Departament d’informació Urbanística

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL.

8b – 8b*
Tipus:
8b

Verd privat d’interès tradicional.

8b*

Verd privat d’interès tradicional 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 147. Definició.
1. És qualificat de verd privat d’interès tradicional el sòl no urbanitzable ocupat per edificacions
antigues i els seus contorns destinats a jardins, parcs, arbrat, àrees de vegetació i similars, que
han de conservar-se pel valor de les edificacions o els seus espais naturals annexos.
2. Quan s’incloguin al catàleg que estableix l’article 25 de la Llei del sòl, seran aplicables, a més a
més del règim propi d’aquell catàleg, les disposicions contingudes en aquesta secció i aquelles
que amb caràcter general regeixen al sòl no urbanitzable.
3. El règim urbanístic als terrenys que tot i que estan situats en sòl urbà són qualificats
excepcionalment de verd privat d’interès tradicional, es regirà pel que es disposa en aquesta
secció.
Art 148. Protecció de l’edificació.
1. S’autoritzen les obres de consolidació, conservació i millora de les edificacions existents al sòl
privat d’interès tradicional.
2. Al sòl privat d’interès tradicional, podran autoritzar-se, mitjançant la redacció d’un pla especial,
petites obres de nova planta o d’ampliació de les edificacions actuals per al seu condicionament
en relació amb els usos admesos a la zona, sempre que se’n garanteixi la protecció i d’acord
amb les condicions següents:
a)- El Pla Especial ha de fixar l’ordenació de la zona atenent-ne la conservació i protecció de
les característiques primitives i la integració de les intervencions noves amb les
edificacions antigues, els jardins i la vegetació existent.
b)- El Pla Especial ha de fixar la indivisibilitat de la finca, com també les altres condicions
que garanteixin el manteniment i la protecció de les edificacions i entorns naturals que
motiven la qualificació.
c)- Els usos admesos a la zona han de ser: els usos actuals compatibles amb la protecció de
les característiques de la zona i els culturals o recreatius que estableixi el pla especial.
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d)- Les obres d’ampliació de les construccions existents en aquesta zona, no poden superar
el 10 per 100 de l’edificabilitat actual. Per a les construccions noves s’estableix un índex
d’edificabilitat net sobre parcel·la rústica de 0’01 m2/m2.
Art 149. Protecció de l’arbrat i del paisatge.
1. Cal conservar l’ordenació actual de l’arbrat, jardins, àrees de vegetació i d’altres de similars
existents. S’admetran les operacions de creació, millora i conservació d’aquest sòl i dels mantells
de vegetació i arbrat.
2. A més del que es disposa amb caràcter general per a la regulació de les llicències tota sol·licitud
d’obres, tala d’arbres, establiment o modificació de jardineria i similars haurà d’acompanyar-se
d’una memòria on s’han de detallar les mesures a realitzar, encaminades a la creació, millora o
conservació d’aquest sòl i del seu mantell de vegetació o arbrat, dins la parcel·la on es pretengui
portar a terme l’operació.
Art 150. Limitacions de la propietat.
1. L’ordenació continguda en aquesta secció respecta la plenitud de la propietat privada, en
consonància amb la destinació actual del sòl qualificat de verd privat d’interès tradicional.
2. Si raons d’interès públic o comunitari en determinen la inclusió al catàleg i, en virtut d’aquesta
inclusió, l’establiment de limitacions singulars que restringeixin el contingut definit en aquesta
secció, el propietari tindrà dret a una indemnització justa, en la mesura precisa per aquesta
limitació singular.

Observacions:
Les zones 8b*, 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

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

Plaça Olimpo, 3

CP 08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00

+ www.gramenet.cat

2

Departament d’informació Urbanística

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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