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Objecte del Text per l’Aprovació Provisional 
 
El present Text per l’Aprovació Provisional de la MPPOUM del Sector de la Tensión Téxtil 
es redacta per donar compliment a les condicions dels informes sol·licitats de 
l’Ajuntament de Ripoll a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural que s’adjunten. 
 
Com a conseqüència del primer es determina en l’articulat de la Normativa la regulació 
dels usos en PB de l’edifici plurifamiliar inclòs dins el Polígon d’Actuació 3.02. 
 
Pel que respecta al de Patrimoni, que és FAVORABLE, efectua dues recomanacions: 
 

- El trasllat de l’edifici d’una CT situat en un espai lliure. 
- Garantir la continuïtat de l’antic Camí Ral fins al Riu Ter. 
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I.- MEMÒRIA 
 
 
1.-  MEMORIA DE LA INFORMACIÓ 
 
1.1.- Àmbit d’actuació 
 
La Modificació objecte d’aquest expedient es situa en un àmbit al sud de la població de 
Ripoll, als terrenys situats al sud-oest del pont de Castelladrall sobre el riu Ter i abraça, 
bàsicament, els terrenys que ocupa la fàbrica tèxtil d’Agafallops, ara propietat de 
Tensión Textil SLU qualificats com a Zona Industrial pel vigent POUM. 
 
En relació a la utilització actual es poden diferenciar, de nord a sud, tres sectors: 
 

- El que actualment està ocupat per l’antiga Colònia d’obrers i la casa del Director 
amb els seus jardins. 

-  El complex industrial format per quatre edificis de parets de pedra de riu i 
coberta de teula àrab. 

- Els terrenys lliures d’edificació del sud amb un magatzem de planta baixa. 
 
La urbanització existent s’articula a partir de la variant de Castelladrall, on hi ha l’accés 
principal a la fàbrica, i el carrer Josep Mª Pericàs de recent urbanització. 
 
Existeix, paral.lel al riu Ter, alguna traça de l’antic camí ral. 
 
El sector disposa dels serveis urbanístics següents: 

- Accés rodat i peatonal 
- Xarxa d’aigua municipal 
- Xarxa de sanejament 
- Subministrament elèctric 
- Xarxa de telèfons 
- Enllumenat públic 
- Gas 

 
L’àmbit de la Modificació Puntual té una extensió total de 27.318,75m2. 
 
 
 
 



1.2.- Estructura de la propietat 
 
La propietat del sòl objecte d’aquesta modificació puntual del POUM atenent a la 
informació cadastral s’inscriu dins la propietat de la Tensión Textil.   
 
REFERENCIA CADASTRAL   3812201DG3731S0001GQ 
Superfície segons cadastre  29.500 m2 
Superfície construïda  10.913 m2 
Superfície mesurada/plànols  27.698 m2 
Superfície construïda/plànol  14.585 m2  
 
 
1.3.- Iniciativa 
 
La Modificació Puntual del POUM és promoguda per l’Ajuntament de Ripoll a instàncies 
de Tensión Textil SLU, propietaris dels terrenys i de la fàbrica. 
 
En tant que instrument de planejament general i en els temes previstos en l’art 101.3 
del TRLUC, aquesta proposta es presenta per tal que l’Ajuntament, si s’escau, pugui 
assumir expressament la iniciativa per a formular-la. 
 
 
1.4.- Planejament vigent i normativa de referència 
 
El municipi de Ripoll es regula pel Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Ripoll, aprovat definitivament per la C.U.G el 25 de juliol de 2008.  
 
(Havent transcorregut més de 5 anys des de la seva aprovació no és d’aplicació el que 
determina l’art. 99.2.a del TRLUC en relació a la necessitat d’obtenir informe favorable 
previ, de la Comissió Territorial d’Urbanisme). 
 
L’esmentat POUM qualifica els terrenys actuals com a Sol Urbà consolidat. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
Sistema d’Espais Lliures   1.325,15 m2 
Sistema viari         77,55 m2 
Zona 13 Indústria Aïllada 25.916,05 m2 
SUPERFICIE TOTAL DEL AMBIT 27.318,75 m2 
 
 
  



1.5.- Usos i estat actual dels terrenys 
 
Pràcticament la totalitat del terreny està destinat a l’activitat tèxtil i ocupat per les  
quatre naus industrials característiques de la imatge de la fàbrica d’Agafallops. 
 
S’exceptuen d’aquest ús, encara que totalment relacionats, la part nord amb l’antiga 
colònia obrera, actualment en estat de ruïna, i la casa del Director emmarcada pels 
quatre arbres monumentals del jardí, els antics horts i el canal de la central elèctrica. A 
la part sud, limitant amb l’altra colònia d’obrers, també s’exceptuen els camps de conreu 
residuals d’antigues activitats agrícoles. 
 
En conjunt, però, els usos son els tradicionals d’aquestes activitats ubicades al llarg del 
riu Ter. 
 
Topogràficament els terrenys estan situats a una cota lleugerament inferior a la dels dos 
vials als que dona front i tenen també una lleugera pendent cap al riu Ter. 
 
 
 
 
 
  



 



 



 



 



 



1.6.- Annexes : certificat cadastral  



 





 



2.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ACTUACIÓ 
 
2.1.- Definició i Objecte de la Modificació 
 
La modificació que proposem consisteix en mantenir la qualificació de Zona Industrial 
de la major part de la fàbrica fent-la compatible, urbanísticament, amb els usos ja 
existents residencials. 
 
L’actual POUM qualifica la totalitat de les colònies industrials existents a Ripoll com a 
Zona d’Edificació Aïllada Plurifamiliar amb Volumetria Consolidada (10.2) (Casals, 
Comforsa, Noguera, Ballvé i Badia); inclús, la colònia Botey o Agafallops, objecte 
d’aquesta modificació, té l’altra colònia qualificada com a 10.2. 
 
No obstant, el POUM no va preveure la qualificació de Residencial per la colònia situada 
dins  el mateix conjunt de la fàbrica ubicada a l’extrem nord de la propietat ni per la Casa 
del Director. Es tracta el primer d’un edifici plurifamiliar de planta baixa i dues plantes 
pis de construcció mes senzilla que l’altra colònia que es de parets de pedra i el segon 
d’un edifici aïllat unifamiliar de planta i pis. Aquest darrer edifici està inclòs al Catàleg de 
Bens Protegits. 
 
La modificació puntual pretén reconèixer aquestes edificacions residencials tot 
modificant la ubicació del plurifamiliar que es en estat de ruïna i que està afectat pel 
Sistema Viari , per tant, fora d’ordenació. Aquest canvi d’ubicació del sostre existent 
proposat te per objectiu obtenir un espai lliure que possibiliti l’accés peatonal al riu i 
permeti la continuïtat del camí ral i evitar l’expropiació de l’edifici per part de 
l’Ajuntament. 
 
 
2.2.- Procedència 
 
La MPOUM que es proposa pretén donar coherència a un sector amb la finalitat de 
poder mantenir l’activitat industrial i reconèixer un sostre residencial existent tot 
ordenant les zones. 
 
La concreció dels objectius pretesos ha comportat la proposta definitiva de classificació 
del sòl i d’ordenació dels espais lliures de manera diferent, fet que implica modificar les 
propostes de les actuacions establertes al vigent POUM 
 
L’art.4 del POUM estableix que només es podrà modificar puntualment el pla quan la 
variació d’alguna de les seves determinacions no alteri la coherència entre les previsions 
i l’ordenació de manera que faci innecessària una revisió global, i s’haurà de basar en un  
estudi justificatiu de la modificació i de la seva incidència en les previsions generals i la 
viabilitat d’acceptar les propostes sense procedir a la revisió. 
 
En tot cas es subjectarà la modificació a allò establert a la Llei d’Urbanisme. 
 



Atès que la MPOUM proposada no contradiu l’art.4 del POUM, és innecessària una 
revisió global i es procedeix a la present modificació puntual del POUM. 
 
 
2.3.-Marc legal d’aplicació 
 
Els instruments legislatius que determinen els requeriments del tràmit urbanístic i del 
contingut de les modificacions puntuals són: 
 

- Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010 i 3/2012 amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 2/2014 de 27 de gener : Llei 16/2015 de 21 de juliol.
  
 

-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
-  Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística. 
 
En relació al Planejament general d’aplicació en l’àmbit, es tenen en consideració el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, i en concret el seu article 4, referent a 
Modificacions Puntuals. 
 
Així mateix s’han consultat les determinacions del Pla Especial dels Rius Ter i Freser a 
Ripoll i les informacions derivades del PDU de les COLÔNIES INDUSTRIALS del TER i del 
FRESER que no estableixen cap condició específica a tenir en consideració, llevat de 
l’enderroc de la resclosa del canal de la fàbrica que caldrà proposar-se, quan procedeixi, 
en un marc diferent al que ara ens ocupa. 
 
 



2.4.- Justificació de la necessitat, oportunitat i conveniència de la modificació 
 
L’art.97.1 del TRLUC estableix que les propostes de modificació d’una figura de 
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 
 
Constitueixen l’objectiu principal d’aquesta modificació dos aspectes: 

- Reconèixer una edificabilitat existent en un àmbit industrial, tal com el POUM va 
fer en les altres Colònies Industrials i permetre, traslladant-la d’ubicació, la seva 
restitució . 

- Obtenir gratuïtament els espais de vialitat establerts pel POUM i espais lliures 
necessaris per a poder accedir al riu i poder donar continuïtat al Camí Ral. . 

 
Efectivament, el mal estat de l’edifici de l’antiga colònia d’obrers aconsella el seu 
enderroc immediat. 
 
Tant des de la propietat com des de l’Ajuntament es considera convenient iniciar la 
tramitació de la present Modificació Puntual núm.16 del POUM de Ripoll per tal de 
garantir els objectius establerts. 
 
Aquesta MPPOUM es justifica per la necessitat d’enderrocar la colònia antiga i per la 
possibilitat d’obtenció  d’espais lliures on el POUM no en preveia. 
 
 
2.5.- Ordenació i solució adoptada 
 
La proposta d’ordenació té per objectiu principal admetre el sostre residencial existent  
a l’antiga colònia d’obrers, a la casa del director i conservar a la major part dels terrenys 
l’ús industrial. 
 
El sostre de l’antiga colònia es proposa traslladar-lo al terreny situat a la cruïlla de la C-
26 amb el carrer Josep Mª Pericàs amb una zonificació de Suburbana 8.2 corresponent 
a habitatges plurifamiliars per ser la tipologia més coincident amb l’edifici dels 
habitatges dels obrers. Les mesures de l’edifici en planta són pràcticament idèntiques a 
les existents al mateix carrer.  
 
L’edifici de l’antic habitatge del director es qualifica com a 10.2, zona d’edificació aïllada 
plurifamiliar amb volumetria consolidada, per ser una zona que comprèn aquells edificis 
ordenats segons el tipus d’edificació aïllada, que formant part o no d’un conjunt unitari, 
estan compresos dins del Catàleg de Bens Protegits del POUM. 
 
A la resta de la illa no s’hi efectuen modificacions i resta qualificada com a 13.1 Indústria 
aïllada. 
 
Per a la gestió urbanística del sol objecte d’ordenació es delimita un Polígon d’Actuació 
Urbanística (PAU 3.02) a desenvolupar pel sistema de Compensació Bàsica. 



2.6.- Quadres numèrics 
 

QUADRE GENERAL        
        
QUALIFICACIO 
URBANISTICA PLAN.VIGENT PROPOSTA DIFERENCIAL 
   %   %  
Comunicacions (2) 77,55 m2 0,284% 240,08 m2 0,879% 162,53 
Espais lliures(3.2) 1.325,15 m2 4,851% 2.086,24 m2 7,637% 761,09 
Industrial aïllada (13.1) 25.916,05 m2 94,865% 22.826,98 m2 83,558% -3.089,07 
Aïllada plurifamiliar (10.2) 0,00 m2 0,000% 954,06 m2 3,492% 954,06 
Suburbana (8.2) 0,00 m2 0,000% 1.211,39 m2 4,434% 1.211,39 
                
TOTAL ÀMBIT 27.318,75 m2  27.318,75 m2  0,00 

 
JUSTIFICACIÓ DEL NO INCREMENT DE SOSTRE       
        
SOSTRE/PLANEJAMENT VIGENT:        
SUP. ZONA IND. AÏLLADA (13.1)   25.916,05 m2     
COEFICIENT EDIFICABILITAT   0,65 m2/m2     
SOSTRE MÀXIM     16.845,43 m2s    
        
SOSTRE/MPOUM:        
SUP. ZONA IND. AÏLLADA (13.1)   22.826,98 m2     
COEFICIENT EDIFICABILITAT   0,65 m2/m2     
SOSTRE MÀXIM INDUSTRIA     14.837,53 m2s    
        
SUP. ZONA ED. AÏLLADA PLURIF(10.2)   954,06 m2     
EDIF. MAX. 154,16 m2 x 2   308,32 m2s     
SOSTRE MÀXIM ZONA 10.2     308,32 m2s    
        
SUP. ZONA SUBURBANA (8,1)   1.211,39 m2     
EDIF. MAX. 38,50 m2 x 12 x 3   1.386,00 m2s     
SOSTRE MÀXIM ZONA 8.2     1.386,00 m2s    
        
SOSTRE TOTAL MPOUM     16.531,85 m2s < 16.845,43 m2s 
  

JUSTIFICACIÓ DEL SOSTRE MÀXIM PARCELA INDUSTRIAL AÏLLADA (13.1)     
        
SOL INDUSTRIAL RESULTANT MPOUM   22.826,98 m2     
COEF D'EDIF ZONA (13.1)   0,65 m2/m2     
SOSTRE MÀXIM 22826,98 m2 X 0,65 m2/m2 14.837,54 m2s     
SOSTRE EXISTENT A L'ACTUALITAT     12.807,60 m2s < 14.837,54 m2s 
   



2.7.- Justificació del compliment dels estàndards determinats per l’art 100 del TRLU. 
  
L’Art. 100.1 del TRLUC estableix que si la modificació d’una figura de planejament 
urbanístic, com es present cas, comporta un increment de sostre edificable, en el cas de 
sòl urbà, s’ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics 
de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial. 
 
Tot i que globalment, tal com s’ha justificat numèricament al quadre anterior, no hi ha 
increment de sostre (hi ha un decreixement de 313,58 m2s) si que es crea un sostre 
residencial no previst pel POUM vigent. Aquest sostre ha de comportar un increment 
d’espais lliures que es justifica de la següent forma: 
 
Zona Aïllada Plurifamiliar 10.2     308,32 m2 
Zona Suburbana 8.2 1.386,00 m2 
TOTAL 1.694,32 m2 
 
Increment d’E.LL. necessari 
1.694,32 m2s x 20/100 = 338,86 m2 
 
Increment d’E.LL. proposat a la MPOUM: 761,09 m2 superior a 338,86 m2. 
 
 
 
 
 
  



3.- MEMÒRIA AMBIENTAL 
 
La present Modificació Puntual del POUM no suposa cap alteració en l’aspecte 
ambiental que no estigui contemplada en l’estudi ambiental del POUM vigent, el qual 
es considera vàlid a tots els efectes.  
 
  



4.- MEMÒRIA SOCIAL 
 

El vigent POUM incorpora la Memòria Social preceptiva, quantifica la necessitat 
d’habitatge protegit i determina la seva localització en alguns, no en tots, polígons 
d’actuació urbanística. 
 
Aquesta memòria social a l’apartat “Reserves mínimes obligatòries de sostre per a 
habitatge de protecció pública i altres modalitats, PA. i PMU d’ús residencial. Sol 
Urbà” determina quins PA i PMU han de preveure reserva d’habitatges dotacionals i 
exclou, d’acord amb l’art 66.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aquells polígons 
que contenen edificacions residencials existents i aquells, d’abast limitat, que tenen 
per objecte l’ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures públics. 
 
La present modificació puntual es fonamenta en el reconeixement d’uns edificis 
existents, l’antiga Colònia obrera i el xalet del director.  De la primera se’n trasllada 
el sostre i de la segona es reconeix la seva existència. 
 
Així mateix, amb el trasllat del sostre de l’antiga colònia es millora una zona verda 
que garantirà l’accés de les persones al camí ral i al riu Ter. 
 
En conseqüència, entenem que la present modificació es pot considerar inclosa en 
els supòsits d’exempció que realitza la Memòria Social del POUM. 
 
És per aquests motius que, d’acord amb l’art 63.3 del RLUC es sol.licita a la Comissió 
d’Urbanisme, òrgan competent per l’aprovació definitiva, que aquest àmbit 
s’exclogui del còmput ja que el limitat abast del sostre a computar no afecta les 
necessitats quantitatives d’habitatge amb protecció pública, d’acord amb les 
característiques socio-econòmiques de Ripoll. 

 



5.- AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
5.1.- Estudi Econòmic Financer 
 
Aquest estudi té per objecte determinar la viabilitat econòmica de l’actuació, a partir 
d’establir el valor de repercussió de les obres d’urbanització sobre el m2 edificable en 
els usos que estableix la present Modificació Puntual. 
 
En primer lloc, a partir dels valors unitaris que utilitza el propi POUM, es determina el 
cost de les obres d’urbanització. 
 
Sistema viari urbà i espais lliures 
 
-vies locals        240,08 m2  0,024 Ha 
 
Espais lliures 
 
-zones verdes tipus 3.1 i 3.2       761,09 m2  0,076 Ha 
 
Partides: 
 

Vialitat local 0,02400 Ha x 261.582,76 €/Ha 6.277,98 € 
Zones verdes (mov terres) 0,076 Ha x 25.295,11 €/Ha 1.922,43 € 
Zones verdes (aigua) 0,076 Ha x 2.657,43 €/Ha 201,96 € 
Zones verdes (enllumenat) 0,076 Ha x 8.277,33 €/Ha 629,08 € 
Zones verdes (plantacions) 0,076 Ha x 68.706,74 €/Ha 5.221,71 € 
Zones verdes (talussos) 0,050 Ha x 80.010,96 €/Ha 4.000,55 € 

Enderroc Edificis existents      
 
20.000,00   € 

TOTAL VIALITAT        38.253,71 € 
 
 
Xarxes de serveis: 
 
Revisió, adequació i ampliació de serveis existents. 
 

TOTAL SERVEIS         6.000,00 € 
 
 
Aquest valor d’urbanització s’ha de repartir sobres els m2 de sostre nets, que seran els 
següents: 
 

Edificabilitat total     1.694,32 m2 

 SOSTRE REPERCUTIBLE     1.694,32x0,9 1.524,88 m2 
 



 
 
En conseqüència, la repercussió serà 
 

44.253,71 € / 1.524,88m2 = 29,02 €/m2 
 
Repercussió que es considera assumible dins el mercat immobiliari local. 
Tota l’aportació econòmica pel desenvolupament del sector es preveu finançar per 
mitjans propis. 
 
 
5.2.- Característiques de la urbanització 
 
El cost i les característiques definides de la urbanització es determinaran al corresponent 
projecte d’urbanització. No obstant, les característiques bàsiques seran les següents: 
 
- Enjardinament de tot l’espai comprès entre la C-26 i el sector, amb construcció dels 

murs de contenció necessaris. 
- Enjardinament de la totalitat d’espais verds i talussos. 
- Conservació del pas peatonal que possibiliti la continuïtat del Camí Ral, ja existent a 

l’actualitat. 
- Plantació d’arbrat a la faixa verda de separació amb la carretera. 
-    Finalització de la vorera. 
 
 
5.3.- Cessió del 10% d’Aprofitament. 
 
D’acord amb el que determina l’art. 43 del TRLU i en tractar-se d’un sol urbà no 
consolidat, els propietaris estan obligats a cedir el 10% de l’aprofitament urbanístic a 
l’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament de Ripoll el qual fixarà 
l’emplaçament durant el procés de reparcel.lació. 
 
En el supòsit de que físicament no sigui possible individualitzar en una parcel.la 
l’aprofitament que correspon a l’Administració, aquesta podrà ésser substituïda per 
l’equivalent del seu valor econòmic d’acord amb el punt 3 de l’esmentat art.43. 



6.-MEMÒRIA DE L’EXECUCIÓ. PROGRAMA D’EXECUCIÓ 
 
6.1.- Sistema d’actuació 
 
Aquesta modificació proposa que el PAU, inclòs dins l’àmbit,  es desenvolupi pel sistema 
de Reparcel.lació modalitat de Compensació bàsica. 
 
 
6.2.-Pla d’etapes 
 
Es fixa una sola etapa pel desenvolupament immediat del PMU, amb un total d’1  any 
per la redacció, tramitació i aprovació dels projectes de reparcel.lació i urbanització, i 
per l’execució de les obres d’urbanització. 
 
L’enderroc de l’edificació s’efectuarà a l’aprovació inicial de la present Modificació 
Puntual. 
 
 
6.3.- Cessions del sòl 
 
La present modificació contempla les cessions de sòl per espais lliures i vialitat. 
 
 
 



7.-AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
Es considera vàlid a tots els efectes l’Estudi de Mobilitat del vigent POUM, ja que la 
modificació aquí proposada: 
 

- No altera les condicions del citat estudi en tractar-se d’edificis existents a la data. 
- El sector es recolza en el principal vial d’accés a Ripoll, la Ctra. de Barcelona, i es 

desenvolupa a partir de les dues rotondes ara existents, una a la cruïlla amb la C-
26 i l’altra d’accés al sector de Castelladrall. 

- La pròpia situació a l’extrem de la població provoca una menor generació de 
trànsit. 

- La modificació del POUM no està inclosa en els supòsits indicats a l’art.3 del 
Decret 344/2006 de 19 de setembre. 

 
 
 
L’Arquitecte, 
 
 
 
 
Agustí Vilà i Cubí 
 
 



 



II.-  NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
La present Modificació Puntual del planejament vigent, PUOM de Ripoll, no afecta les 
disposicions normatives del POUM ni en conseqüència les determinacions i ordenació 
de les mateixes que venen regulades pel cos de les Normes Urbanístiques del referit 
POUM, i en concret, el Títol V de Reglamentació detallada del sòl urbà : 
 
En concret: 

 
1.- Es delimitat un àmbit de gestió constituït pel PAU 3.02 amb les finalitats següents: 
 

-  l’ordenació dels usos existents a la casa del director. 
-  la creació d’una zona residencial suburbana amb un màxim de 12 habitatges 

d’acord amb les condicions de l’art.210 del POUM. 
-  l’ordenació d’un petits Espais Lliures al front amb la C-26 que possibilitin l’accés 

al Camí Ral i el riu Ter. 
 
2.- Es manté la qualificació de zona d’Indústria Aïllada a la major part de la fàbrica. 
 
3.- No s’altera la protecció dels edificis inclosos al Catàleg de Bens, constituït per les        

naus i la casa del director. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTOL 1 RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Art. 1 Classificació del sòl 

El sòl objecte de la present Modificació Puntual del POUM de Ripoll es classifica 
com sòl urbà. 

  
Art. 2  Determinacions en sòl urbà 

En tractar-se en part d’un sòl urbà no consolidat per la modificació de la 
zonificació, la present modificació del POUM delimita un polígon d’actuació 
urbanística anomenat PAU 3.02, els objectius i característiques del qual es 
determinen a l’annex d’aquestes Normes Urbanístiques. 
 

Art. 3   Regulació de les zones 
 La reglamentació detallada de l’ús, volum i condicions d’edificació dels terrenys 

i construccions, així com les característiques estètiques de l’ordenació de 
l’edificació i el seu entorn en sòl urbà, es realitza a través de les Normes del vigent 
POUM, que aquest document no altera, i dels plànols d’Ordenació de la present 
MPOUM. 

 
Art. 4   Regulació d’usos 
 Exclusivament per a l’edificació possible a la zona 8.2 Suburbana d’habitatges 

plurifamiliars inclosa dins el PAU 3.02 delimitat es determina que en Planta Baixa 
els usos permesos són : 

 
 Us dominant 

Aparcament 
 
 Usos compatibles 

Industrial tipus 9a)Industria-taller 
Oficines i serveis 
Comerç 

4a).Comerç petit 
Restauració 

 
 Usos incompatibles 

Els usos restants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



          
III.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
 
 

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ 
  

I.1.- LOCALITZACIÓ TERRITORIAL 

I.2.- TOPOGRAFÍA I PROPIETAT  

I.3.- PLANEJAMENT VIGENT 

I.4.- EDIFICACIONS ACTUALS. FOTOGRAFIES 

I.5.- EDIFICACIONS ACTUALS 
  

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ 
  

O.1.- ZONIFICACIÓ PROPOSADA  
ÀMBITS DEL PLANEJAMENT 

O.2.- CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
PLANTA 
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