Departament d’informació Urbanística

PROTECCIÓ DE SISTEMES GENERALS.

9 – 9*
Aquest document recull la normativa del PGM i incorpora les modificacions i ordenances
aprovades posteriorment al terme municipal.
Tipus:
9

Protecció de sistemes generals.

9*

Protecció de sistemes generals 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 174. Espais de protecció de sistemes generals.
1.- Aquest Pla General delimita, entre els espais lliures afectats a la protecció de sistemes generals,
el de comunicacions, com a sol que per la seva immediatesa al sistema, i afectat pel conjunt de
limitacions que hi tenen llur causa, no pot ser edificat. Si pel sistema general l’accés a la via
publica d’una finca experimenta minva, se li procurarà un substitutiu i, respecte als edificis ja
existents, el seu propietari podrà realitzar obres de conservació i de millora d’acord amb la seva
destinació.
2.- Als espais de protecció vinculats al sistema viari es podran autoritzar, mitjançant la redacció d’un
Pla Especial, gasolineres i estacions de servei. El Pla Especial haurà de fixar les condicions que
garanteixin la compatibilitat de les instal·lacions autoritzades amb les servituds i limitacions de la
protecció del sistema viari.
Art 201. Espais lliures vinculats a la protecció de sistemes.
1.- Els sols immediats als sistemes de comunicacions i els compresos dins d’àrees de protecció de
serveis tècnics (com les línies d’energia elèctrica) o d’uns altres serveis (com els cementiris), i
els sòls que per la seva proximitat a cursos hidrogràfics o per les seves característiques
topogràfiques, hagin de preservar-se de l’edificació i sotmetre’s, per exigències de l’ordenació,
al regim d’espais lliures, estan dibuixats als plànols b-2 del PGM a escala 1:5.000, amb la
identificació (9).
2.- La seva destinació es constituir reserves de sòl per a la protecció, implantació o servituds
imposades per les normes i lleis vigents sobre els sistemes respectius. L’ús d’aquests espais es
el propi dels espais verds no edificables, no obstant això, a l’esmentat sòl es podran admetre,
mitjançant un Pla Especial i sense menystenir les limitacions i servituds derivades del sistema
general, aquells usos i activitats d’utilitat pública o interès social que, pel seu caràcter, puguin
emplaçar-se prop del sistema respectiu. El Pla Especial, haurà de fixar les condicions que
garanteixin la compatibilitat i subordinació de les instal·lacions autoritzades, amb les necessitats
i limitacions derivades del sistema general corresponent.
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Observacions:
Les zones 9*, 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

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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