Departament d’informació Urbanística

VERD PÚBLIC.

VP
Plaça pública en superfície amb tres plantes d’aparcament privat en soterrani.
Li és d’aplicació en superfície la normativa del Pla General Metropolità per als parcs i jardins urbans
que es detalla a continuació:

Articulat del Pla General Metropolità
Art 202. Definició
1. Són parcs urbans els sòls destinats a espais verds de gran superfície (superior a12.000 m2).
2. El Pla destina a parcs i jardins urbans els actuals de fet i de dret (6a) i els que, per exigències de
la qualitat de l’ordenació, es preveuen al servei d’un o diversos municipis(6b) o amb abast
metropolità (6c).
3. Diferents dels parcs urbans són els jardins urbans, de menor superfície i d’interès local.
Pertanyen també al sistema d’espais lliures les places, els passeigs, les rambles i els miradors
públics que es diferencien dels parcs i jardins per la sistematització del seu disseny i per la
funcionalitat pròpia.
Art 203. Usos permesos
A les àrees de parc urbà, sense perdre, en cap cas, la naturalesa de domini públic, només s’hi
admeten els usos públics i els usos col·lectius que estiguin especialment previstos al pla especial
que s’aprovi a aquest efecte i que respectin, en tot cas, les condicions següents:
1. Les edificacions no han d’ultrapassar l’ocupació del 5 per 100 de la superfície del parc en servei
al moment en què es projectin.
2. L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions serà de 10 m. S’admetrà un cos singular fins
a 15 m., sempre que es garanteixi la insolació de les àrees enjardinades i de repòs.
Art 204. Terrenys de propietat privada
1. Els terrenys de particulars que segons aquest Pla es qualifiquen de parcs urbans o constitueixen
enclavaments en parcs de domini públic, estan sotmesos a la legislació específica forestal i al
que estableix aquest Pla, amb l’objecte d’assegurar-los la destinació en l’ordenació.
2. L’Administració municipal, o si fa al cas, la metropolitana, amb títol legitimador en aquest Pla,
podran expropiar aquests terrenys per tal de sotmetre’ls, pel que fa a la titularitat i destinació, al
règim de domini públic.
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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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