Departament d’informació Urbanística

DENSIFICACIÓ URBANA: SUBZONA II – SEMIINTENSIVA.
RAMBLA DEL FONDO I ENTORN.

13bf
Generalitats.
1. La zona d'aprofitament privat en l'àmbit del P.E. és, tal com s'assenyala en el plànol d’ordenació i
correspon a la qualificació 13b del PGM, zona en densificació urbana semiintensiva, de les NU.
2. Per a la regulació de la dita zona seran d'aplicació les NU i Ordenances del PGM, excepte en els
aspectes que assenyalen els articles següents.
Fondària edificable.
La fondària edificable serà l'assenyalada en el plànol d’ordenació. Per darrera d'aquesta fondària
només es permetrà la planta baixa, quan el pati interior d'illa sigui edificable.
Nombre màxim de plantes.
El nombre màxim de plantes serà l'assenyalat en el plànol d’ordenació. L'alçada reguladora màxima
es determinarà segons el nombre de plantes, d'acord amb el següent quadre:
PB + 1 pis
7,55 m.
PB + 2 pisos 10,60 m.
PB + 3 pisos 13,65 m.
PB + 4 pisos 16,70 m.
Pati interior d'illa ( PII ).
El pati interior d'illa serà edificable en les condicions que determinen les NU del PGM.
Les baranes i elements separadors entre parcel.les en els patis interiors d'illa, podran ésser opacs fins
a 1,80 m. i calats fins a 2,50 m. mesurats des de la cara superior del forjat.
Celoberts.
Quan existeixin edificis amb celoberts situats a les mitgeres que no compleixin les dimensions
mínimes establertes pel PGM, els edificis que s'hi adossin hauran de situar els seus celoberts
confrontats amb els existents. Això no suposarà, en cap cas, la mancomunitat dels celoberts.
Pel que fa a la forma i tamany, les parts noves d'aquests celoberts hauran d'acomplir el que
estableix l'art.233 de les NU.
En el còmput de la superfície mínima conjunta de celoberts del nou edifici (12% de la superfície) es
podran incloure els celoberts de l'edifici existent que s'hi incorporin de la forma abans descrita.
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Tractament de mitgeres.
Quan, per limitació de l'alçada reguladora màxima o de la profunditat edificable màxima, la
construcció o remodelació d'un edifici suposi la permanència o aparició de parets mitgeres vistes,
aquestes hauran de ser tractades amb materials i acabats propis de les façanes de l'edifici.
En aquests casos, quan la diferència d'alçada amb els edificis contigus sigui superior a una planta,
podran autoritzar-se per sobre de l'alçada reguladora màxima elements ornamentals, oberts i no
opacs que, millorant les condicions estètiques del front de carrer, tendeixin a dissimular aquestes
diferències.
Cossos sortints.
Els vols màxims dels cossos sortints serà:

carrer
16 m. o menys
16 m. a 21 m.
21 m. o més

Cos obert
0.50 m.
1.00 m.
1.50 m.

Cos tancat
No s’admet
1.00 m.
1.50 m.

Els cossos sortints tancats no podran ocupar més d'1/3 de la longitud total de façana. La seva
construcció serà bàsicament amb tancament transparent, de manera que la relació opac/transparent
serà inferior a 1/2.
Cada cos sortint no superarà una amplada de 3,60 m.

Habitatge en Planta Baixa
Habitatges amb façana directa a carrer:
En aplicació de la Disposició addicional primera de la “2ª Modificació puntual del Pla de millora
urbana per a la regulació dels usos a Santa Coloma de Gramenet”, aprovat en data 08 d’abril de
2016; als Eixos Comercials Centrals -ECC, d’amplada igual o superior a 10 metres, queden
prohibits els habitatges en planta baixa amb façana directe al carrer.
Es pot consultar el llistat dels Eixos Comercials Centrals - ECC al següent enllaç (article 28.2):
http://infourbanistica.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/informacio-urbanistica/planejamenturbanistic/expedients-de-planejament-urbanistic-vigents/planejament-derivat-plans-especials-plans-de-milloraurbana/pu197-2a-modificacio-puntual-del-pla-de-millora-urbana-per-a-la-regulacio-dels-usos-a-santa-coloma-degramenet/

Resta de situacions:
A la resta de situacions serà d’aplicació les normes urbanístiques del PGM, “la modificació de les
normes urbanístiques del PGM i de les ordenances metropolitanes d’edificació pel que fa al
nombre màxim d’habitatges per parcel·la i a les condicions del estacionaments i aparcaments de
Santa Coloma de Gramenet”, aprovat en data 19 de novembre de 2008; així com la normativa
específica del Pla sectorial que reguli l’àmbit on es troba la finca.
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Finques situades dins un àmbit de Protecció.
Les finques situades dins un àmbit de protecció hauran de complir, a més a més del que dictamini la
present normativa, el que estigui determinat de forma específica pel seu tipus de protecció i que ve
regulat per l’expedient urbanístic que el defineix.
El tipus de protecció es pot consular en el següent enllaç:
http://www.gramenet.cat/geoportal/?center=434216.0,4589187.5&scale=30000&thematic=tematic3

Finques situades dins un polígon de gestió.
Les finques situades dins un polígon de gestió delimitan àmbits físics d’actuació per a l’execució del
planejament.
Ell àmbits i els tipus de gestió es pot consular en el següent enllaç:
http://www.gramenet.cat/geoportal/?center=434216.0,4589187.5&scale=30000&thematic=tematic2

Altra normativa urbanística aplicable a aquesta clau:
• Pla General Metropolità:
Normativa urbanística metropolitana (Normes i Ordenances del Pla General Metropolità,
Ordenances de Rehabilitació i Ordenances de Publicitat) que es pot consultar al següent enllaç:
http://www.amb.cat/web/territori/gestio-i-organitzacio/numamb

• Modificacions de la Normativa urbanística metropolitana al municipi de Santa Coloma de
Gramenet, que es pot consultar al següent enllaç:
http://infourbanistica.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/informacio-urbanistica/planejament-urbanistic/normativaurbanistica/normes-urbanistiques/

• Ordenances d’àmbit municipal i modificacions de les Ordenances del Pla General Metropolità que
es poden consultar en aquest enllaç:
http://infourbanistica.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/informacio-urbanistica/planejament-urbanistic/normativaurbanistica/ordenances-urbanistiques/
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