, cànnabis o d'altres
substàncies,  és poder assimilar  aquest  ús a alguns dels  determinats en la Normativa del
planejament vigent al nostre municipi, en tant que es tracta d'un ús nou no previst de forma
expressa a la Normativa del PGOU.

Analitzant  les  Normes  Urbanístiques  del  PGOU  de  Salt  i  en  especial  l'article  233  on
s'estableix la definició dels usos específics, es constata que la normativa urbanística estableix
dos  grans  grups  d'usos  que  tenen  incidència  en  l'activitat  de  clubs  de  fumadors,  una
vinculada a l'ús concret a desenvolupar ( ús recreatiu) i l'altra relacionat amb l'activitat que es
desenvolupa ( ús associatiu) . L'activitat de «club social o associació privada de fumadors»,
és una activitat recreativa desenvolupada d'una forma privada, no oberta al públic.

L'activitat principal que es proposa desenvolupar en una associació privada de fumadors és
fumar, i per tant desenvolupar una activitat que pot tenir riscos a tercers tan de salut com
d'ordre públic en funció del nivell de consum i de substàncies. La formalització com a club
social no modifica el grau de protecció de la salut i ordenament. En cap cas la formalització
com  a  associació  modifica  o  altera  la  problemàtica  de  l'ús  principal  que  es  proposa
desenvolupar.

L'article 233 a l'apartat 22  defineix l'ús cultural i a l'apartat 23  l'ús associatiu. La definició de
l'ús  cultural  compren  els  serveis  relacionats  amb  les  activitats  de  tipus  cultural
desenvolupades  en  espais  que  no  formen  part  del  sistema  d'equipaments  o  dotacions
comunitàries,  inclou  les  sales  d'art,  sales  de  conferències,  ludoteques,  entre  altres.  I  la
definició  d'ús  associatiu  compren  les  activitats  de  tipus  social  i  de  promoció  que  es
desenvolupen en centres d'associacions cíviques, polítiques o similars que no formen part del
sistema d'equipaments i dotacions comunitàries, inclou els centres i espais associatius que no
portin assignat cap ús complementari de tipus recreatiu, educatiu, religiós i esportiu i que es
desenvolupen  normalment  com  un  servei  o  activitat  econòmica  dins  una  zona  en
compatibilitat amb altres usos de caràcter lucratiu.

Per  altra  banda  a  l'apartat  17  de  l'article  233  es  defineix  l'ús  recreatiu  com els  serveis
relacionats amb les manifestacions comunitàries de l'oci i de d'espectacles, no compreses en
cap  altra  qualificació,  que  poden  generar  molèsties  tant  a  l'interior  com  a  l'exterior  de
l'establiment.

Com es pot apreciar, els centres d'associacions estan íntimament lligats a l'ús associatiu i
cultural. En canvi l'ús recreatiu està lligat a activitats d'oci i de temps lliure.
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Per tant, l'activitat de «club social o associació privada de fumadors i/o consumidors de tabac,
cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses»
correspon a un tipus d'ús  definit a l'article 233 de la Normativa del PGOU, i assimilat a l'ús
recreatiu. Com a tal les determinacions normatives com distàncies a equipament protegits,
compatibilitat amb els teixits urbans etc..., corresponen a les normes sectorials vigents i la
proposta de normativa que planteja la present modificació de PGOU en relació a les activitats
recreatives.

1.5.- Informe de sostenibilitat econòmica

L’informe de sostenibilitat econòmica previst a l’article 59.3 del Decret 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que es refereix a la redacció del POUM,
es pot considerar per extensió aplicable a les seves modificacions posteriors i també a les del
planejament  general  no  adaptat  a  la  legislació  urbanística  vigent.  En  aquest  cas,  la
modificació puntual del planejament general no comporta la variació dels paràmetres generals
que  intervenen  en  la  determinació  dels  ingressos  de  la  hisenda  pública,  i  de  les  seves
despeses.  En  conclusió,  l’impacte  de  l’operació  en  les  arques  públiques  es  considera
inexistent.

1.6.- Formulació i Tramitació

La regulació de la formulació i tramitació d’una modificació puntual de Pla General es troba,
essencialment, a la següent normativa:

 Articles 8, 73, 74, 80, 81, 85 i 96 a 100  i disposició addicional desena del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
(en endavant, TRLUC).

 Articles 23, 101 a 104, 112, 113 i 116 a 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (en endavant, RLUC).

La present modificació puntual del PGOU està promoguda per l’Ajuntament de Salt, d’acord
amb  el  que  disposa  l’article  76.2  del  TRLUC,  que  preveu  que  és  competència  dels
Ajuntaments la formulació del planejament general municipal.

La redacció del document ha estat realitzada pels Serveis Tècnics Municipals, coordinats per
l’Arquitecta,  Andrea  Llusent  i  Guillamet,  l’Assessora  jurídica  d’Urbanisme,  Cristina  Sabrià
Pacreu, i l’enginyera tècnica municipal, Gemma Atrio Sanchez, de l’Ajuntament de Salt, equip
redactor competent als efectes del que estableix la Disposició Addicional 13a del TRLUC.

La tramitació a seguir ve establerta a l’article 85 del TRLUC, per remissió de l’article 96 del
mateix text legal,  ja que, al  tractar-se d’una modificació del PGOU, se subjecta al  mateix
procediment que regeix la seva formació:  

1) Aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
seus membres i, per tant, amb caràcter indelegable, d’acord amb el previst als articles
22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
52.2.c) i  114.3.k) del Decret  Legislatiu  2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

2) Tràmit  d’informació  pública  per  termini  d’un  mes,  mitjançant  publicació  d’un  edicte  al
Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en
l’àmbit municipal (article 23 del RLUC). L’edicte de convocatòria de la informació pública
ha d’enviar-se en el termini de 10 dies a partir de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial. A
més,  en el  cas  d’Ajuntaments  de més de 10.000 habitants,  cal  donar  a conèixer  per
mitjans  telemàtics  la  convocatòria  d’informació  pública  en  els  procediments  de
planejament i gestió.
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L’edicte ha d’indicar:

a) L’instrument o expedient sotmès a informació pública.
b) El termini d’exposició al públic del projecte o de l’instrument de què es tracti.
c) La direcció i  horari  de l’oficina o dependència en la qual es podrà exercitar  el dret

d’informació.
d) En el seu cas, el mitjà telemàtic on pot consultar-se l’instrument o expedient.

El termini d’informació pública computarà des de l’última publicació obligatòria i quan, a
més, es practiqui notificació individualitzada, el còmput, per a cadascuna de les persones
interessades, es farà des de la notificació, llevat que l’última publicació obligatòria sigui
posterior.

Durant  la  informació pública  dels  instruments de planejament  urbanístic,  conjuntament
amb el Pla (en aquest cas, la modificació), s’ha d’exposar un document comprensiu dels
extrems següents:

a)Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de
procediments,  i  concreció  del  termini  de  suspensió  i  de  l’abast  de  les  llicències  i
tramitacions que se suspenen.

b)Un resum de l’abast de les seves determinacions i, en cas que es tracti de la revisió o
modificació d’un instrument de planejament urbanístic, plànol d’identificació dels àmbits
en  els  quals  l’ordenació  proposada  altera  la  vigent  i  resum  de  l’abast  d’aquesta
alteració.

3) Simultàniament  al  tràmit  d’informació  pública,  cal  sol·licitar  informe  als  organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials,  els  quals  l’han d’emetre en el
termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.

4) Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de concedir audiència als Ajuntaments
l’àmbit territorial del qual confini amb el del municipi que és objecte del Pla. En el supòsit
de  modificacions  del  Pla,  aquest  tràmit  només  s’ha  de  concedir,  en  el  seu  cas,  als
Ajuntaments els terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació. 

5) Aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta
dels  seus  membres  i,  per  tant,  amb caràcter  indelegable,  d’acord  amb el  previst  als
articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

6) Obertura d’un nou termini d’informació pública i, en el seu cas, d’audiència, només si es
dóna algun dels supòsits contemplats a l’article 112 del RLUC.

7) Tramesa del document aprovat provisionalment a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, que, d’acord amb l’article 80.a) del TRLUC és l’organisme competent per a la
seva aprovació definitiva.

En  tractar-se  d’una  modificació  d’una  figura  de  planejament,  cal  tenir  en  compte  el  que
estableixen els articles 96 i 97 del TRLUC i 118 del RLUC:

a) Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades  la
seva finalitat  específica,  entre les pròpies de la  figura de planejament  modificada i,  en
qualsevol cas, han de:
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1. Raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en 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  una
valoració negativa, ha de denegar-la. En tot cas, ha de fer-se una valoració negativa en
els supòsits previstos a l’article 97.2 del TRLUC.

2. Identificar i descriure, a la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes
urbanístiques objecte de modificació.

3. Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, les
determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents.

b) 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.

c) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments
esportius queden subjectes al procediment establert a l’article 98 del TRLUC.

d) Les modificacions 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, queden
subjectes a les particularitats establertes pels articles 99 i 100 del TRLUC.

e) En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, cal estar al que preveu l’article
97.2.bis del TRLUC.

A tots els documents que integrin el Pla urbanístic objecte de cadascun dels acords d’aprovació
que corresponguin, per part de la Secretaria de l’Entitat Local o de la persona autoritzada de
l’Administració competent, s’estendrà la diligència oportuna en la qual es faci constar que els
documents són aprovats inicialment, provisionalment o definitivament. També s’ha d’estendre la
diligència  oportuna als  documents que integrin els  Plans urbanístics que hagin  estat  objecte
d’acord de denegació de la seva aprovació.

1.5.1.-Formulació  i tramitació de la present modificació

Sens perjudici que ja s’ha justificat la necessitat de la present modificació i que aquesta s’hagi
d’ajustar a la tramitació indicada a l’apartat anterior, cal dir que la mateixa té un abast menor i
molt limitat, atès que implica únicament l'ordenació de l'ús recreatiu, amb la qual cosa:

1) No es troba en cap dels supòsits contemplats a l’article 97 del TRLUC que comporti fer-ne
una valoració negativa.

2) No té cap incidència significativa respecte a la mobilitat generada ni a les característiques
ambientals, ja que no comporta ni una nova classificació de sòl ni urbà ni urbanitzable i que
de la solució final adoptada no en resulta cap alteració de l’edificabilitat, amb la qual cosa
no és necessari  incloure ni  estudis de mobilitat  generada ni  informes ambientals,  en el
sentit que preveu l’article 118.4 del RLUC.

3) No  comporta  alteració  dels  sistemes  urbanístics  d’espais  lliures,  zones  verdes  o
d’equipaments esportius que comporti seguir les previsions de l’article 98 del TRLUC. 
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4) No comporta un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la
intensitat  dels  usos,  o  la  transformació  dels  usos  establerts  que  comporti  seguir  les
previsions dels articles 99 i 100 del TRLUC.

5) No contravé ni el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona ni el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines. 

6) Pel que fa a la necessitat d’incorporar una memòria social en aquelles modificacions de
Plans no adaptats a la legislació vigent que no en disposin, cal dir que no és el cas de
l’Ajuntament de Salt, ja que l’Ajuntament disposa de Pla Local d’Habitatge recent que té un
abast i contingut superior a les exigències de les memòries socials.

1.5.2.- Suspensió de tramitacions i llicències

La suspensió de tramitacions i llicències està regulada als articles 8.5.a), 73 i 74 del TRLUC i 102
i 103 del RLUC, en els següents termes:

1) L’aprovació  inicial  dels  instruments  de  planejament  urbanístic  obliga  a  l’Administració
competent a acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com la suspensió de l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament
de  construccions,  d’instal·lació  o  ampliació  d’activitats  o  usos  concrets  i  d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en
què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 

2) Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències -que han de concretar els àmbits
afectats, incorporar un plànol de delimitació dels mateixos i precisar l’abast de les llicències
i tramitacions que se suspenen-, han de publicar-se al Butlletí Oficial corresponent i han de
referir-se a àmbits identificats gràficament. 

3) Durant la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, conjuntament amb
el Pla, s’exposarà un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i
de tramitació de procediments,  i  concreció del  termini  de suspensió i  de l’abast  de les
llicències i tramitacions que se suspenguin.

4) Si  no  s’ha  adoptat  una  suspensió  prèvia  potestativa,  la  suspensió  que  s’acorda  amb
l’aprovació inicial pot tenir una durada màxima de dos anys. 

5) Un  cop  adoptat  l’acord  de  suspensió,  es  produeix  automàticament  la  interrupció  dels
procediments de tramitació d’instruments urbanístics o de l’atorgament de llicències que ja
estiguessin iniciats, i cal notificar l’acord de suspensió a les persones interessades en els
procediments corresponents.

Les persones que, amb anterioritat a la publicació dels acords de suspensió, haguessin
instat la tramitació dels procediments que se suspenen, tenen dret a ser indemnitzats del
cost oficial dels projectes i a la devolució, en el seu cas, de les taxes municipals si, un cop
aprovat definitivament el pla urbanístic es constata la incompatibilitat del projecte amb les
determinacions del nou pla, i sempre i quan el projecte no fos manifestament contrari a
l’ordenació urbanística vigent en el moment de la seva presentació.

6) Els efectes de la suspensió s’extingeixen:

a) Automàticament, pel transcurs del termini màxim previst.

b) Amb l’entrada en vigor de la figura de planejament la formulació de la qual hagi donat
lloc a l’acord de suspensió o, en el seu cas, amb la denegació de la seva aprovació.
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c) Quan s’acordi deixar sense efecte a tramitació del pla o bé quan durant el procés de
tramitació del pla urbanístic quedin sense efecte les determinacions que hagin donat lloc
a l’aplicació de la suspensió preceptiva.

7) Un cop esgotats els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptat cap altre de nou,
per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat,fins que no hagin transcorregut tres anys des de
la data d’acabament dels efectes.

Per tant, l’aprovació inicial d’una modificació puntual del PGOU implica obligatòriament la neces-
sitat d’acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i llicències en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.

No obstant això, d’acord amb l’article 102.4 del RLUC, mentre estigui suspesa la tramitació de
procediments i l’atorgament de llicències es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planeja-
ment inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en
risc l’aplicació del nou planejament, un cop definitivament aprovat.

Per tant, en el present supòsit, de facto, la suspensió de tramitacions i llicències afectarà l'ús re-
creatiu a les claus on aquest ús és actualment compatible (claus 1.5, 2.2, 2.3, zona residencial
2A del sector A Pla de Salt , subzona 4B2 sector B Mas Masó, sectors Margesa i Marroc) i a les
claus on actualment aquest ús és no compatible (clau 5.1, clau 5.2, clau 6.2)  i  no tindrà cap vir-
tualitat efectiva en les claus on actualment aquest ús és compatible com són les zones del sub-
sector 1 i 2 del Pla de Salt ja que  la modificació contempla la compatibilitat d'aquest ús.

S’annexa Plànol de suspensió de tramitacions i llicències com a Document núm. 1.

1.5.3.- Sol·licitud d’Informes sectorials. Justificació de les servituds aeronàutiques

Caldrà  sol·licitar  informe al  Departament  competent  en matèria  de Jocs  i  espectacles  i  a  la
Direcció General d'Aviació Civil.

La present modificació de PGOU 2/18 incorpora una disposició final quarta referent a la normati-
va de servituds aeronàutiques de l'aeroport de Girona amb el següent redactat:

«La totalitat de l’àmbit de la modificació 1/18 es troba inclòs en les zones de servituds aeronàuti-
ques legals corresponent a l’aeroport de Girona. En el plànol que s’acompanya a la modificació
es representen les línies de nivell de les superfícies limitadores de les servituds aeronàutiques de
l’Aeroport de Girona que afecten a aquest àmbit, les quals determinen les alçades (respecte el ni-
vell del mar) que no ha de sobrepassar cap construcció (inclosos tots els seus elements com an-
tenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixa d’ascensors, cartells, remats de-
coratius, etc.) modificacions del terreny u objecte fix (postes, antenes, aerogeneradors incloses
les seves pales, cartells, etc.) així com el gàlib de viari o via fèrria.
 
S’annexa Plànol de servituds aeronàutiques com a Document núm. 4 
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2.-NORMATIVA

2.1.- PLANEJAMENT VIGENT. NORMES URBANÍSTIQUES OBJECTE DE MODIFICACIÓ

A  continuació  es  transcriuen  els  articles  de  les  Normes  Urbanístiques  del  Pla  General
d'Ordenació Urbana objecte de la present modificació, que són: 
L'article 221 que regula la classificació dels usos i les activitats, l'article 233 apartat 17 que regula
la definició de l'ús específic de servei recreatiu, l'article 239 que regula els usos específics en
relació a les situacions relatives, els articles 419, 433, 437 i 496 de les diferents zones on es
contempla la compatibilitat de l'ús recreatiu, els articles 455, 460 i 472 de les diferents zones
industrials on es contempla aquest ús com a no compatible i els articles 499, 499 bis, 518, 549 i
562 de les zones amb usos industrials i terciaris on es contempla la compatibilitat d'aquest ús per
tal de remetre a les condicions particulars de distàncies que es regulen a la secció Dotzena de la
present modificació.

Respecte el sector E Margesa, atès que actualment hi ha constituïda la Mancomunitat Girona-
Salt-Vilablareix i està vigent el Pla parcial urbanístic dels sectors de sòl urbanitzable Vilablareix-
Margesa,  que admet l’ús específic recreatiu com a un ús compatible, segons s’estableix a l’art.
14.4  de  la  Normativa  urbanística  del  referit  Pla  parcial  urbanístic  es  comunicarà  a  la
Mancomunitat la present modificació per tal que s'actuï de conformitat.

Es  crea una secció  Dotzena dins  el  Títol  III  (Regulació  dels  usos i  les  activitats)  Capítol  III
(regulació  de la  incidència  de les activitats sobre l'entorn i  el  medi  ambient)  per la regulació
particular  de l'ús recreatiu,  que inclou els  articles  278 bis  1)  a  278 bis  6)  i  s'introdueix  una
disposició final quarta referent a les servituds aeronàutiques.

I, finalment, s'exposen les diferents modificacions de la Normativa urbanística del PGOU vigents
al municipi, amb la finalitat d’ordenar els usos recreatius.

2.1.-PGOU VIGENT

Art. 221 - Classificació general dels usos i les activitats

( NB )

4. Classificació dels usos segons el  grau de permissibilitat

4.1 Usos  dominants

Són aquells usos generals que caracteritzen una zona o sistema

4.2 Usos  principals

Són aquells  usos  específics   que  el  Pla  General  estableix  com a  majoritaris  respecte  als  altres  usos

específics que puguin establir-se en una zona, subzona o sistema.

4.3 Usos compatibles

Son els altres usos específics admesos a la zona, subzona o sistema,  per no ser contradictoris amb l’ús o

usos dominants  donat que el seu desenvolupament no causa  interferències greus amb els usos principals i

que es mantenen en una proporció minoritària.
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4.4 Usos no compatibles

Són usos específics que es prohibeixen explícitament en una zona, subzona o sistema per ser contradictoris

amb l’ús o usos dominants   donat que el seu desenvolupament causa interferències greus amb els usos

principals.

4.5 Usos complementaris

Son aquells usos que només s’admeten en tant que derivats de la existència dels usos principals i dels

compatibles i que els complementen mantenint-se en una proporció minoritària. La superfície construïda

màxima destinada als usos complementaris no superarà el 30% de l’ús principal o de l’ús compatible. Els

usos complementaris no entraran en contradicció amb els principals i compatibles.

Aquest Pla General fixa, com a obligatori, l’ús complementari de l’aparcament, d’acord amb els estàndards

de places mínimes establertes per cada tipus d’edifici en funció del seu ús específic.

Per a l’ús complementari magatzem: la superfície construïda màxima destinada als usos complementaris no

serà superior a la superfície de l’ús principal o compatible.

S’admet  l’ús  complementari  magatzem en locals  situats  en  contigüitat  al  local  de  l’activitat  principal  o

compatible o en locals situats a una distància màxima de 50 metres de l’activitat principal o compatible.

En cap cas s’admetran com a usos complementaris els següents:

* Plurihabitatge

* Comerç  gran 

* Hoteler

* Recreatiu

* Industria urbana

* Industria agrupada

* Industria separada

* Estació de servei

Art. 233 - Definició dels usos específics

( NB )

(...)

17. Servei recreatiu

Compren 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.

Inclou  els locals com discoteques, bars-musicals, pubs, wiskeries, sales de festes, bingos, cafès-teatres, salons

recreatius, esportius  i similars.

A les diferents zones del Pla es definirà l’admissió d’aquest ús en funció de l’aforament.

(...)
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Art. 239 – Usos específics en relació a les situacions relatives

( NB )

Sens perjudici del que s’estableix per a cada zona, cada ús específic es permetrà només en les situacions relatives 

contemplades en el quadre següent:

USOS SITUACIONS RELATIVES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comerç <120m2

120 a 500 m2

500m2 a 1300m2

Comerç i gran 

superfície

(>1300m2)

Oficines i Serveis <120m2

>120m2

Hoteler

Restauració

Recreatiu <100 persones 

d’aforament
>100 persones 

d’aforament
Indústria primera categoria

Indústria segona categoria

Indústria tercera categoria

Indústria quarta categoria

Magatzems

Serveis tècnics i mediambientals

Tallers de reparacions Vehicles

Aparcament

Estació de Serveis

Educatiu <120m2

>120m2

Sanitari assistencial <120m2

>120m2

Esportiu <120m2

>120m2

Associatiu <120m2

>120m2

Cultural

Religiós <120m2 i aforament inferior 

a 60 persones d’acord amb 

el càlcul establert a la 

legislació sectorial aplicable.
>120m2 i aforament igual o 

superior a 60 persones 

d’acord amb el càlcul 

establert a la legislació 

sectorial aplicable.

Ús no permès Ús permès

* les referències a m2 es refereixen a superfícies construïdes.

SECCIÓ SISENA.-

ZONA RESIDENCIAL D'EIXAMPLE URBÀ  (  clau  1.5 )
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(...)

Art.  419 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús residencial art. 222  Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS - ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
Arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CO ( 7 ) CO ( 7 ) CO ( 7 ) CO ( 7 ) PR PR CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

Gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
CO CO (5)  CO (5) NC CO ( 1 ) CO CO ( 2 )

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 

Esportiu
Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO CO CO CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO ( 2 ) CO NC CP ( 3 ) ( 6 ) CO ( 5 ) CO ( 5 ) CO ( 5 )

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art 233 NB

CO ( 5 ) NC NC NC CP ( 5 )

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NB
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NB

Condicions particulars
(1) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica NB
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d'aquests establiments en el conjunt on està edificat i
les condicions de reserva d'aparcament.

(2) Condicionat al compliment de l'establert a la llei de
centres de culte i al reglament, o normativa que els
substitueixi

NB

(3) Si  l’edifici  es  d’ús  exclusiu,  es  respectarà
especialment  la integració en el  conjunt en el  que
s’edifiqui.

NB

(4) Únicament  en  les  plantes  baixes  dels  edificis
d'habitatge.

NB

(5) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic. No s'admetrà en aquells carrers
que es prevegin destinar a l'ús peatonal.

NB

(6) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NB

(7) S'admet  l'unihabitatge  únicament,  quan  per  la
disposició  de  la  superfície  del  solar,  no  es  pugui
aprofitar aquest  per un plurihabitatge, en particular
en els supòsits  d'incompliment de la façana mínima
de fondària edificable inferior a 8 m. i d'impossibilitat
d'inscriure els celoberts i patis de ventilació exigibles.

NB
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SECCIÓ TERCERA .-

ZONA RESIDENCIAL D'EDIFICACIÓ AMB ESPAIS LLIURES  (  clau  2.2  )

(...)

Art.  433 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús residencial art. 222 Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

NC NC NC NC PR PR CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei recreatiu

CO CO ( 3 ) ( 4 ) CO NC CO ( 1 ) CO CO ( 2 )

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO CO CO CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO NC NC CP ( 6 ) CO ( 5 ) NC NC

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art 233 NB

NC NC NC NC CP ( 5 )

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NB
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
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CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NB

Condicions particulars
(1) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica

d'aquests establiments en el conjunt on està edificat i
les condicions de reserva d'aparcament.

NB

(2) Condicionat  al  compliment  de  la  corresponent
ordenança  municipal  reguladora  de  l'ús  específic
d'acord amb els criteris d'aforament.

NB

(3) En  edificis  exclusius  respectant  especialment  la
integració en el conjunt  en el que s'edifiquin.

NB

(4) Únicament  en  les  plantes  baixes  dels  edificis
d'habitatge.

NB

(5) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic. No s'admetrà en aquells carrers
que es prevegin destinar a l'ús peatonal.

NB

(6) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NB

4.  Les condicions d’ús específiques per a la subzona 2.2.a) són:

La subzona 2.2.a, es destina a edificació en bloc aïllat de planta quadrada. Edifici d’habitatges
plurifamiliars. Els usos admesos són:

planta baixa habitatges, oficines, residencial, socio-cultural i garatge. 
planta pis habitatges, oficines, residencial i socio-cultural
planta soterrani garatge i magatzem
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ZONA RESIDENCIAL D'ORDENACIÓ EN VOLUMETRIA  ESPECÍFICA  (  clau  2.3  )

(...)

Art.  437 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús residencial art. 222 Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

NC NC NC NC PR PR CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
CO CO ( 3 ) ( 4 ) CO ( 3 ) ( 4 ) NC CO ( 1 ) CO CO ( 2 )

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO CO CO CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO ( 2 ) CO NC CP ( 6 ) CO ( 5 ) NC NC

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art 233 NB

NC NC NC NC CP ( 5 )

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NB
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NB

Condicions particulars
(1) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica

d'aquests establiments en el conjunt on està edificat i
les condicions de reserva d'aparcament.

NB

(2) Condicionat al compliment de l'establert a la llei de
centres de culte i al reglament, o normativa que els
substitueixi

NB
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(3) En  edificis  exclusius  respectant  especialment  la
integració en el conjunt  en el que s'edifiquin.

NB

(4) Únicament  en  les  plantes  baixes  dels  edificis
d'habitatge.

NB

(5) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic. No s'admetrà en aquells carrers
que es prevegin destinar a l'ús peatonal.

NB

(6) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NB

4.  Les condicions d’ús específiques per a la subzona 2.3.a) són:

La subzona 2.3.a, es destina a edificació en bloc plurifamiliar amb comercial a la planta baixa. Els
usos admesos són:

planta baixa comercial, oficines, socio-cultural, público-administratiu, esportiu ,
sanitari  (  tan  sols  dispensaris  consultoris  i  ambulatoris  sense
internament)

planta pis habitatges, oficines, residencial i socio-cultural
planta soterrani garatge i magatzem
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SUBSECCIÓ 2a.-

DETERMINACIONS DE LA ZONA RESIDENCIAL AMB ESPAIS OBERTS  EN EL SECTOR A

(  clau  2.A )

Art.  496 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús residencial art. 222 Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
Arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CO CO CO CO PR CO CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

Gran
Oficina Servei de

restauració
Servei recreatiu

CO CO CO NC CO CO CO

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 

Esportiu
Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

CO CO CO CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO CO CO CP (1) CO NC NC

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

NC NC NC NC CP (2)

Usos específics Def. Cond.  Grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC

Condicions particulars
(1) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús NC
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d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

(2) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic.

NC
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SECCIÓ SEGONA

ZONA INDUSTRIAL D’EIXAMPLE AMB TERCIARI (CLAU 5.1) 

(...)

Art. 455 Condicions d’ús 

(NB)

(...)

3. Condicions dels usos genèrics i específics de la zona:  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

Mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
NC CO(2) CO (7) NC CO CO NC

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO(3) CO CO (4) CO CO CP(6) CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC CO CO CO/CP (5) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        NC NC CO CO

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a raó d'un habitatge com a màxim per indústria  o
magatzem.

NB

(2) La  superfície  de  venda  mínima  dels  establiments
comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar al que
estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial
d’equipaments  comercials  2006-2009  o  normativa
que el substitueixi.

NB

(3) S’admeten  només  els  dedicats  a  la  formació
professional , relacionats amb l’activitat industrial de
la  zona  i/o  personal,  que  no  formen  part  de
l’escolarització obligatòria.

NB

(4) S’admeten  les  clíniques  veterinàries  i  establiments
similars  i les activitats complementàries d’aquestes
activitats com la venta d’animals, de complements i
altres relacionades amb aquestes.

NB

(5) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents

NB
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NNUU.
(6) S'admeten els centres socials, de caràcter associatiu

i  de  reunió,  al  servei  del  personal  adscrit  a  la
indústria o d’altre activitat compatible a la zona.

NB

(7) S’hauran d’ajustar al que estableix l’article 14.2 del
Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments  comercials
2006-2009 o normativa que el substitueixi.
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SECCIÓ TERCERA

ZONA INDUSTRIAL D’EIXAMPLE (CLAU 5.2) 

(...)

Art. 460 Condicions d’ús 
(NB)

(...)

3.  Condicions  dels  usos  genèrics  i  específics  de  la  zona  5.2.a  que  prové  de  la  zonificació  indústria

entremitgeres del Pla Parcial Torre Mirona.  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA

Unihabitatge
aïllat

Unihabitatge
adossat

Unihabitatge
aparellat

Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI

Hoteler Comerç 
petit

Comerç 
Mitja

Comerç 
gran

Oficina Servei de
restauració

Servei recreatiu

CO CO(2) CO (7) NC CO CO NC

SERVEI 

Servei
educatiu

Servei
 sanitari

Servei
assistencial

Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

CP(5) NC CO (3) NC NC CP(6) CO

SERVEI TALLER

Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC/CO (8) CO CO CO/CP (4) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions

Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        CO NC CO CO

CONDICIONS PARTICULARS

(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal de vigilància, conservació o guarda de
l'establiment, a raó d'un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.

NB

(2) La superfície de venda mínima dels establiments comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar
al que estableix l’article 14.2 del Pla Territorial sectorial d’equipaments comercials 2006-2009 o
normativa que el substitueixi

NB

(3) S’admeten les clíniques veterinàries i  establiments similars  i  les activitats complementàries
d’aquestes  activitats  com  la  venta  d’animals,  de  complements  i  altres  relacionades  amb
aquestes

NB

(4) D'acord amb la regulació particular de l'ús d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents NB
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(5) S’admeten només els dedicats a la formació professional, relacionats amb l’activitat industrial
de la zona o d’una altra activitat compatible.

NB

(6) S'admeten els centres socials, de caràcter associatiu i de reunió, al servei del personal adscrit a
la indústria o d’altra activitat compatible a la zona.

NB

(7) S’hauran  d’ajustar  al  que  estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments
comercials 2006-2009 o normativa que el substitueixi.

NB

(8) L’ús religiós s’admet únicament en les parcel·les situades al carrer de Vilablareix números 20 i
58. L’establiment dels centres de culte i les construccions hauran de complir els requisits que
estableixi la normativa sectorial d’aplicació als centres de culte.

NB

3. condicions dels usos genèrics i específics de la zona 5.2.b que prové de la zonificació indústria entre

mitgeres del Pla Especial AMU Autopista:  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
Arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI

Hoteler Comerç 
petit

Comerç 
Mitja

Comerç 
Gran

Oficina Servei de
restauració

Servei recreatiu

NC CO(2) CO (7) NC CO CO NC

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 

Esportiu
Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO(3) CO CO (4) CO CO CP(6) CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
Urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC CO CO CO/CP(5) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        CO NC CO CO

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a raó d'un habitatge com a màxim per indústria  o
magatzem.

NB

(2) La  superfície  de  venda  mínima  dels  establiments
comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar al que
estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial
d’equipaments  comercials  2006-2009  o  normativa
que el substitueixi.

NB

(3) S’admeten  només  els  dedicats  a  la  formació
professional , relacionats amb l’activitat industrial de
la  zona  i/o  personal,  que  no  formen  part  de
l’escolatització obligatòria.

NB

(4) S’admeten  les  clíniques  veterinàries  i  establiments
similars  i les activitats complementàries d’aquestes
activitats com la venta d’animals, de complements i
altres relacionades amb aquestes

NB

(5) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús NB
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d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents
NNUU.

(6)
S’admeten els centres socials, de caràcter associatiu
i  de  reunió  ,  al  servei  del  personal  adscrit  a  la
indústria o d’altra activitat compatible a la zona.

NB

(7) S’hauran d’ajustar al que estableix l’article 14.2 del
Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments  comercials
2006-2009 o normativa que el substitueixi.

NB
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ZONA INDUSTRIAL DE CONFIGURACIÓ AÏLLADA (CLAU 6.2) 

(...)

Art. 472 condicions d’ús 

(NB)

3. Condicions dels usos genèrics i específics de la zona 6.2.a que prové de la zonificació indústria aïllada 

del Pla Parcial Torre Mirona:  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

Mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
CO CO(2) CO (7) NC CO CO NC

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CP(5) NC CO (3) NC NC CP(6) CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC CO CO CO/CP (4) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        CO NC CO CO

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a raó d'un habitatge com a màxim per indústria  o
magatzem.

NB

(2) La  superfície  de  venda  mínima  dels  establiments
comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar al que
estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial
d’equipaments  comercials  2006-2009  o  normativa
que el substitueixi.

NB

(3) S’admeten  les  clíniques  veterinàries  i  establiments
similars  i les activitats complementàries d’aquestes
activitats com la venta d’animals, de complements i
altres relacionades amb aquestes

NB

(4) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents

NB

(5) S’admeten  només  els  dedicats  a  la  formació
professional, relacionats amb l’activitat industrial de
la zona o d’una altra activitat compatible.

NB

(6) S'admeten els centres socials, de caràcter associatiu
i  de  reunió,  al  servei  del  personal  adscrit  a  la

NB
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indústria o d’altra activitat compatible a la zona.

(7) S’hauran d’ajustar al que estableix l’article 14.2 del
Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments  comercials
2006-2009 o normativa que el substitueixi.

NB

3. Condicions dels usos genèrics i específics de la zona 6.2.b que prové de la zonificació indústria  aïllada

del Pla Especial AMU Autopista:  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
Arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

Mitja
Comerç 

Gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
NC CO(2) CO (7) NC CO CO NC

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 

Esportiu
Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO(3) CO CO (4) CO CO CP(6) CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
Urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC CO CO CO/CP(5) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        CO NC CO CO

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a raó d'un habitatge com a màxim per indústria  o
magatzem.

NB

(2) La  superfície  de  venda  mínima  dels  establiments
comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar al que
estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial
d’equipaments  comercials  2006-2009  o  normativa
que el substitueixi.

NB

(3) S’admeten  només  els  dedicats  a  la  formació
professional , relacionats amb l’activitat industrial de
la  zona  i/o  personal,  que  no  formen  part  de
l’escolarització obligatòria.

NB

(4) S’admeten  les  clíniques  veterinàries  i  establiments
similars  i les activitats complementàries d’aquestes
activitats com la venta d’animals, de complements i
altres relacionades amb aquestes

NB

(5) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents
NNUU.

NB

 (6) S’admeten els centres socials, de caràcter associatiu
i  de  reunió  ,  al  servei  del  personal  adscrit  a  la

NB
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indústria o d’altra activitat compatible a la zona.
(7) S’hauran d’ajustar al que estableix l’article 14.2 del

Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments  comercials
2006-2009 o normativa que el substitueixi.

NB
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DETERMINACIONS DE LA ZONA TERCIÀRIA AMB ESPAIS OBERTS EN EL SECTOR A (clau 4.A)

Art.  499 - Condicions d'ús ( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en principi NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús terciari art. 222 Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC CO(4)

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

Petit
(PEC)

Comerç 
Mitja

(MEC)

Comerç
gran

(GEC)

Comerç
gran

territorial
(GECT)

Oficina Servei de
restauració

Servei recreatiu

CO PR PR PR PR CO CO PR

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO(5) CO(6) CO(6) CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO CO CO CP (2) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

NC NC NC NC CP (3)

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC

Condicions particulars
(1) Només  es  permet  l'ús  d'unihabitatge  per  al  personal  de  vigilància,  conservació  o

guarda de l'establiment a raó d'un habitatge com a màxim.
NC
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(2) D'acord amb la regulació particular de l'ús d'aparcament establerta a l'art. 263 de les
presents NNUU.

NC

(3) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la  càrrega  i  descàrrega  que  puguin
generar aquest tipus d'ús específic.

NC

(4) No es permet en el cas de terrenys afectats per la petjada de soroll NC
(5) En  els  terrenys  afectats  per  la  corba  isòfona  Leq  nit=50dB(A),  només  es  podrà

implantar si les activitats docents es duen a terme dins del periode diurn, entre les
7:00h fins les 23:00h

NC

(6) En  els  terrenys  afectats  per  la  corba  isòfona  Leq  nit=50dB(A),  només  cuan  les
activitats no suposin l'allotjament i/o pernoctació

NC
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Art. 499 bis.- Determinacions de la zona terciària amb espais oberts en el sector A (zona residencial
2A) clau 4A  R2A

Definició 
Comprèn el sòl destinat a l’ús hoteler-comercial,  definit  com a subzona B hotelera-comercial en el pla
especial de la zona residencial 2A Sector A, Pla de Salt. 

Regulació de l’ordenació
Les condicions d'ordenació són les establertes en els plànols d'ordenació de la 3a Modificació puntual del
Pla Especial de la Zona Residencial "A. Sector A Pla de Salt

Condicions d’ús
Aquesta regulació de l’ordenació i  tipologia de l’ús comercial  en la clau 4A R2A  serà d’aplicació als
paràmetres  d’ús  de  la   subzona  B  Hoteler  comercial  definida  en  el  vigent  pla  especial  de  la  zona
residencial 2A sector A Pla de Salt, el qual es mantindrà vigent per la resta de paràmetres d’ordenació.

Condicions dels usos globals de la zona:
Usos generals Def. Condicions generals
Usos urbans Art. 226 -

Condicions dels usos generals de la zona
Usos generals Def. Condicions generals
Ús terciari Art. 222 -
Ús industrial Art. 222 -

 Condicions dels usos genèrics i específics de la zona:
Usos genèrics / Específics

HABITATGE RESIDÈNCIA
Habitatge
aïllat

Habitatge
adossat

Habitatge
aparellat

Habitatge
arrenglerat

Habitatge
aïllat

Habitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC CO(4)

RESIDÈNCIA COMERÇ
Hoteler Petits

establiments
comercials
(PEC)

Mitjans
establiments
comercials
(MEC)

Grans
establiments
comercials
(GEC)

Grans
establiments
comercials 
Territorials
(GECT)

PR PR PR PR PR

SERVEI
Oficina Servei  de

restauració
Servei
recreatiu

Servei
educatiu

Servei
sanitari

Servei
assistencial

Servei
esportiu

CO CO CO CO(5) CO(6) CO(6) CO

SERVEI
Servei
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

Servei
religiós

Servei urbà Estació
servei

Aparcament

CO CO CO NC CO CO CP (2)

TALLER INDUSTRIA LOGÍSTICA
Taller
artesenal

Taller Taller  de
manteniment

Industria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística
transport

CO CO CO CO NC NC NC

MAGATZEM
Magatzem
CO (3)
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Usos específics Def. Condicions generals
PR = Ús principal Art 221 Art 221
CO = Ús compatible Art 221 Art 221
NC= Ús no compatible Art 221 Art 221
CP = Ús complementàri Art 221 Art 221

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal de vigilància, conservació

o guarda de l'establiment a raó d'un habitatge com a màxim.
NC

(2) D'acord amb la regulació particular de l'ús d'aparcament establerta a l'art. 263
de les presents NNUU.

NC

(3) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la  càrrega  i  descàrrega  que
puguin generar aquest tipus d'ús específic.

NC

(4) No es permet en el cas de terrenys afectats per la petjada de soroll NC
(5) En els terrenys afectats per la curva isòfona Leq nit=50dB(A), només es podrà

implantar  si  les activitats  docents es duen a terme dins del  periode diurn,
entre les 7:00h fins les 23:00h

NC

(6) En els terrenys afectats per la curva isòfona Leq nit=50dB(A), només cuan les
activitats no suposin l'allotjament i/o pernoctació

NC
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DETERMINACIONS  DE LA ZONA COMERCIAL,  DE SERVEIS I  INDUSTRIAL  AMB ESPAIS  OBERTS  EN EL
SECTOR D 

( clau 4D)

Art.  549 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi 
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús terciari art. 222 Ús dominant NB
Us Industrial art. 222 compatible NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei recreatiu

PR PR PR PR PR CO CO

SERVEI 
Servei educatiu Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

CO CO NC CO CO NC NC

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC NC CO CO CO NC CP

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria urbana Indústria

agrupada
Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

CO CO CO CO CO(2)

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal NC
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de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a  raó d'un habitatge com a màxim per  indústria  o
magatzem.

(2) S'admet l’ús de magatzem al servei dels edificis de
la zona.

NC

Ajuntament de Salt    
Modificació puntual PGOU 1/2018_Text refós octubre 2019

38



DETERMINACIONS DE LA ZONA TERCIÀRIA AMB ESPAIS OBERTS EN EL SECTOR B  

(  clau  4.B )

Art.  518 - Condicions d'ús per a la subzona 4.B2

( NB )

(...)

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la subzona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei recreatiu

PR CO PR NC PR PR CO

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

NC NC NC NC NC NC NC

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC NC CO CP (2) CO NC CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

NC NC NC NC CP (3)

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment
a raó d'un habitatge com a màxim.

NC

(2) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NC

(3) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic.

NC

DETERMINACIONS DE LA ZONA INDUSTRIAL AMB ESPAIS OBERTS  EN EL SECTOR  E
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(  clau 6E )

Art.  562 - Condicions d'ús

( NB )

(...)

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei recreatiu

CO NC CO (4) CO (4) CP (2) CO CO

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

NC NC NC NC NC NC NC

SERVEI TALLER
Servei 
Religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC NC CO CP (3) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

CO PR CO PR PR

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a raó d'un habitatge com a màxim per indústria  o
magatzem.

NC

(2) S'admeten només les oficines i despatxos propis  de
cada establiment industrial.

NC

(3) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NC

(4) Només  s’admetrà  l’ús  comercial  limitat  als
establiments  dedicats  essencialment  a  la  venda
d’automòbils  i  d’altres  vehicles  de  maquinària,

NC
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materials de construcció i  articles de sanejament, i
d’articles de ferreteria i jardineria i, en el seu cas, a
aquells  aspectes  directament  relacionats  amb  el
desenvolupament  de  l’activitat  industrial  pròpia  del
sector.

Ajuntament de Salt    
Modificació puntual PGOU 1/2018_Text refós octubre 2019

41



2.2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PGOU

Art. 221 - Classificació general dels usos i les activitats

( NB )

4. Classificació dels usos segons el  grau de permissibilitat

4.1 Usos  dominants

Són aquells usos generals que caracteritzen una zona o sistema

4.2 Usos  principals

Són aquells  usos  específics   que  el  Pla  General  estableix  com a  majoritaris  respecte  als  altres  usos

específics que puguin establir-se en una zona, subzona o sistema.

4.3 Usos compatibles

Són els altres usos específics admesos a la zona, subzona o sistema,  per no ser contradictoris amb l’ús o

usos dominants  donat que el seu desenvolupament no causa  interferències greus amb els usos principals i

que es mantenen en una proporció minoritària.

4.4 Usos no compatibles

Són usos específics que es prohibeixen explícitament en una zona, subzona o sistema per ser contradictoris

amb l’ús o usos dominants   donat que el seu desenvolupament causa interferències greus amb els usos

principals.

4.5 Usos complementaris

Són aquells usos que només s’admeten en tant que derivats de la existència dels usos principals i dels

compatibles i que els complementen mantenint-se en una proporció minoritària. La superfície construïda

màxima destinada als usos complementaris no superarà el 30% de l’ús principal o de l’ús compatible. Els

usos complementaris no entraran en contradicció amb els principals i compatibles.

Aquest Pla General fixa, com a obligatori, l’ús complementari de l’aparcament, d’acord amb els estàndards

de places mínimes establertes per cada tipus d’edifici en funció del seu ús específic.

Per a l’ús complementari magatzem: la superfície construïda màxima destinada als usos complementaris no

serà superior a la superfície de l’ús principal o compatible.

S’admet  l’ús  complementari  magatzem en locals  situats  en  contigüitat  al  local  de  l’activitat  principal  o

compatible o en locals situats a una distància màxima de 50 metres de l’activitat principal o compatible.

En cap cas s’admetran com a usos complementaris els següents:

* Plurihabitatge

* Comerç  gran 

* Hoteler

* Recreatiu
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* Industria urbana

* Industria agrupada

* Industria separada

* Estació de servei

5. Usos protegits. 

Tenen la consideració d'usos protegits:

a. Els centres docents on s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu en qualsevol dels seus

nivells i/o cicles.

b. La seu de l'Ajuntament i les seves dependències descentralitzades.

c. Els hospitals i clíniques amb internament i residències assistides i centres d'atenció primària (CAP).

d. Els Centres de dia, centres d'atenció a la gent gran i similars.

e. Els equipaments esportius o espais públics o privats que contenen jocs infantils.

El sòl que estigui qualificat com a equipaments (clau D) pel Pla General d'Ordenació Urbana, o bé que adquireixi

aquesta qualificació per la seva modificació puntual o per altres instruments de planejament derivat, encara que no

estigui prevista la seva execució, es considerarà com protegit quan l'ús previst sigui algun dels que s'enumeren en

l'apartat anterior, o quan no es defineixi el seu ús.

Art. 233 - Definició dels usos específics

( NB )

17. Servei recreatiu

1.-Compren 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.

Inclou  els locals com discoteques, bars-musicals, pubs, wiskeries, sales de festes, bingos, cafès-teatres, salons

recreatius, esportius  i similars.

A les diferents zones del Pla es definirà l’admissió d’aquest ús en funció de l’aforament, de la contigüitat amb

l'habitatge i de les molèsties que puguin ocasionar a l'entorn.

2.- El servei recreatiu inclou les activitats següents :

2.1) Activitats d'alta intensitat: són les que potencialment poden generar més molèsties a l'entorn i engloben:

Classe a:  bar  musical  (a1),  restaurant  musical  (a.2)  ,discoteca  (a.3),  sala  de ball  (a.4),  sala  de festes amb

espectacle  (a.5),  sala  de  concert  (a.6),  discoteques  de  joventut  (a.7),  karaoke  (a.8)  ,sala  de  festes  amb

espectacle i concerts d'infància i joventut (a.9) , cafè teatre i cafè concert (a.10)  i establiments de règim especial

(a.11).

Classe b: establiments públics amb reservats annexos on es realitzen activitats de naturalesa sexual que es

classifiquen en:

b.1) Locals amb reservats annexos.
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b.2) Locals amb reservats annexos que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

Classe c: jocs d'atzar, sales de joc i bingo

Classe d: Activitats assimilades a ús recreatiu, inclou clubs privats de fumadors de tabac, clubs i associacions de

cànnabis i similars.

Classe e: Inclou qualsevol altra activitat recreativa, entesa com a manifestació comunitària de lleure o activitats

similars no compreses en cap altra qualificació que potencialment puguin  generar  molèsties per emissions de

sorolls i/o fums. Com per ex. zones lúdiques infantils, boleres, paint-ball i similars.

2.2)  Activitats  de baixa intensitat  (classe f):  inclou qualsevol  altra  activitat  recreativa innòcua,  entesa com a

manifestació comunitària de lleure o activitats similars no compreses en cap altra qualificació que potencialment

no tinguin  incidència ambiental en l'entorn, com per ex. escape rooms i similars.

Art. 239 – Usos específics en relació a les situacions relatives
( NB )

Sens perjudici del que s’estableix per a cada zona, cada ús específic es permetrà només en les situacions relatives 

contemplades en el quadre següent:

USOS SITUACIONS RELATIVES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comerç <120m2

120 a 500 m2

500m2 a 1300m2

Comerç i gran 

superfície

(>1300m2)

Oficines i Serveis <120m2

>120m2

Hoteler

Restauració

Recreatiu Alta intensitat

Baixa intensitat

Indústria primera categoria

Indústria segona categoria

Indústria tercera categoria

Indústria quarta categoria

Magatzems

Serveis tècnics i mediambientals

Tallers de reparacions Vehicles

Aparcament

Estació de Serveis

Educatiu <120m2

>120m2

Sanitari assistencial <120m2

>120m2

Esportiu <120m2

>120m2

Associatiu <120m2

>120m2

Cultural
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Religiós <120m2 i aforament inferior 

a 60 persones d’acord amb 

el càlcul establert a la 

legislació sectorial aplicable.
>120m2 i aforament igual o 

superior a 60 persones 

d’acord amb el càlcul 

establert a la legislació 

sectorial aplicable.

Ús no permès Ús permès

* les referències a m2 es refereixen a superfícies construïdes.

 

Secció Dotzena.- Ús de servei recreatiu dins Títol III (Regulació dels usos i les activitats) Capítol III (regulació

de la incidència de les activitats sobre l'entorn i el medi ambient) 

Article 278 bis 1.-Situació de contigüitat amb l'ús d'habitatge

Existeix contigüitat entre l'establiment i l'habitatge quan l'establiment limita en qualsevol de les seves dependències per

les parets laterals, pel sostre o pel paviment amb l'habitatge, o amb solars qualificats per a l'ús residencial com a ús

principal o compatible, encara que no estigui prevista la seva execució.

Article 278 bis 2.-Limitacions de l'ús recreatiu en contigüitat a l'ús d'habitatge.

Es prohibeix la implantació amb contigüitat amb l'habitatge dels establiments de la classe a), b) , c) , d) i e).

Cap de les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta modificació, que s’instal·lin de nou, podrà tenir accés des

d'espais comuns o privatius vinculats a l'ús d'habitatge.

Article 278 bis 3.-Limitacions de distàncies de l'ús recreatiu en relació a l'ús d'habitatge.

S'afegeix un supòsit  específic entre l'ús d'habitatge i  els establiments de règim especial  ,  pels  quals es fixa una

distància mínima  mesurada en un radi de tres-cents metres (300 m) de l'establiment de règim especial a l'habitatge.

Article 278 bis 4.- Regulació de les condicions d'emplaçament en relació als usos protegits

Els establiments de la classe  a.11, b), c) i d) , per les activitats que s'hi desenvolupen, hauran de

mantenir-se allunyats dels usos que, per la naturalesa de la seva activitat, comportin l'assistència

de menors d'edat, encara que no estigui prevista la seva execució.

Per això s'estableix una distància mínima mesurada en un radi de dos-cents metres (200 m) de la

ubicació pretesa entre qualsevol activitat de la classe a.11, b) i d) i els usos protegits regulats a

l'article 221 (modificat per aquesta normativa)  de les NNUU del text refós del PGOU, així com als

usos recreatius adreçats a infants i/o joves menors d'edat  (discoteca de joventut i sales de festes

joventut-infància (a9).

Els establiments de la classe c) hauran de mantenir una distància mínima mesurada en un radi

de  100  metres  (100  m)  als  usos  protegits  regulats  a  l’article  221  (modificat  per  aquesta
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normativa)  de les NNUU del text refós del PGOU, així com als usos recreatius adreçats a infants

i/o joves menors d'edat  (discoteca de joventut i sales de festes joventut-infància (a9).

En cas que l'ús protegit s'ubiqui en un edifici amb diversos usos en el mateix, i no sigui exclusiu

en un mateix recinte, local i/o edifici, aquest es considerarà, en tot cas, objecte de protecció a

afectes de les distàncies previstes en el present article.

Article 278 bis 5.- Regulació de les condicions d'emplaçament dels usos recreatius de classe c)

De conformitat amb l'establert al Decret 37/2010, de 16 de març , d'aprovació del reglament de salons de joc i el decret

240/2004, de 30 de març d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la

seva planificació, o normativa que els substitueixi, no es pot autoritzar la instal·lació ni el trasllat de nous salons de joc

ni sales de bingo quan existeixin altres salons de joc i bingos autoritzats dins un radi de 1000 metres des de la ubicació

pretesa, mesurada de conformitat a l'establert als decrets esmentats anteriorment. L’obertura d’aquests establiments

està prohibida a menys de 100 metres dels usos protegits, de conformitat amb l’establert a l’article 278 bis 4 anterior.

Article 278 bis 6.-Regulació de les condicions d'emplaçament dels usos recreatiu classe d)

1.Els  establiments  de  la  classe  d)  clubs  de  fumadors  de  tabac,  clubs  i  associacions  de  cànnabis  i  similars  es

consideren  usos  assimilats  a  ús  recreatiu,  pel  que  es  podran  implantar  en  els  àmbits  i/o  locals  en  els  que  el

planejament admet aquest ús i haurà de complir les condicions tècniques legal i reglamentàriament establertes.

2.L'obertura d'aquests establiments està prohibida a menys de 200 metres dels usos protegits, de conformitat amb

l'establert a l'article 278 bis 4 anterior.

3.Així mateix, es prohibeix l'obertura d'una activitat d'aquest tipus en qualsevol dels llocs en els que es prohibeix fumar

(centre i galeries comercials, instal·lacions esportives, etc..)

4.Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat de 500 metres.
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SECCIÓ SISENA.-

ZONA RESIDENCIAL D'EIXAMPLE URBÀ  (  clau  1.5 )

(...)

Art.  419 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús residencial art. 222  Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS - ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
Arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CO ( 7 ) CO ( 7 ) CO ( 7 ) CO ( 7 ) PR PR CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

Gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
CO CO (5)  CO (5) NC CO ( 1 ) CO CO ( 8)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 

Esportiu
Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO CO CO CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO ( 2 ) CO NC CP ( 3 ) ( 6 ) CO ( 5 ) CO ( 5 ) CO ( 5 )

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art 233 NB

CO ( 5 ) NC NC NC CP ( 5 )

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NB
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NB
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Condicions particulars
(1) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica

d'aquests establiments en el conjunt on està edificat i
les condicions de reserva d'aparcament.

NB

(2) Condicionat al compliment de l'establert a la llei de
centres de culte i al reglament, o normativa que els
substitueixi

NB

(3) Si  l’edifici  es  d’ús  exclusiu,  es  respectarà
especialment  la integració en el  conjunt en el  que
s’edifiqui.

NB

(4) Únicament  en  les  plantes  baixes  dels  edificis
d'habitatge.

NB

(5) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic. No s'admetrà en aquells carrers
que es prevegin destinar a l'ús peatonal.

NB

(6) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NB

(7) S'admet  l'unihabitatge  únicament,  quan  per  la
disposició  de  la  superfície  del  solar,  no  es  pugui
aprofitar aquest  per un plurihabitatge, en particular
en els supòsits  d'incompliment de la façana mínima
de fondària edificable inferior a 8 m. i d'impossibilitat
d'inscriure els celoberts i patis de ventilació exigibles.

NB

(8) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NB
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SECCIÓ TERCERA .-

ZONA RESIDENCIAL D'EDIFICACIÓ AMB ESPAIS LLIURES  (  clau  2.2  )

(...)

Art.  433 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús residencial art. 222 Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

NC NC NC NC PR PR CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
CO CO ( 3 ) ( 4 ) CO NC CO ( 1 ) CO CO ( 2 )

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO CO CO CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO NC NC CP ( 6 ) CO ( 5 ) NC NC

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art 233 NB

NC NC NC NC CP ( 5 )

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NB
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NB
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Condicions particulars
(1) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica

d'aquests establiments en el conjunt on està edificat i
les condicions de reserva d'aparcament.

NB

(2) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NB

(3) En  edificis  exclusius  respectant  especialment  la
integració en el conjunt  en el que s'edifiquin.

NB

(4) Únicament  en  les  plantes  baixes  dels  edificis
d'habitatge.

NB

(5) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic. No s'admetrà en aquells carrers
que es prevegin destinar a l'ús peatonal.

NB

(6) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NB

4.  Les condicions d’ús específiques per a la subzona 2.2.a) són:

La subzona 2.2.a, es destina a edificació en bloc aïllat de planta quadrada. Edifici d’habitatges
plurifamiliars. Els usos admesos són:

planta baixa habitatges, oficines, residencial, socio-cultural i garatge. 
planta pis habitatges, oficines, residencial i socio-cultural
planta soterrani garatge i magatzem
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ZONA RESIDENCIAL D'ORDENACIÓ EN VOLUMETRIA  ESPECÍFICA  (  clau  2.3  )

(...)

Art.  437 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús residencial art. 222 Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

NC NC NC NC PR PR CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
CO CO ( 3 ) ( 4 ) CO ( 3 ) ( 4 ) NC CO ( 1 ) CO CO ( 7)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO CO CO CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO ( 2 ) CO NC CP ( 6 ) CO ( 5 ) NC NC

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art 233 NB

NC NC NC NC CP ( 5 )

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NB
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NB

Condicions particulars
(1) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica NB
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d'aquests establiments en el conjunt on està edificat i
les condicions de reserva d'aparcament.

(2) Condicionat al compliment de l'establert a la llei de
centres de culte i al reglament, o normativa que els
substitueixi

NB

(3) En  edificis  exclusius  respectant  especialment  la
integració en el conjunt  en el que s'edifiquin.

NB

(4) Únicament  en  les  plantes  baixes  dels  edificis
d'habitatge.

NB

(5) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic. No s'admetrà en aquells carrers
que es prevegin destinar a l'ús peatonal.

NB

(6) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NB

(7) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NB

4.  Les condicions d’ús específiques per a la subzona 2.3.a) són:

La subzona 2.3.a, es destina a edificació en bloc plurifamiliar amb comercial a la planta baixa. Els
usos admesos són:

planta baixa comercial, oficines, socio-cultural, público-administratiu, esportiu ,
sanitari  (  tan  sols  dispensaris  consultoris  i  ambulatoris  sense
internament)

planta pis habitatges, oficines, residencial i socio-cultural
planta soterrani garatge i magatzem

Ajuntament de Salt    
Modificació puntual PGOU 1/2018_Text refós octubre 2019

52



SUBSECCIÓ 2a.-

DETERMINACIONS DE LA ZONA RESIDENCIAL AMB ESPAIS OBERTS  EN EL SECTOR A

(  clau  2.A )

Art.  496 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús residencial art. 222 Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
Arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CO CO CO CO PR CO CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

Gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
CO CO CO NC CO CO CO (3)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 

Esportiu
Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

CO CO CO CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO CO CO CP (1) CO NC NC

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

NC NC NC NC CP (2)

Usos específics Def. Cond.  Grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC
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Condicions particulars
(1) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús

d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NC

(2) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic.

NC

(3) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NC
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SECCIÓ SEGONA

ZONA INDUSTRIAL D’EIXAMPLE AMB TERCIARI (CLAU 5.1) 

(...)

Art. 455   Condicions d’ús 

(NB)    

(...)

3. Condicions dels usos genèrics i específics de la zona:  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

Mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
NC CO(2) CO (7) NC CO CO CO (8)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO(3) CO CO (4) CO CO CP(6) CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC CO CO CO/CP (5) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        NC NC CO CO

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a raó d'un habitatge com a màxim per indústria  o
magatzem.

NB

(2) La  superfície  de  venda  mínima  dels  establiments
comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar al que
estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial
d’equipaments  comercials  2006-2009  o  normativa
que el substitueixi.

NB

(3) S’admeten  només  els  dedicats  a  la  formació
professional , relacionats amb l’activitat industrial de
la  zona  i/o  personal,  que  no  formen  part  de
l’escolarització obligatòria.

NB

(4) S’admeten  les  clíniques  veterinàries  i  establiments
similars  i les activitats complementàries d’aquestes
activitats com la venta d’animals, de complements i
altres relacionades amb aquestes.

NB

(5) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús NB
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d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents
NNUU.

(6) S'admeten els centres socials, de caràcter associatiu
i  de  reunió,  al  servei  del  personal  adscrit  a  la
indústria o d’altre activitat compatible a la zona.

NB

(7) S’hauran d’ajustar al que estableix l’article 14.2 del
Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments  comercials
2006-2009 o normativa que el substitueixi.

(8) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NB
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SECCIÓ TERCERA

ZONA INDUSTRIAL D’EIXAMPLE (CLAU 5.2) 

(...)

Art. 460 Condicions d’ús 
(NB)

(...)

3.  Condicions  dels  usos  genèrics  i  específics  de  la  zona  5.2.a  que  prové  de  la  zonificació  indústria

entremitgeres del Pla Parcial Torre Mirona.  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA

Unihabitatge
aïllat

Unihabitatge
adossat

Unihabitatge
aparellat

Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCI

A

COMERÇ SERVEI

Hoteler Comerç 
petit

Comerç 
Mitja

Comerç 
gran

Oficina Servei de
restauració

Servei 
recreatiu

CO CO(2) CO (7) NC CO CO CO (9)

SERVEI 

Servei
educatiu

Servei
 sanitari

Servei
assistencial

Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

CP(5) NC CO (3) NC NC CP(6) CO

SERVEI TALLER

Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC/CO (8) CO CO CO/CP (4) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions

Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        CO NC CO CO

CONDICIONS PARTICULARS

(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal de vigilància, conservació o guarda de
l'establiment, a raó d'un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.

NB

(2) La superfície de venda mínima dels establiments comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar
al que estableix l’article 14.2 del Pla Territorial sectorial d’equipaments comercials 2006-2009 o
normativa que el substitueixi

NB
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(3) S’admeten les clíniques veterinàries i  establiments similars  i  les activitats complementàries
d’aquestes  activitats  com  la  venta  d’animals,  de  complements  i  altres  relacionades  amb
aquestes

NB

(4) D'acord amb la regulació particular de l'ús d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents NB

(5) S’admeten només els dedicats a la formació professional, relacionats amb l’activitat industrial
de la zona o d’una altra activitat compatible.

NB

(6) S'admeten els centres socials, de caràcter associatiu i de reunió, al servei del personal adscrit a
la indústria o d’altra activitat compatible a la zona.

NB

(7) S’hauran  d’ajustar  al  que  estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments
comercials 2006-2009 o normativa que el substitueixi.

NB

(8) L’ús religiós s’admet únicament en les parcel·les situades al carrer de Vilablareix números 20 i
58. L’establiment dels centres de culte i les construccions hauran de complir els requisits que
estableixi la normativa sectorial d’aplicació als centres de culte.

NB

(9) Condicionat al  compliment de la regulació particular de l'ús recreatiu establerta a la Secció
Dotzena del Títol III Capítol III

NB

3. condicions dels usos genèrics i específics de la zona 5.2.b que prové de la zonificació indústria entre

mitgeres del Pla Especial AMU Autopista:  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
Arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI

Hoteler Comerç 
petit

Comerç 
Mitja

Comerç 
Gran

Oficina Servei de
restauració

Servei 
recreatiu

NC CO(2) CO (7) NC CO CO CO (8)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 

Esportiu
Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO(3) CO CO (4) CO CO CP(6) CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
Urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC CO CO CO/CP(5) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        CO NC CO CO

Condicions particulars
(1) Només  es  permet  l'ús  d'unihabitatge  per  al  personal  de

vigilància,  conservació  o  guarda  de  l'establiment,  a  raó
d'un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.

NB

(2) La  superfície  de  venda  mínima  dels  establiments
comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar al que
estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial
d’equipaments  comercials  2006-2009  o  normativa
que el substitueixi.

NB

(3) S’admeten  només  els  dedicats  a  la  formació
professional , relacionats amb l’activitat industrial de

NB
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la  zona  i/o  personal,  que  no  formen  part  de
l’escolarització obligatòria.

(4) S’admeten  les  clíniques  veterinàries  i  establiments
similars  i les activitats complementàries d’aquestes
activitats com la venta d’animals, de complements i
altres relacionades amb aquestes

NB

(5) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents
NNUU.

NB

(6)
S’admeten els centres socials, de caràcter associatiu
i  de  reunió  ,  al  servei  del  personal  adscrit  a  la
indústria o d’altra activitat compatible a la zona.

NB

(7) S’hauran d’ajustar al que estableix l’article 14.2 del
Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments  comercials
2006-2009 o normativa que el substitueixi.

NB

(8) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NB
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ZONA INDUSTRIAL DE CONFIGURACIÓ AÏLLADA (CLAU 6.2) 

(...)

Art. 472 condicions d’ús 

(NB)

3. Condicions dels usos genèrics i específics de la zona 6.2.a que prové de la zonificació indústria aïllada

del Pla Parcial Torre Mirona:  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

Mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
CO CO(2) CO (7) NC CO CO CO (8)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CP(5) NC CO (3) NC NC CP(6) CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC CO CO CO/CP (4) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        CO NC CO CO

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a raó d'un habitatge com a màxim per indústria  o
magatzem.

NB

(2) La  superfície  de  venda  mínima  dels  establiments
comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar al que
estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial
d’equipaments  comercials  2006-2009  o  normativa
que el substitueixi.

NB

(3) S’admeten  les  clíniques  veterinàries  i  establiments
similars  i les activitats complementàries d’aquestes
activitats com la venta d’animals, de complements i
altres relacionades amb aquestes

NB

(4) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents

NB

(5) S’admeten  només  els  dedicats  a  la  formació
professional, relacionats amb l’activitat industrial de
la zona o d’una altra activitat compatible.

NB

(6) S'admeten els centres socials, de caràcter associatiu NB
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i  de  reunió,  al  servei  del  personal  adscrit  a  la
indústria o d’altra activitat compatible a la zona.

(7) S’hauran d’ajustar al que estableix l’article 14.2 del
Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments  comercials
2006-2009 o normativa que el substitueixi.

NB

(8) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NB

3. condicions dels usos genèrics i específics de la zona 6.2.b que prové de la zonificació indústria  aïllada

del Pla Especial AMU Autopista:  

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
Arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP ( 1 ) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

Mitja
Comerç 

Gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
NC CO(2) CO (7) NC CO CO CO (8)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 

Esportiu
Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO(3) CO CO (4) CO CO CP(6) CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
Urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC CO CO CO/CP(5) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 233 NB

CO        CO NC CO CO

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a raó d'un habitatge com a màxim per indústria  o
magatzem.

NB

(2) La  superfície  de  venda  mínima  dels  establiments
comercials serà de 100 m2. S’hauran d’ajustar al que
estableix  l’article  14.2  del  Pla  Territorial  sectorial
d’equipaments  comercials  2006-2009  o  normativa
que el substitueixi.

NB

(3) S’admeten  només  els  dedicats  a  la  formació
professional , relacionats amb l’activitat industrial de
la  zona  i/o  personal,  que  no  formen  part  de
l’escolarització obligatòria.

NB

(4) S’admeten  les  clíniques  veterinàries  i  establiments
similars  i les activitats complementàries d’aquestes
activitats com la venta d’animals, de complements i
altres relacionades amb aquestes

NB

(5) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta en l'art. 263 de les presents
NNUU.

NB
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 (6) S’admeten els centres socials, de caràcter associatiu
i  de  reunió  ,  al  servei  del  personal  adscrit  a  la
indústria o d’altra activitat compatible a la zona.

NB

(7) S’hauran d’ajustar al que estableix l’article 14.2 del
Pla  Territorial  sectorial  d’equipaments  comercials
2006-2009 o normativa que el substitueixi.

NB

(8) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NB
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DETERMINACIONS DE LA ZONA TERCIÀRIA AMB ESPAIS OBERTS EN EL SECTOR A (clau 4.A)

Art.  499 - Condicions d'ús ( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en principi NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús terciari art. 222 Ús dominant NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC CO(4)

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

Petit
(PEC)

Comerç 
Mitja

(MEC)

Comerç
gran

(GEC)

Comerç
gran

territorial
(GECT)

Oficina Servei de
restauració

Servei 
recreatiu

CO PR PR PR PR CO CO PR (7)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei administratiu

CO(5) CO(6) CO(6) CO CO CO CO

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

CO CO CO CP (2) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

NC NC NC NC CP (3)

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC

Condicions particulars
(1) Només  es  permet  l'ús  d'unihabitatge  per  al  personal  de  vigilància,  conservació  o NC
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guarda de l'establiment a raó d'un habitatge com a màxim.

(2) D'acord amb la regulació particular de l'ús d'aparcament establerta a l'art. 263 de les
presents NNUU.

NC

(3) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la  càrrega  i  descàrrega  que  puguin
generar aquest tipus d'ús específic.

NC

(4) No es permet en el cas de terrenys afectats per la petjada de soroll NC
(5) En  els  terrenys  afectats  per  la  corba  isòfona  Leq  nit=50dB(A),  només  es  podrà

implantar si les activitats docents es duen a terme dins del periode diurn, entre les
7:00h fins les 23:00h

NC

(6) En  els  terrenys  afectats  per  la  corba  isòfona  Leq  nit=50dB(A),  només  cuan  les
activitats no suposin l'allotjament i/o pernoctació

NC

(7) Condicionat al compliment de la regulació particular de l'ús recreatiu establerta a la
Secció Dotzena del Títol III Capítol III

NB
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Art. 499 bis .- Determinacions de la zona terciària amb espais oberts en el sector A (zona residencial
2A) clau 4A  R2A

Definició 
Comprèn el sòl destinat a l’ús hoteler-comercial,  definit  com a subzona B hotelera-comercial en el pla
especial de la zona residencial 2A Sector A, Pla de Salt. 

Regulació de l’ordenació
Les condicions d'ordenació són les establertes en els plànols d'ordenació de la 3a Modificació puntual del
Pla Especial de la Zona Residencial "A. Sector A Pla de Salt

Condicions d’ús
Aquesta regulació de l’ordenació i  tipologia de l’ús comercial  en la clau 4A R2A  serà d’aplicació als
paràmetres  d’ús  de  la   subzona  B  Hoteler  comercial  definida  en  el  vigent  pla  especial  de  la  zona
residencial 2A sector A Pla de Salt, el qual es mantindrà vigent per la resta de paràmetres d’ordenació.

Condicions dels usos globals de la zona:

Usos generals Def. Condicions generals
Usos urbans Art. 226 -

Condicions dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions generals
Ús terciari Art. 222 -
Ús industrial Art. 222 -

 Condicions dels usos genèrics i específics de la zona:

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Habitatge
aïllat

Habitatge
adossat

Habitatge
aparellat

Habitatge
arrenglerat

Habitatge
aïllat

Habitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC CO(4)

RESIDÈNCIA COMERÇ
Hoteler Petits

establiments
comercials
(PEC)

Mitjans
establiments
comercials
(MEC)

Grans
establiments
comercials
(GEC)

Grans
establiments
comercials 
Territorials
(GECT)

PR PR PR PR PR

SERVEI
Oficina Servei de 

restauració
Servei
recreatiu

Servei
educatiu

Servei
sanitari

Servei
assistencial

Servei
esportiu

CO CO CO (7) CO(5) CO(6) CO(6) CO

SERVEI
Servei
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

Servei
religiós

Servei urbà Estació
servei

Aparcament

CO CO CO NC CO CO CP (2)

TALLER INDUSTRIA LOGÍSTICA
Taller
artesenal

Taller Taller  de
manteniment

Industria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística
transport

CO CO CO CO NC NC NC
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MAGATZEM
Magatzem
CO (3)

Usos específics Def. Condicions generals
PR = Ús principal Art 221 Art 221
CO = Ús compatible Art 221 Art 221
NC= Ús no compatible Art 221 Art 221
CP = Ús complementàri Art 221 Art 221

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal de vigilància, conservació

o guarda de l'establiment a raó d'un habitatge com a màxim.
NC

(2) D'acord amb la regulació particular de l'ús d'aparcament establerta a l'art. 263
de les presents NNUU.

NC

(3) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la  càrrega  i  descàrrega  que
puguin generar aquest tipus d'ús específic.

NC

(4) No es permet en el cas de terrenys afectats per la petjada de soroll NC
(5) En els terrenys afectats per la curva isòfona Leq nit=50dB(A), només es podrà

implantar si  les activitats  docents es duen a terme dins del  període diürn,
entre les 7:00h fins les 23:00h

NC

(6) En els terrenys afectats per la curva isòfona Leq nit=50dB(A), només cuan les
activitats no suposin l'allotjament i/o pernoctació

NC

(7) Condicionat al compliment de la regulació particular de l'ús recreatiu establerta a la
Secció Dotzena del Títol III Capítol III

NC
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DETERMINACIONS  DE LA ZONA COMERCIAL,  DE SERVEIS I  INDUSTRIAL  AMB ESPAIS  OBERTS  EN EL
SECTOR D 

( clau 4D)

Art.  549 - Condicions d'ús

( NB )

1. Condicions  dels usos globals de la zona

Usos globals Def. Condicions  generals
Usos urbans art. 226  Usos admissibles en

principi 
NB

2. Condicions  dels usos generals de la zona

Usos generals Def. Condicions  generals
Ús terciari art. 222 Ús dominant NB
Us Industrial art. 222 compatible NB

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
PR PR PR PR PR CO CO (3)

SERVEI 
Servei educatiu Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

CO CO NC CO CO NC NC

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC NC CO CO CO NC CP

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria urbana Indústria

agrupada
Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

CO CO CO CO CO(2)

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal NC
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de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a  raó d'un habitatge com a màxim per  indústria  o
magatzem.

(2) S'admet l’ús de magatzem al servei dels edificis de
la zona.

NC

(3) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NC
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DETERMINACIONS DE LA ZONA TERCIÀRIA AMB ESPAIS OBERTS EN EL SECTOR B  

(  clau  4.B )

Art.  518 - Condicions d'ús per a la subzona 4.B2

( NB )

(...)

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la subzona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC CO

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
PR CO PR NC PR PR CO (4)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

NC NC NC NC NC NC NC

SERVEI TALLER
Servei 
religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC NC CO CP (2) CO NC CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

NC NC NC NC CP (3)

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment
a raó d'un habitatge com a màxim.

NC

(2) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NC

(3) Condicionat  segons  la  superfície,  el  trànsit  i  la
càrrega  i  descàrrega  que  puguin  generar  aquest
tipus d'ús específic.

NC

(4) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NC
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DETERMINACIONS DE LA ZONA INDUSTRIAL AMB ESPAIS OBERTS  EN EL SECTOR  E

(  clau 6E )

Art.  562 - Condicions d'ús

( NB )

(...)

3. Condicions  dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE RESIDÈNCIA
Unihabitatge

aïllat
Unihabitatge

adossat
Unihabitatge

aparellat
Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Residència
especial

CP (1) NC NC NC NC NC NC

RESIDÈNCIA COMERÇ SERVEI
Hoteler Comerç 

petit
Comerç 

mitja
Comerç 

gran
Oficina Servei de

restauració
Servei 

recreatiu
CO NC CO (4) CO (4) CP (2) CO CO (5)

SERVEI 
Servei

educatiu
Servei

 sanitari
Servei

assistencial
Servei 
esportiu

Servei 
cultural

Servei
associatiu

Servei
administratiu

NC NC NC NC NC NC NC

SERVEI TALLER
Servei 
Religiós

Servei 
urbà

Estació de
servei

Aparcament Taller
artesanal

Taller Taller de
manteniment

NC NC CO CP (3) CO CO CO

INDÚSTRIA LOGÍSTICA MAGATZEM Definicions
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

Magatzem Art. 234 NB

CO PR CO PR PR

Usos específics Def. Cond.  grals
PR = Ús principal art. 221 art. 221 NB
CO = Ús compatible art. 221 art. 221 NC
NC = Ús no compatible art. 221 art. 221 NB
CP = Ús complementari art. 221 art. 221 NC

Condicions particulars
(1) Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal

de vigilància, conservació o guarda de l'establiment,
a raó d'un habitatge com a màxim per indústria  o
magatzem.

NC

(2) S'admeten només les oficines i despatxos propis  de
cada establiment industrial.

NC

(3) D'acord  amb  la  regulació  particular  de  l'ús
d'aparcament establerta a l'art. 263 de les presents
NNUU.

NC

(4) Només  s’admetrà  l’ús  comercial  limitat  als
establiments  dedicats  essencialment  a  la  venda
d’automòbils  i  d’altres  vehicles  de  maquinària,
materials de construcció i  articles de sanejament, i
d’articles de ferreteria i jardineria i, en el seu cas, a
aquells  aspectes  directament  relacionats  amb  el

NC
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desenvolupament  de  l’activitat  industrial  pròpia  del
sector.

(5) Condicionat al compliment de la regulació particular
de l'ús recreatiu establerta a la Secció Dotzena del
Títol III Capítol III

NC

Disposició Final Quarta a la Normativa referent a les servituts aeronàutiques de l’Aeroport
de Girona.

Disposició Final Quarta.
“La  totalitat  de  l’àmbit  de  la  modificació  1/18  es  troba  inclòs  en  les  zones  de  servituds
aeronàutiques legals corresponent a l’aeroport de Girona. En el plànol que s’acompanya a la
modificació , es representen les línies de nivell  de les superfícies limitadores de les servituds
aeronàutiques de l’Aeroport  de Girona que afecten a aquest  àmbit,  les quals  determinen les
alçades (respecte el nivell del mar) que no ha de sobrepassar cap construcció (inclosos tots els
seus  elements  com  antenes,  parallamps,  xemeneies,  equips  d’aire  condicionat,  caixa
d’ascensors,  cartells,  remats decoratius,  etc.)  modificacions  del  terreny u objecte fix  (postes,
antenes, aerogeneradors incloses les seves pales, cartells, etc.) així com el gàlib de viari o via
fèrria.”
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3.-AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA: 

3.1. Fonament legal

El present estudi econòmic i financer es realitza segons el que determina l’article 76.3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme: 76.3. L’avaluació
econòmica  i  financera  del  pla  d’ordenació  urbanística  municipal  conté  l’estimació  del  cost
econòmic  de  les  actuacions  previstes,  la  determinació  del  caràcter  públic  o  privat  de  les
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de
la viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució del pla.
Per tant, l’objectiu d’aquest estudi és garantir que l’operació que es proposa en el present Pla
sigui econòmicament viable per a qui la promogui, sigui una entitat pública o privada.
Per altra banda, l’article 99 del TRLU estableix que les modificacions puntuals que suposin un
increment de sostre o de la densitat o intensitat dels usos o bé una transformació del usos, ha
d’incloure, entre d’altres coses, una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació on s’ha
de comparar el rendiment econòmic vigent amb el que es deriva de l’operació proposada.

Pel  cas d’aquesta  modificació  no es produeix  cap increment  de sostre,  ni  de la  intensitat  ni
transformació dels usos. Per tot això, no es preveu cap diferència econòmica en el rendiment
vigent respecte al proposat.

3.2. Viabilitat econòmica. Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació.
No existeixen càrregues a considerar, atès que les obres d'urbanització ja estan executades. 
Per  altra  banda,  tampoc  existeixen  majors  aprofitaments.  Per  tant,  no  hi  ha  paràmetres  a
considerar en relació a la viabilitat econòmica de la modificació.

3.3. Sostenibilitat econòmica
El present document de Modificació no preveu  increment de sostre, ni de la intensitat de l'ús
industrial.
Per  tot  això,  aquesta  modificació  no representa un increment  de l’aprofitament  urbanístic  de
l’àmbit de desenvolupament.
Per tot l’exposat  l’estudi de Sostenibilitat  econòmica conclou que els paràmetres i  estàndards
assignats corresponen als del planejament vigent.

4.-AGENDA: 

En  tractar-se  de  sòls  urbans  consolidats,  no  hi  ha  una  periodificació  de  les  actuacions  a
desenvolupar.

5.-DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL: 

La  present  modificació  no  té  incidència  significativa  sobre  les  determinacions  generals  de
l'ordenació contemplada al PGOU ni representa alteracions sobre aspectes ambientals ni sobre
mobilitat, pel que no està sotmesa a avaluació ambiental, ni incorpora informe de sostenibilitat
ambiental d'acord amb l'article 6 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i
programes.
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6.-MEMÒRIA SOCIAL: 

Pel que fa a la necessitat d’incorporar una memòria social en aquelles modificacions de Plans no
adaptats a la legislació vigent que no en disposin, cal dir que no és el cas de l’Ajuntament de
Salt, ja que l’Ajuntament disposa de Pla Local d’Habitatge recent que té un abast i  contingut
superior a les exigències de les memòries socials.
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7.-DOCUMENT COMPRENSIU:  Resum explicatiu  de l'abast  dels  canvis  que
comporta la Modificació

L'objecte de la modificació és:

1. Adaptar el planejament vigent al marc normatiu actual, coherent i coordinat amb les diferents
reglamentacions urbanístiques i sectorials, que cobreixi totes les categories de l'ús recreatiu al
municipi.
2. Establir una classificació dels usos recreatius adaptada a la normativa vigent i assimilar els
usos de clubs  de fumadors  de tabac,  clubs  i  associacions  de cànnabis  a usos recreatius  a
efectes urbanístics.
3. Regular  la situació dels diferents tipus d'establiments recreatius en funció de la relació de
contigüitat amb l'ús d'habitatge i establir un règim de distàncies entre ells i respecte els usos
protegits.
4. Permetre l'ús recreatiu a les zones industrials claus 5.1, 5.2.a, 5.2.b, 6.2.a i 6.2.b.
5. Regular per les zones amb usos industrials i terciaris on l'ús recreatiu és principal o compatible
(clau 4A, clau 4AR2A , clau 4D i clau 6E)  un règim de distàncies entre aquests usos i els usos
protegits i també entre ells.
6. Aconseguir una implantació dels usos recreatius en adequada convivència amb els usos de
l'entorn.

La modificació 1/18 introdueix els següents canvis en la normativa del PGOU vigent:

- Es modifica l'article 221 que regula la classificació dels usos i les activitats per tal de regular la
definició d'usos protegits.

- Es modifica l'article 233 apartat 17 que regula la definició de l'ús específic de servei recreatiu i
s'estableix la classificació de les diferents modalitats d'usos recreatius.

- Es modifica l'article 239 que regula els usos específics en relació amb les situacions relatives.
- Es crea una secció Dotzena dins el Títol III (Regulació dels usos i les activitats) Capítol III

(regulació de la incidència de les activitats sobre l'entorn i el medi ambient) per la regulació
particular de l'ús recreatiu, i es creen els articles 278 bis 1 per regular la definició del supòsit
de contigüitat amb l'ús d'habitatge, l'article 278 bis 2 per regular les limitacions de l'ús recreatiu
en contigüitat amb l'ús d'habitatge, l'article 278 bis 3 per regular les limitacions de l'ús recreatiu
en relació a l'habitatge pels establiments de règim especial, l'article 278 bis 4 que regula les
condicions  d'emplaçament  de  determinats  usos  recreatius  en  relació  als  usos  protegits,
l'article 278 bis 5 que regula les condicions d'emplaçament dels establiments destinats a jocs
d'atzar, sales de joc i bingo, i l'article 278 bis 6 que regula les condicions d'emplaçament  dels
establiments destinats a clubs de fumadors, clubs i associacions de cànnabis i establiments
similars.

- Es modifiquen  els  articles  419,  433,  437 i  496 de les  diferents zones residencials  on es
contempla la compatibilitat de l'ús recreatiu, per tal de remetre la seva regulació a l'establert a
la secció dotzena introduïda per la present modificació.

- Es modifiquen els articles 455, 460 i 472 de les diferents zones industrials on es contempla
aquest ús com a no compatible per permetre la compatibilitat de l'ús recreatiu remetent per les
condicions d'implantació a l'establert a la secció Dotzena de la present modificació.

- Es modifiquen els articles 499, 499 bis, 518, 549 i 562 de les diferents zones industrials i
terciàries on l'ús recreatiu és compatible, per tal de remetre per les condicions d'implantació
dels usos recreatius a l'establert a la secció Dotzena de la present modificació.

- Es crea una disposició Final Quarta per regular les servituds aeronàutiques.
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8.-DOCUMENTACIO GRÀFICA. PLÀNOLS

1. Àmbit de suspensió de llicències
2. Zones del municipi on l’ús recreatiu és compatible (planejament vigent)
3. Zones del municipi on l’ús recreatiu  és compatible (proposta)
4. Plànol de servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona 

Salt, octubre de 2019

Andrea Llusent Guillamet                   Cristina Sabrià Pacreu
Arquitecta                      Assessora jurídica d’urbanisme

Gemma Atrio Sanchez
Enginyera Tècnica  municipal

Unitat de Planejament i Gestió i Desenvolupament urbà de Ajuntament de Salt 
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SERVEI RECREATIU AL MUNICIPI

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

ESCALA: 

MODIFICACIÓ PGOU 1-18  - ÚS DEL 

A1 - 1/5.000
A3 - 1/10.000

Àmbit de suspensió de llicències:
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ZONES DEL MUNICIPI ON L'ÚS RECREATIU
ESCALA: 
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A1 - 1/5.000
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ÉS COMPATIBLE (PLANEJAMENT VIGENT)

ZONES DEL MUNICIPI ON L'ÚS RECREATIU ÉS COMPATIBLE (PLANEJAMENT VIGENT)

RESIDENCIAL
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SERVEI RECREATIU AL MUNICIPI
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ÉS COMPATIBLE (PROPOSTA)
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