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b) Eixample semi aïllat (codi 2b) 
 
- Usos principals: 

Habitatge, residencial (hoteler, especial, turisme rural), comercial, restauració, 
oficines i serveis, magatzem, industrial (tipus I), garatge, administratiu, 
sociocultural, educatiu, esportiu i sanitari assistencial. 

 
- Usos compatibles: 

Serveis tècnics i ambientals. 
 
Article 114. Cases unifamiliars aïllades. (codi 5) 
 
1. Definició: 
 
Ordenacions extensives de baixa densitat, de cases unifamiliars o bifamiliars aïllades 
en una parcel·la amb jardí. Comprèn els sectors de sòl urbà que han estat objecte 
d'operacions de parcel·lació característiques de l’habitatge unifamiliar aïllat envoltat 
d’espais lliures privats generalment enjardinats i que el planejament pretén mantenir. 
 
En base de les característiques de parcel·lació i edificatòries podem distingir les 
següents zones: 
 
a) Zona intensitat mitja (codi 5b). 
 
Corresponents als desenvolupaments integrats en el nucli de Querol. 
 
b) Zona intensitat baixa (codi 5c1). 
 
Corresponents al desenvolupament del polígon PAU-3 ”Mas Bermell”. 
 
c) Zona intensitat molt baixa (codi 5d). 
 
Corresponent als desenvolupaments integrats en el nucli de Querol. 
 
2. Condicions de parcel·lació 
 
a) Zona intensitat mitja (codi 5b). 

 
- Superfície mínima:  

400 m2. 
 

- Façana mínima: 
12,00 m. 

 
b) Zona intensitat baixa (codi 5c1). 
 

- Superfície mínima:  
800 m2. 
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ENRIQUE
Article 114. Cases unifamiliars aïllades. (codi 5)

ENRIQUE
1. Definició:

ENRIQUE
Ordenacions extensives de baixa densitat, de cases unifamiliars o bifamiliars aïlladesen una parcel·la amb jardí. Comprèn els sectors de sòl urbà que han estat objected'operacions de parcel·lació característiques de l’habitatge unifamiliar aïllat envoltatd’espais lliures privats generalment enjardinats i que el planejament pretén mantenir.

ENRIQUE
En base de les característiques de parcel·lació i edificatòries podem distingir lessegüents zones:

ENRIQUE
b) Zona intensitat baixa (codi 5c1).Corresponents al desenvolupament del polígon PAU-3 ”Mas Bermell”.

ENRIQUE
2. Condicions de parcel·lació

ENRIQUE
b) Zona intensitat baixa (codi 5c1).- Superfície mínima:800 m2.
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- Façana mínima: 
12,00 m. 

 
c) Zona intensitat molt baixa (codi 5d). 
 

- Superfície mínima:  
1.500 m2. 

 
- Façana mínima: 

20,00 m. 
 
3. Condicions d’edificació 
 
a) Zona intensitat mitja (codi 5b). 
 

- Tipus d’ordenació: 
Edificació aïllada. Es permet adossar amb projecte unitari a veïns amb un 
màxim de dos i sense disminució de la superfície mínima de parcel·la. 

 
- Densitat màxima d’habitatges: 

1hab/parcel·la. 
 

- Edificabilitat màxima: 
0,75m2sostre/m2sòl. 

 
- Ocupació màxima: 

40% de la parcel·la. 
 

- Alçada reguladora màxima i nombre de plantes: 
6,50 m corresponents a PB + 1PP. 

 
- Coberta: 

Plana: Transitable o no. 
Inclinada: Amb pendent màxim 35%. 
 

- Sota coberta: 
S’admet únicament per usos complementaris no habitables de l’habitatge. 

 
- Cossos sortints: 

S’admeten els cossos sortints. 
 

- Elements sortints:  
En les mateixes condicions que els cossos sortints. 

 
- Separacions mínimes: 

3,00 m a vial. 
2,00 m a veïns. 
4,00 m entre edificis. 
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ENRIQUE
Façana mínima:12,00 m.

ENRIQUE
3. Condicions d’edificació
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- Soterrani: 
Podrà ocupar la totalitat del gàlib edificable en planta baixa. 

 
- Tanques divisòries: 

 
- A vial;  

2,00 m màxim, fins 1,00 m poden ser opaques i la resta calades.  
- A veïns;  

2,00 m màxim, opaques o calades. 
 

- Espai lliure parcel·la: 
L’espai lliure es mantindrà preferentment enjardinat. 
L’espai lliure interior es podrà pavimentar com a màxim en un 30% exclosa la 
superfície ocupada per l’edificació. 
Es podran ubicar edificacions auxiliars pròpies de jardí. 

 
- Coberts: 

L’edificabilitat i ocupació dels coberts comptabilitzen a efectes de la total 
permesa i la seva geometria en planta es podrà inscriure en un rectangle els 
costats del qual tinguin una relació màxima de 1:2. 
L’ocupació màxima dels coberts serà de 5% fins un màxim de 30 m2. Es 
col·locaran a la meitat posterior de la parcel·la si ocupen l’espai de  separació a 
veïns, si el veí ja compta amb un s’haurà d’adossar a aquest. 
L’alçada màxima serà de 2,80 m corresponent a PB. 
La coberta serà plana no transitable o inclinada amb pendent màxim del 25% i 
sense que el carener superi els 3,00 m d’alçada en el punt més alt. 

 
- Barbacoes: 

Es poden ubicar únicament adossades a l’edificació principal amb la sortida de 
fums integrada i per sobre de la coberta de l’habitatge. 

 
- Piscines: 

Es poden ubicar a qualsevol punt de la parcel·la sempre i quan es deixi una 
separació de 1,00 m. a termenals i 3,00 m. a carrer. L’entorn transitable junt a 
termenals no es podrà elevar. 

 
- Arbrat: 

Es plantarà a 3,00 m de separació a termenals com a mínim preferentment 
segons l’Annex 7. 

 
b) Zona intensitat baixa (codi 5c1). 
 

- Tipus d’ordenació: 
Edificació aïllada. Es permet adossar un màxim de dos habitatges amb projecte 
unitari, i amb disminució del 20% de la superfície mínima de parcel·la. 

 
- Densitat màxima d’habitatges: 

1hab/parcel·la. 
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ENRIQUE
b) Zona intensitat baixa (codi 5c1).

ENRIQUE
Tipus d’ordenació:Edificació aïllada. Es permet adossar un màxim de dos habitatges amb projecteunitari, i amb disminució del 20% de la superfície mínima de parcel·la.

ENRIQUE
Densitat màxima d’habitatges:1hab/parcel·la.
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- Edificabilitat màxima: 
0,40m2sostre/m2sòl. 

 
- Ocupació màxima: 

30% de la parcel·la. 
 

- Alçada reguladora màxima i nombre de plantes: 
6,50 m corresponents a PB + 1PP. 

 
- Coberta: 

Plana: Transitable o no. 
Inclinada: Amb pendent màxim 35%. 

 
- Sota coberta: 

S’admet únicament per usos complementaris no habitables de l’habitatge. 
 

- Cossos sortints: 
S’admeten els cossos sortints. 

 
- Elements sortints:  

En les mateixes condicions que els cossos sortints. 
 

- Separacions mínimes: 
6,00 m a vial. 
3,00 m a veïns. 
6,00 m entre edificis. 

 
- Soterrani: 

Podrà ocupar la totalitat del gàlib edificable en planta baixa. 
 

- Tanques divisòries: 
- A vial;  

2,00 m màxim, fins 1,00 m poden ser opaques i la resta calades.  
- A veïns;  

2,00 m màxim, opaques o calades. 
 

- Espai lliure parcel·la: 
L’espai lliure es mantindrà preferentment enjardinat. 
L’espai lliure interior es podrà pavimentar com a màxim en un 20% exclosa la 
superfície ocupada per l’edificació. 
Es podran ubicar edificacions auxiliars pròpies de jardí. 

 
- Coberts: 

L’edificabilitat i ocupació dels coberts comptabilitzen a efectes de la total 
permesa i la seva geometria en planta es podrà inscriure en un rectangle els 
costats del qual tinguin una relació màxima de 1:2. 
L’ocupació màxima dels coberts serà de 5% fins un màxim de 50 m2. Es 
col·locaran a la meitat posterior de la parcel·la si ocupen l’espai de separació a 
veïns, si el veí ja hi compta amb un s’haurà d’adossar a aquest. 
L’alçada màxima serà de 3,00 m corresponent a PB. 
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ENRIQUE
Edificabilitat màxima:0,40m2sostre/m2sòl.- Ocupació màxima:30% de la parcel·la.- Alçada reguladora màxima i nombre de plantes:6,50 m corresponents a PB + 1PP.- Coberta:Plana: Transitable o no.Inclinada: Amb pendent màxim 35%.- Sota coberta:S’admet únicament per usos complementaris no habitables de l’habitatge.- Cossos sortints:S’admeten els cossos sortints.CVE-DOGC-A-13330041-2013

ENRIQUE
Elements sortints:En les mateixes condicions que els cossos sortints.

ENRIQUE
Separacions mínimes:6,00 m a vial.3,00 m a veïns.6,00 m entre edificis.

ENRIQUE
Soterrani:Podrà ocupar la totalitat del gàlib edificable en planta baixa.

ENRIQUE
Tanques divisòries:- A vial;2,00 m màxim, fins 1,00 m poden ser opaques i la resta calades.- A veïns;2,00 m màxim, opaques o calades.

ENRIQUE
Espai lliure parcel·la:L’espai lliure es mantindrà preferentment enjardinat.L’espai lliure interior es podrà pavimentar com a màxim en un 20% exclosa lasuperfície ocupada per l’edificació.Es podran ubicar edificacions auxiliars pròpies de jardí.

ENRIQUE
Coberts:L’edificabilitat i ocupació dels coberts comptabilitzen a efectes de la totalpermesa i la seva geometria en planta es podrà inscriure en un rectangle elscostats del qual tinguin una relació màxima de 1:2.L’ocupació màxima dels coberts serà de 5% fins un màxim de 50 m2. Escol·locaran a la meitat posterior de la parcel·la si ocupen l’espai de separació aveïns, si el veí ja hi compta amb un s’haurà d’adossar a aquest.L’alçada màxima serà de 3,00 m corresponent a PB.
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La coberta serà plana no transitable o inclinada amb pendent màxim del 25% i 
sense que el carener superi els 3,50 m d’alçada en el punt més alt. 

 
- Barbacoes: 

Es poden ubicar únicament adossades a l’edificació principal amb la sortida de 
fums integrada i per sobre de la coberta de l’habitatge. 

 
- Piscines: 

Es poden ubicar a qualsevol punt de la parcel·la sempre i quan es deixi una 
separació de 1,00 m a termenals i 3,00 m a carrer. L’entorn transitable junt a 
termenals no es podrà elevar. 

 
- Arbrat: 

Es plantarà a 3,00 m de separació a termenals com a mínim preferentment 
segons l’Annex 7. 

 
- Condicions especials: 

- Pendent: 
Amb l’objecte d’assolir una millor integració en el paisatge, les parcel·les amb 
un pendent superior al 20% que abasti més de la meitat de la parcel·la: 

- Podran reduir la separació a vial a la meitat. 
- Hauran de reduir l’ocupació al 20%. 
- Hauran d’integrar les edificacions auxiliars amb l’edificació principal. 
- Podran alinear a carrer les edificacions auxiliars. 

 
- Inundabilitat: 

Les zones delimitades per risc d’avingudes no podran ser edificades, a excepció 
de la tanca de límit de parcel·la la qual haurà de ser calada en tota la seva 
alçada.  

 
c) Zona intensitat molt baixa (codi 5d). 
 

- Tipus d’ordenació: 
Edificació aïllada.  

 
- Densitat màxima d’habitatges: 

1hab/parcel·la. 
 

- Edificabilitat màxima: 
0,25m2sostre/m2sòl. 

 
- Ocupació màxima: 

15% de la parcel·la. 
 

- Alçada reguladora màxima i nombre de plantes: 
6,50 m corresponents a PB + 1PP. 

 
- Coberta: 

Plana: Transitable o no. 
Inclinada: Amb pendent màxim 35%. 
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ENRIQUE
La coberta serà plana no transitable o inclinada amb pendent màxim del 25% isense que el carener superi els 3,50 m d’alçada en el punt més alt.

ENRIQUE
Barbacoes:Es poden ubicar únicament adossades a l’edificació principal amb la sortida defums integrada i per sobre de la coberta de l’habitatge.

ENRIQUE
Piscines:Es poden ubicar a qualsevol punt de la parcel·la sempre i quan es deixi unaseparació de 1,00 m a termenals i 3,00 m a carrer. L’entorn transitable junt atermenals no es podrà elevar.-

ENRIQUE
Arbrat:Es plantarà a 3,00 m de separació a termenals com a mínim preferentmentsegons l’Annex 7.

ENRIQUE
Condicions especials:- Pendent:Amb l’objecte d’assolir una millor integració en el paisatge, les parcel·les ambun pendent superior al 20% que abasti més de la meitat de la parcel·la:

ENRIQUE
Podran reduir la separació a vial a la meitat.- Hauran de reduir l’ocupació al 20%.- Hauran d’integrar les edificacions auxiliars amb l’edificació principal.- Podran alinear a carrer les edificacions auxiliars.

ENRIQUE
Inundabilitat:

ENRIQUE
Les zones delimitades per risc d’avingudes no podran ser edificades, a excepcióde la tanca de límit de parcel·la la qual haurà de ser calada en tota la seva

ENRIQUE
alçada.



 
 

 67

 
- Sota coberta: 

S’admet únicament per usos complementaris no habitables de l’habitatge. 
 

- Cossos sortints: 
S’admeten els cossos sortints. 

 
- Elements sortints:  

En les mateixes condicions que els cossos sortints. 
 

- Separacions mínimes: 
- 10,00 m a vial. 
-   5,00 m a veïns. 
- 10,00 m entre edificis. 

 
- Soterrani: 

Podrà ocupar la totalitat del gàlib edificable en planta baixa. 
 

- Tanques divisòries: 
- A vial;  
2,00 m màxim, fins 1,00 m poden ser opaques i la resta calades.  
- A veïns;  
2,00 m màxim, opaques o calades. 

 
- Espai lliure parcel·la: 

L’espai lliure es mantindrà preferentment enjardinat. 
L’espai lliure interior es podrà pavimentar com a màxim en un 15% exclosa la 
superfície ocupada per l’edificació. 
Es podran ubicar edificacions auxiliars pròpies de jardí. 

 
- Coberts: 

L’edificabilitat i ocupació dels coberts comptabilitzen a efectes de la total 
permesa i la seva geometria en planta es podrà inscriure en un rectangle els 
costats del qual tinguin una relació màxima de 1:2. 
L’ocupació màxima dels coberts serà de 5% fins un màxim de 100 m2. Es 
col·locaran a la meitat posterior de la parcel·la si ocupen l’espai de separació a 
veïns, si el veí ja compta amb un s’haurà d’adossar a aquest. 
L’alçada màxima serà de 3,00 m corresponent a PB. 
La coberta serà plana no transitable o inclinada amb pendent màxim del 25% i 
sense que el carener superi els 3,50 m d’alçada en el punt més alt. 

 
- Barbacoes: 

Es poden ubicar dins del gàlib edificador de l’edificació principal. 
 

- Piscines: 
Es poden ubicar a qualsevol punt de la parcel·la sempre i quan es deixi una 
separació de 1,00 m. a termenals i 3,00 m. a carrer. L’entorn transitable junt a 
termenals no es podrà elevar. 
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- Arbrat: 
Es plantarà a 3,00 m de separació a termenals com a mínim preferentment 
segons l’Annex 6. 

 
4. Condicions d'ús: 
 

a) Usos principals: 
Habitatge unifamiliar, residencial (especial i hoteler), sociocultural, administratiu, 
educatiu i sanitari-assistencial. 

 
b) Usos compatibles: 

Comercial, restauració, oficines i serveis, garatge, administratiu, esportiu i 
serveis tècnics i ambientals. 
La proporció d’ús compatible serà del 30% com a màxim, per incrementar 
aquest percentatge caldrà redactar un pla especial que el justifiqui. 

 
Article 115. Habitatge de protecció pública 
 
1. Definició: 
 
Comprèn els terrenys destinats a la construcció d’habitatge de protecció pública en 
qualsevol de les seves modalitats. 
 
Aquest tipus d’habitatge és permès en totes les zones on sigui admès l’ús 
d’habitatge, per tant quan sigui necessari establir els àmbits específics s’assenyalarà 
amb un superíndex al codi de la zona o subzona on es situï.  
Aquest superíndex dependrà de la modalitat de protecció a que s’acullin: 
 

- Règim especial: “e”. 
- Règim general: “g”. 
- Preu taxat o concertat: “t”. 
- Habitatge català protegit: “c". 

 
En sòl urbà consolidat i en els polígons d’actuació urbanística on es preveu sostre de 
nova implantació el POUM determina de forma indicativa els terrenys destinats a la 
construcció d’habitatge protegit amb el superíndex “g”, règim general, 
independentment del règim definitiu de la modalitat a la que finalment s’acullin. 
 
En sòl urbà no consolidat inclòs en un sector objecte de pla de millora urbana i en sòl 
urbanitzable, el planejament derivat establirà la reserva de terrenys i la seva ubicació 
dins del sector. 
 
S’estableix de forma general, si el planejament no determina altre inferior, un termini 
màxim de 2 anys per a l’inici de les obres a comptar des de que la parcel·la tingui 
condició de solar i de 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data de 
l’atorgament de la llicència d’obres. 
 
2. Condicions de parcel·lació: 
 
S’estableixen les mateixes condicions de la zona (codi) on es situï. 
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ENRIQUE
4. Condicions d'ús:

ENRIQUE
Usos principals:

ENRIQUE
Habitatge unifamiliar, residencial (especial i hoteler), sociocultural, administratiu,educatiu i sanitari-assistencial.

ENRIQUE
Usos compatibles:

ENRIQUE
Comercial, restauració, oficines i serveis, garatge, administratiu, esportiu iserveis tècnics i ambientals.

ENRIQUE
La proporció d’ús compatible serà del 30% com a màxim, per incrementaraquest percentatge caldrà redactar un pla especial que el justifiqui.




