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PAU-1  “L’Era” 
Suprimit, passa a ésser el PMU-10 
 
 
 
PAU-2  “L’Escola” 
Suprimit, passa a ésser el PMU-11 
 
 
 
PAU-3  “Mas Bermell” 
 
Descripció: 
 
Comprèn majoritàriament els terrenys de sòl urbà no consolidat de l’anomenat sector 
“A” de la Urbanització de Mas Bermell, implantada a finals dels anys 70, delimitat per 
Resolució del Conseller de PTOP de 31/08/1989. 
La superfície del sector és de 1.046.164,78 m2. 
 
Objectius: 
 
Determinar l’ordenació del polígon amb els següents criteris: 
 
- Consolidar el desenvolupament realitzat i mantenir substancialment l’ordenació del 
sector. 
- Realitzar la gestió urbanística i executar les obres d’urbanització necessàries per 
assolir la condició de solar dels terrenys.  
 
Condicions d’ordenació: 
 
1. Ordenació general: 
 
Es respectarà l’ordenació fixada al plànol de zonificació, tanmateix aquesta 
ordenació es podrà modificar mitjançant un PMU, si esdevingués convenient. 
Els plànols d’ordenació delimiten les zones de domini públic, així com les d’afecció i 
servitud. 
Els espais lliures es mantindran preferentment en el seu estat natural. La 
urbanització farà amb criteris de recorregut paisatgístic, facilitant la mobilitat a peu i 
el desenvolupament d’activitats d’oci i esportives en el lleure. A nivell de vegetació, 
es reduirà al màxim les necessitats de tala d’arbres i les plantacions es realitzaran 
amb espècies pròpies dels alzinars, carrascars o pineda mediterrània segons criteris 
Annex 6. 
 
2. Ordenació de l’edificació: 
 
Les condicions d’edificació seran les del codi 5c1 d’aquestes Normes. Es vetllarà 
expressament per a la integració morfològica i paisatgística de les edificacions, així 
com dels materials i acabats a utilitzar. 
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3. Usos: 
 
- Principals: 
Els que determinen les Normes per a cada zona. 
- Compatibles: 
Els que determinen les Normes per a cada zona. 
 
4. Aprofitament urbanístic: 
 
L’edificabilitat bruta del sector és de 0,2667251m2 sostre/m2 de sòl. 
El sostre edificable màxim és de 279.038,40m2, distribuïts de la següent forma. 
 

- Residencial lliure:  279.038,40 m2 
- Residencial HPO:  0,00 m2 
- Residencial HPC:  0,00 m2 

 
5. Densitat: 
 
6,8727 hab/Ha.  
El nombre màxim d’habitatges és de 719 habitatges dels quals: 
 

- Residencial lliure:  719 
- Residencial HPO:  0 
- Residencial HPC: 0 

 
6. Cessions: 
 
- Sistemes: 

Espais lliures (codi VP):        195.051,17 m2.    (18,64%) 
Xarxa viària (codi XV):         124.595,22 m2.   (11,91%) 
Equipaments (codi EQ):              8.315,52 m2.     (0,79%)   
Equipaments esportius (codi EQ1)    10.113,64 m2.    (0,97%) 
Serveis tècnics (codi TA):             10.493,23 m2.    (1,00%) 
 

- Zones: 
Sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, que pot ésser 
substituït per l’equivalent del seu valor econòmic i que la Corporació podrà destinar 
total o parcialment a pagar el cost de la implantació de les infraestructures, els 
serveis i els equipaments dins de l’àmbit d’actuació o el cost de l’ampliació o el 
reforçament de les infraestructures, els serveis i els equipaments externs que han de 
donar serveis a aquest àmbit. 
 
7. Zones: 
 
- Residencial unifamiliar aïllada (codi 5c1): 697.596,00 m2 de sòl 
 
Condicions de gestió: 
 
El sistema d’actuació serà preferentment el de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica.  
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El sector participarà proporcionalment en el pagament de les despeses d’implantació 
de les infraestructures, els serveis i els equipaments dins de l’àmbit d’actuació i/o del 
cost de l’ampliació o el reforçament de les infraestructures, els serveis i els 
equipaments externs que han de donar serveis a aquest àmbit. 
Per a tal fi, els promotors podran subscriure acords voluntaris de col·laboració amb 
les administracions competents mitjançant Convenis. 
 
Pla d’etapes: 
L’agenda del POUM regula i determina el programa temporal per l’inici de la 
tramitació, urbanització i edificació del sector. 
Es recomana la divisió del sector en polígons per a l’execució de les obres 
d’urbanització. 
 
Condicions mediambientals i d’urbanització: 
 
L’ordenació i obres d’urbanització es realitzaran preferentment d’acord a les 
determinacions relacionades a l’Annex 4: Condicions mediambientals i 
d’urbanització, d’aquestes Normes. 
 
El projecte d’urbanització contemplarà les obres externes al sector que incideixin en 
els serveis urbanístics i siguin necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
ABASTAMENT D’AIGUA 
Abans de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, el sector disposarà de 
Concessió administrativa inscrita al Registre d’Aigües o informe favorable sobre la 
viabilitat de la Concessió emès pel Departament de Concessions de l’ACA. 
 
SANEJAMENT 
El sector haurà de preveure i sufragar en principi una solució autònoma de 
depuració, i serà en la tramitació del projecte d’urbanització quan l’ACA establirà en 
base a l’estat de saturació del sistema, les previsions del PSARU i la valoració 
d’altres alternatives si és possible la connexió a la xarxa pública.    
 
INCENDIS 
El sector es farà càrrec d’inscriure al Registre de la Propietat servitud sobre els 
terrenys perimetrals fora de l’àmbit corresponents a la franja de protecció contra 
incendis, per garantir el manteniment de les condicions que determina el Decret 
123/2005. 
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