ANNEX 5: NORMATIVA URBANÍSTICA
RESUM DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA D’APLICACIÓ
L’AVANTPROJECTE

PER

LA REALITZACIÓ

DE

1. D’acord amb el POUM de Fonollosa. El règim urbanístic de l’àmbit d’intervenció de l’ampliació
del centre escolar (vermell) és el següent:
Classificació:
Qualificació:

Sòl urbà (SU)
Clau SE1, Sistema d’Equipaments Educatiu

2. Pel què fa a l’àmbit de l’accés nord (verd), es proposa fer-lo per una part qualificada amb la
Clau SE2, Sistema d’Equipaments Esportiu. S’ha de tenir en compte que en cas que la
proposta dugui a terme l’accés per aquesta zona, no es podran edificar construccions de
caràcter escolar i l’accés en aquest punt haurà de ser obert i articular tota la pastilla nord
qualificada com a SE2, donant també accés als diferents equipaments actuals i futurs que s’hi
puguin construir.
L’Ajuntament té pensat utilitzar aquest espai (SE2 no edificat, situat al nord) com un espai
urbà obert que pugui donar accés al Centre educatiu però també distribuir una futura zona de
possibles camps d’esports polivalents a l’aire lliure, que a la vegada, també es puguin utilitzar
com a bossa d’aparcament excepcional amb jornades de portes obertes, actes escolars,
partits de futbol o concerts de festa major que es puguin realitzar a la pista poliesportiva
coberta.

Àmbits d’intervenció i la seva qualificació (SE1 i SE2). Plànol O4.1 del POUM de Fonollosa
adjunt al final del present ANNEX.
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3. Pel què fa a la regulació dels paràmetres urbanístics, cal atendre a les determinacions de
l’article 77 del POUM de Fonollosa:
Art. 77 Condicions generals d’ordenació i d’edificació
1. L’edificació en les àrees d’equipament comunitari s’ajustarà a les necessitats funcionals
dels diversos equipaments, al paisatge de l’entorn i a l’organització general del teixit urbà en
què se situen.
2. Part de les condicions d’edificació dels nous equipaments comunitaris situats en sòl urbà
venen definides en els plànols d’ordenació. Per a aquelles condicions que no ho estiguin
s’aplicaran les condicions d’edificació de la zona immediata o contigua.
3. L’edificabilitat neta per als nous equipaments, no compresos en l’apartat anterior, es
regularà pels índexs següents:
a) Educatiu: 0,90 m²st/m²s.
b) Esportiu: 0,60 m²st/m²s.
c) Altres usos: 3,00 m²st/m²s.
4. En relació al sistema d'equipaments - cementiri (clau SE7) s'estableixen unes franges de
protecció de 25 i 50 metres, establertes en els art. 39 i 41 del Decret 297/1997, de 25 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
5. El pati existent al davant de l'Església de Fonollosa no serà edificable.

4. Per tal de definir els paràmetres no definits anteriorment, es considera que les condicions
d’edificació seran les de la zona qualificada com a Clau R6a ja que es considera la zona
contigua al centre. Per aquest motiu s’aplicarà l’article 111.1 que marca els següents
paràmetres:
a) Parcel·la mínima de 350 metres quadrats.
b) Façana mínima de 12 metres.
c) Ocupació màxima de parcel·la del 30 per 100. (Es comptabilitzarà la parcel·la
sencera qualificada com a SE1).
d) Separació mínima e l’edificació a la partió de la façana de 6 metres.
e) Separació mínima a les partions laterals i al fons, de 3 metres.
f) Alçada màxima de 7 metres.
g) Nombre màxim de plantes de planta baixa i una planta pis.

5. Com a façana es considerarà només la quina actualment dona a la via pública, que fa
referència a la del Carrer de la Mestra Àngela Torres, on s’hauran de respectar els 6
metres. La delimitació oest amb el camp de cultiu es podran considerar partió lateral i
per tant, serà d’aplicació la separació obligatòria de 3 metres.
Pel què fa al límit nord de l’àmbit d’intervenció. Al tractar-se d’una mateixa parcel·la pública
tota qualificada d’equipament, no serà obligatori respectar els 3 metres com si es tractés
d’un partió lateral.
Pel que fa a la separació de l’edificació a la Carretera BV-3008 situada a sud, serà
d’aplicació el què determina el plànol d’ordenació i s’hauran de deixar 12 metres a les
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noves construccions proposades.
Així doncs, les separacions a límits laterals quedaran detallades tal com s’especifica al
plànol 2.5 d’esquemes de proposta i es podrà resumir amb el següent esquema:

Àmbits d’intervenció i la seva qualificació (SE1 i SE2) i límits edificació segons POUM.

3. Pel què fa a l’adaptació topogràfica, s’aplicarà l’article 215 del POUM de Fonollosa que regula
l’adaptació topogràfica de les claus d’edificació aïllada (Clau R6a):
1.En els terrenys en pendent, les plataformes d’anivellació tocant els límits de la
parcel·la no es podran situar a més de 1,50 metres per sobre o per sota de la
cota natural del límit.
2.Les plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la s’hauran de disposar
de forma que no ultrapassin els talussos de pendent 1:3 (alçada: base), traçats a
partir de la cota dels límits en sentit ascendent o descendent.
3.Els murs interiors de contenció de terres no podran ultrapassar, per la part vista,
una alçada de 3,00 metres.
4.Com a conseqüència del pendent, no podrà aparèixer més d’una planta soterrani, i
s’haurà d’adaptar la disposició de l’edificació i les terrasses d’anivellament a aquest fi.
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De forma puntual i sempre que sigui justificadament i per donar compliment a altres
normes sectorials com el codi d’accessibilitat es podran realitzar murs superiors als citats
anteriorment. Podria ser un exemple l’execució d’una rampa amb murs de contenció que
superin els paràmetres anteriors.
4. Pel què fa a les condicions estètiques, s’aplicarà les determinacions de l’article 107.4 del
POUM de Fonollosa que determina que els colors de les façanes i paraments exteriors
seran de la gamma dels obres o terrossos.
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