Departament d’informació Urbanística

LLIURE PERMANENT.

26 – 26*
Aquest document recull la normativa del PGM i incorpora les modificacions i ordenances
aprovades posteriorment al terme municipal.
Tipus:
26

lliure permanent.

26*

lliure permanent amb paràmetres determinats.

Articulat del Pla General Metropolità
Únicament es recull la normativa específica del PGM per a aquesta zona. També li és d’aplicació
la normativa genèrica, compartida amb altres zones, com definicions de plantes, alçades, usos,
habitabilitat, etc., que es poden consultar als enllaços a les pàgines web del final del document.

Art. 161. Definició.
1.- Comprèn el sòl no urbanitzable no inclòs dins les modalitats de verd privat d’interès tradicional i
rústic protegit de valor agrícola.
2.- Per la seva situació o per les seves característiques topogràfiques o físiques, no podrà
destinar-se aquest sòl a cap tipus d’edificació, excepció feta d’aquelles construccions i
instal·lacions vinculades amb l’execució o el manteniment d’obres i de serveis públics, després
de la indemnització corresponent, i aquelles construccions o instal·lacions pròpies de
l’explotació agrícola de la finca que es podran admetre quan la naturalesa i la condició del
terreny ho permetin.
Art. 162. Usos admesos.
No s’admetran més usos en aquest sòl que l’agrícola i forestal i el de construccions o instal·lacions
destinades, directament, a l’explotació de la finca de que es tracti.
Quan aquest sòl es trobi dins l’àrea d’influència d’un sistema general, se sotmetrà al que disposa
la legislació aplicable a la matèria i al que estableixen aquestes Normes en reglamentar els
sistemes generals.

Observacions:
Les zones 26*, a més de la normativa del Pla General Metropolità, tenen una regulació especial
motivada per l’aprovació d’un expedient de planejament urbanístic derivat que regula alguns
paràmetres determinats.
Els expedients de planejament urbanístic vigents es poden consultar al geoportal urbanístic de
l’ajuntament (obrint la fitxa urbanística que es genera al clicar sobre la finca objecte de la consulta)
en aquest enllaç:
www.gramenet.cat/geoportal
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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 delimiten 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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