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3.‐ ESTUDI LEGAL‐URBANÍSTIC 

3.2.‐ NORMES URBANÍSTIQUES QUE AFECTEN AL SOLAR 

Sector nº 1: EIXAMPLE SUD (claus 10 i 11) 

Descripció: 

El desenvolupament d’aquest  sector del  sòl  apte per  a ésser urbanitzat és prioritari  i  té un 

caràcter  prioritàriament  residencial.  Està  situat  al  sud  de  l’Espluga,  entre  el  casc  antic,  la 

urbanització Carreres, la línia d’AT i la Zona d’equipaments. 

Condicions d’ordenació del sector: 

S’estableixen els paràmetres d’edificabilitat següents: 

a) L’edificabilitat bruta màxima es de 0,45 m2 sòl/sostre 

b) El sostre edificable màxim es de 55.980 m2 

c) EL nombre màxim de vivendes es de 311 vivendes (25viv/ha) 

Relacionats amb el sector es preveuen espais adscrits al sistema general viari. 

Per donar compliment al que preveu  l’article 65.2 del Reglament de  la Llei 3/1984, es preveu 

que  en  l’àmbit del  sector  es destinaran  5m2/habitant  de  sòls  per  integrar‐se  en  el  sistema 

general d’espais lliures. 

S’han de preveure les Superficies següents per a sistemes locals: 

a) Espais lliures: 10% de la superfície del sector 

b) Centres docents: 5.000m2 

c) Serveis d’interès públic i social: 4% de la superfície del sector. 

d) Aparcament: una plaça per cada habitatge o per cada 100m2 d’edificació destinada a 

altre ús, admetent‐se el cinquanta per cent a  l’aire  lliure en situació adjacent a  la via 

pública. 

El sistema d’ordenació de l’edificació serà el d’edificació aïllada. 

Com a condicionament del Pla Parcial en els plànols d’ordenació s’assenyala part del sistema 

local viari, la concreció definitiva del qual pertoca al Pla Parcial. 

Les àrees d’espais  lliures generals  i  locals s’acumularan  i s’emplaçaran en  la mateixa  illa de  la 

de  la  urbanització  Carreres  i  entorn  als  dipòsits  d’aigua.  Les  zones  d’edificació  unifamiliar 

s’emplaçaran  en  les  àrees  classificades  amb  la  clau  10  i  les  d’edificació  plurifamiliar  en  les 

classificades amb la clau 11. 



S’estableixen les condicions d’edificació següents: 

a) Per les zones d’edificació plurifamiliar les mateixes de la clau 5º del sòl urbà. 

b) Per les zones d’edificació unifamiliar les mateixes que la clau 6c del sòl urbà. 

c) En el supòsit de vivendes unifamiliars,  la superfície mínima de parcel∙la serà de 200 a 

400 m2, segons es tracti de unifamiliar en filera o aïllada respectivament. 

S’estableixen les condicions d’ús següents: 

• L’ús global es el d’habitatge, en les modalitats d’unifamiliar i plurifamiliar. 

• Com a complementaris es preveuen els 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 20. 

Condicions de gestió: 

1. El sistema d’actuació serà el de compensació. 

2. El  sector  podrà  ésser  objecte  de  desplegament  per  subsectors  sempre  que  es  doni 

compliment a allò que disposa l’article 57 del Reglament de la Llei 3/1984. 

3. La  cessió  i  l’execució  dels  sistemes  generals  integrats  o  relacionats  amb  el  sector, 

segons  es  desprèn  dels  plànols  d’ordenació  i  del  que  es  diu  en  les  condicions 

d’ordenació anteriors, es portarà a  terme d’acord amb allò que disposen els articles 

84.1  i 89 del Reglament de  la Llei 3/1984. Tanmateix,  l’administració podrà disposar 

d’altra manera la gestió dels sistemes. 

Condicions d’urbanització: 

1. Es  sanejaran  els  terrenys  que  suporten  la  urbanització  amb  l’excavació  de  la  capa 

vegetal, particularment a punts més baixos. 

2. Es tindrà una cura especial pel que  fa a  l’evacuació d’aigües pluvials  i al drenatge de 

l’aigua del sòl. Es proposa el sistema separatiu, i es recomana el disseny de les seccions 

dels carrers amb capacitat per a l’eliminació superficial de les aigües de la pluja. 

3. S’utilitzaran per a  les vies de vianants pavimentacions a base d’explanació millorada, 

formigó hidràulic i panots de ciment. 

4. El  pla  parcial  regularà  la  forma  i  materials  de  les  tanques  a  fi  d’integrar‐se  i 

homogeneïtazr‐se amb les característiques de la urbanització. 

 

 

 

 



Art. 84.‐ Classes d’usos 

A) Segons la seva funció: 

1.‐ Ús de vivenda, que comprèn l’edifici destinat a habitatge o residència familiar. S’estableixen 

les categories següents: 

• Vivenda unifamiliar: Es  l’edifici per habitatge,  situat en parcel∙la  independent, en 

edifici aïllat o agrupat horitzontalment i amb accés independent o exclusiu. 

• Vivenda: Es l’edifici per habitatge plurifamiliar, amb accés i elements comuns. 

2.‐ Us hoteler, que comprèn els edificis destinats a allotjament temporal per a transeünts, com 

poden esser hotels, apart‐hotels i, en general, els del ram d’hosteleria. 

3.‐ Us de bar, restaurants i similars. 

4.‐ Us comercial. Es l’ús que correspon als locals oberts al públic, destinats al comerç al detall i 

locals destinats a prestació de serveis privats al públic, com poden ésser perruqueries, salons 

de bellesa, rentat, planxat i similar. Aquest ús no implica ‘adscripció de la totalitat d’un edifici i 

el límit de superfície es de 1000m2 de sostre. 

5.‐ Ús d’oficina.  En  aquest ús  s’inclou  el de  les  activitats  administratives  i burocràtiques de 

caràcter  públic  o  privat,  els  de  banca,  borsa  i  assegurances  els  que,  amb  caràcter  anàleg, 

pertanyen a empreses privades o públiques i als despatxos professionals. 

En aquest ús es distingeix entre el supòsit en el que l’ús d’oficina coincideix amb altres usos en 

el  mateix  edifici  i  l’ús  d’oficines  exclusiu,  que  implica  la  completa  adscripció  de  l’edifici 

d’aquest ús. 

6.‐ Ús de magatzems. 

• És  l’ús  que  correspon  a  locals  oberts  al  públic,  destinats  al  comerç,  no  inclosos  a 

l’apartat  precedent,  els  locals  de  comerç  a  l’engròs  i  els magatzems  no  inclosos  ni 

directament lligats a l’activitat manufacturera. 

• Els usos comercials i de magatzem que, per llur característiques matèries manipulades 

o emmagatzemades o mitjans emprats originin molèsties o generin riscs a la salubritat 

o a la seguretat de les persones o de les coses es regiran pel que s’estableix per a l’ús 

industrial. 

7.‐ Ús industrial: S’hi comprenen les següents acticvitats: 



• Els  magatzem  destinats  a  la  conservació,  guarda  i  distribució  de  productes,  amb 

exclusiu  forniment a detallistes, majoristes,  instal∙ladors,  fabricants o distribuïdors o 

sense servei de venda directa (stokage). 

• Indústries de materials per a la construcció. 

• Garatges 

• Els tallers de reparació i de les estacions de servei. 

• Agències de transport. 

• Les indústries d’obtenció, transformació i transport de béns. 

• Les  activitats  que  pels materials  utilitzats, manipulats  o  despatxats,  o  per  elements 

tècnics emprats, puguin ocasionar molèsties, perills o  incomoditats a  les persones o 

danys als béns. 

8.‐ Ús  industrial  vitivinícola  i  agrícola  en  general. Aquest  ús  comprèn  totes  les  activitats  de 

manipulació, dipòsit i elaboració de productes derivats de la vinya, vinculades a l’explotació de 

la finca on s’emplacen (cellers i bodegues de criança). 

Resta  excloure  d’aquest  ús  la  producció  exclusiva  de  vins  i  d’altres  begudes  alcohòliques 

mitjançant  la manipulació d’alcohols  i altres productes no provinents de  la pròpia explotació 

de la finca. Aquesta modalitat no serà considerada com a activitat agrícola i no serà admissible 

la seva implantació en sòls no urbanitzables d’interès agrícola, forestal o paisatgístic. 

L’ús  industrial definit  al punt  7,  es  absolutament  incompatible  en  el  sòl  no urbanitzable.  Si 

s’admeten les activitats d’emmagatzematge de productes agraris. 

9.‐ Ús sanitari‐assistencial 

• Ús  sanitari‐assistencial  és  el  corresponent  al  tractament  o  allotjament  de malalts. 

Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, dispensaris, consultoris i similars. 

• L’ús  sanitari‐assistencial  també  inclou  les  clíniques  veterinàries  i  establiments 

sanitaris. 

• També comprèn els edificis destinats a allotjament comunitari, com asils, llar de vells, 

etc. 

10.‐ Ús educatiu. Aquest ús comprèn l’ensenyament en tots els graus i modalitats. 

11.‐ Ús socio‐cultural. Aquest ús comprèn les instal∙lacions com museus, biblioteques, sales de 

conferències, sales d’art i similars, i el d’activitats de tipus social, com poden ésser els centres 

d’associacions, agrupacions, col∙legis i similars. 



12.‐ Ús religiós. Aquest ús comprèn  les activitats de culte o directament  lligades als temples  i 

esglésies. 

13.‐ Ús recreatiu. L’ús recreatiu és el referent a les manifestacions comunitàries del lleure i de 

l’espai no comprès en cap altra qualificació. Aquest ús inclou el dels espectacles de tota mena, 

així com els càmpings. 

14.‐  Ús  esportiu.  Aquest  ús  inclou  el  dels  locals  o  edificis  condicionats  per  a  la  pràctica  i 

ensenyament dels exercicis de cultura física i esports. 

15.‐ Ús administratiu. Comprèn les instal∙lacions afectades a qualsevol Administració Pública. 

16.‐ Abastament. Comprèn instal∙lacions com mercats i escorxadors. 

17.‐ Bombers 

18.‐ Cementiri 

19.‐  Ús  agrícola,  forestal  i  ramader.  Inclou  totes  les  activitats  de  conreu  i  directament 

derivades d’aquestes, així com les explotacions forestals i les granges. 

20.‐ Ús de vialitat. Es  l’ús que  correspon als espais utilitzats exclusivament per al  trànsit de 

vehicles i persones. 

21.‐ Ús extractiu. Aquest ús comprèn les activitats d’extracció de zones i moviments de terres 

en general. Per la seva naturalesa: 

• Per  la  seva  naturalesa,  els  usos  es  divideixen  en  públics,  col∙lectius,  privats  i 

comunitaris. 

• Es consideren usos públics aquells que es desenvolupen en terrenys i instal∙lacions de 

propietat pública. 

• Es considera ús col∙lectiu el de caràcter privat relacionat amb un grup determinat de 

persones, relació que es defineix normalment pel pagament de quotes, preus o taxes. 

• Es considera ús privat el que es desenvolupa en béns de propietat privada. 

• Es  considera ús  comunitari el que es desenvolupa en béns de propietat privada, de 

forma mancomunada, associada o comuna per part dels seus titulars. 

 

 

 

 



4.‐ ESTUDI DE MERCAT 

4.3.‐ ESTUDI DE LA OFERTA DE L’ENTORN 

4.3.2.‐ DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS PÚBLICS AL MUNICIPI 

FOTOGRAFIES: 

 

Figura 4.3.2.1.‐ Piscina Municipal 

 

 

Figura 4.3.2.2.‐ Pavelló del Casal 

 

 



 

Figura 4.3.2.3.‐ Pavelló del Casal 

 

 

 

 
Figura 4.3.2.4.‐ Camp de futbol de sorra 

 



 
Figura 4.3.2.5.‐ Camp de futbol sala del CEIP Mare de Déu del Carme 

 

 
 

Figura 4.3.2.6.‐ Pistes de tenis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.‐ DEFINICIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIARI 

6.2.‐ DESCRIPCIÓ I DADES DEL PRODUCTE 

MEMÒRIA DE QUALITATS 

 

1.‐ MOVIMENTS DE TERRES: 

Pel que  fa a  la urbanització, es preveu anivellar algunes  terres  i  tractar  la  superfície del  sòl 

mitjançant  lleus  pendents  que  permetin  un  adequat  recorregut  entre  els  accessos  des  dels 

carrers i els espais intermedis i l’edifici. 

 

2.‐ ESTRUCTURA: 

L’estructura  de  vestidors  serà  d’elements  industrialitzats  de  formigó  armat  (mòduls 

tridimensionals  amb  lloses  alveolars  amb  xapa  de  compressió,  fabricats  en  taller  i muntats 

posteriorment). 

El  cos major,  també  està  conformat  per  elements  prefabricats  de  formigó:  pilars  i  jàsseres 

embolicades  per  panells  de  formigó  (pintats  resines  epoxi  amb  aïllament  incorporat  i 

trasdossat ventilat cap a l’interior) i coberta composta de lloses “TT” de gran format. 

La solució per a la fonamentació anirà avalada de l’estudi geotècnic del terreny. En principi es 

preveu sabates aïllades ubicades a l’estrat resistent (cos pistes). 

S’executarà una  solera  en planta baixa  ,  amb  les  capes necessàries per  garantir  el  correcte 

comportament front la humitat del terreny. 

  

3.‐ COBERTES: 

Cobertes  planes  i  transitables  sobre  vestidors  i  per  a  manteniment  en  cos  pista:  tipus 

“Intemper TF” o equivalent. 

Aquest  sistema  permet  aprofitar  les  aigües  pluvials,  les  quals  tindran  una  instal∙lació 

independent que podrà  connectar‐se  a un dipòsit  general. Podrà, una part,  implementar‐se 

l’ús d’aquestes aigües per a regadiu de les zones verdes i manteniment del complex esportiu. 

 

4.‐ TANCAMENTS: 

A  les  façanes, treballarem amb uns murs resistents a base de panells de  formigó a  l’interior, 

aïllament i cambra d’aire. 



En quant a elements de fusteria exterior serà de alumini de color plata de doble vidre laminar i 

cambra d’aire (façana nord, passadís vestidors). 

Algunes  fusteries van  recobertes de xapa minyona perforada  i altres  fusteries  (Instal∙lacions) 

en planta baixa, van  recobertes d’un parament de  lames d’acer pregalvanitzades  i  lacades a 

base de perfils “Z”. 

Plaques de policarbonat cel∙lular translúcid ondular (amb làmina de protecció U.V.), doble pell 

amb cambra d’aire i reixetes continues de ventilació per a renovació natural constant. 

 

5.‐ DIVISÒRIES: 

Les  parets  divisòries  seran  a  base  de  plaques  de  cartró‐guix  de  gran  duresa  amb  aïllament 

acústic mínim  de  45dB:  envans  de  cartró‐guix  pintat,  100mm  placa  de  cartró‐guix  de  gran 

duresa de 15mm,  estructura  i  aïllament de 70mm  i placa de  cartró‐guix de  gran duresa de 

15mm. 

• Cambra  d’instal∙lacions    acabat  de  bloc  de  formigó  vist  trasdossat  amb  pladur  i 

paraments a base d’envans de cartró‐guix tipus Cartró‐guix Metall 150/600 (90). 

• Vestidors    les parets divisòries  seran  a base de plaques de  cartró‐guix hidròfug  + 

arrambador vinílic fins a 2,10m 

• Resta de  l’edifici   placa de cartró‐guix gran duresa de 15mm, estructura  i aïllament 

de  70mm  i  placa  de  cartró‐guix  de  gran  duresa  de  15mm  (+  arrambador  on 

correspongui:  vegeu  planol  d’acabats).  Recobriment  amb  trasdossat  DM  (ventilat) 

pintat. 

 

6.‐ PAVIMENTS: 

En quant a paviments, s’utilitzaran els següents materials a les diferents zones de l’edifici: 

• Paviment  vinílic  per  pista  esportiva  (UNE  41958  IN),  amb  base  d’escuma  alveolar, 

protecció de poliuretà i tractament bactereostàtic i fugistàtic. 

• Paviment vinílic antilliscant per vestidors amb relleu amb forma troncocònica  i  juntes 

segellades en calent amb cordó. 

• Paviment zones circulacions públic amb formigó fretessat  i pintat amb pintura epoxi  i 

partícules antilliscants. 

• Paviment de formigó i lliscat i llambordes a tota la pavimentació de l’exterior. 

 

 



7.‐ ACABATS: 

Pel que fa als acabats, els sòcols en general seran d’alumini i en zones humides els sòcols seran 

mitjacanya (paviment vinílic) per facilitar  la neteja  i  impedir que  l’aigua oenetri en  les unions 

dels paraments. Revestiments hidrófugs en zones humides, pintura exterior epoxídica, pintura 

interior plàstica per a parets de cartró‐guix i falsos sostres, acústics on correspongui. 

 

8.‐ FUSTERIA EXTERIOR: 

La  fusteria  exterior  es  preveu  a  base  d’elements  d’alumini  de  color  plata  amb  doble  vidre 

laminar.  Les  fusteries  exterior  tindran  trencament  del  pont  tèrmic,  i  les  de  la  façana  nord 

aniran amb cambra d’aire. 

 

9.‐ FUSTERIA INTERIOR 

La fusteria interior es preveu de DM, fusta pintada, i per a zones humides acabats fenòlics. Les 

portes dels espais humits  s’aixecaran de  terra no menys de 10  cm  ,  tant els marcs  com  les 

fulles.  Portes  interiors  de  40mm,  de  DM  per  pintar  (en  espais  secs).  En  algunes  fusteries, 

làmina de butiral mat. 

Portes d’acer als armaris de comptadors i registre d’instal∙lacions. 

Les portes s’accionen amb manetes. 

Fals sostres absorbents acústics de fibres naturals a  les zones de pas, deixant registrables  les 

instal∙lacions. Penjat de la placa alveolar com a mínim a 2,50m d’alçada. 

Fals sostre de plaques viníliques registrable a dutxes de bany. 

 

10.‐ URBANITZACIÓ: 

Es preveu la plantació d’alguns arbres de fulla caduca i paviment exterior amb llombardes. 

 

11.‐ INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA 

• Xarxa d’aigua freda   banys, font exterior i rec. 

• Aigua calenta sanitària amb suport col∙lectors solars. 

• Xarxa d’aigua pluja   es molt important aprofitar l’aigua de la pluja per a rec i neteja. 

 

12.‐ INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA: 

• Distribució vista per safates tècniques penjades i a través de fals sostre registrable. 



• Els endolls es situaran a l’alçada reglamentaria. 

• Enlluminat d’emergencia i senyalització. 

• Quadres de comandament amb proteccions contra sobreintensitats i contactes. 

• Enllumentats tipus fluorescents. 

• Nivells d’il∙luminació: 

‐ Circulacions   150 lux 

‐ Sales administració   300 lux 

‐ Pistes   300‐400 lux 

‐ Vestuaris i serveis   200 lux. 

 

13.‐ INSTAL∙LACIÓ DE TELECOMUNICACIÓ: 

Instal∙lacions audiovisuals de veu i dades de control centralitzat. 

 

14.‐ CLIMATITZACIÓ: 

Es preveu un sistema de baix consum d’energia que introdueixi constantment en el local  aire 

nou,  fresc  i  filtrat,  amb  el nivell  adequat d’humitat  per  a  la pràctica d’activitats  esportives: 

“Bioclimatitzadors – tipus Breezair o equivalent”. 

Condicions  exteriors  de  càlcul:  Els  valors  adoptats  com  a  condicions  exteriors  de  càlcul  en 

aquest  projecte  han  d’obtenir‐se  del  servei  meteorologic  Nacional,  en  relatiu  a  les 

temperatures i considerant les variacions horàries i mensuals de les mateixes d’acord amb UNE 

100014. Per als  valors de  la  radiació  solar  sobre  les  superfícies de  l’envoltant de  l’edifici es 

prendran  valors  segons  ASHRAE,  els  quals  es modificaran  per  tenir  en  compte  l’efecte  de 

reducció per l’atmosfera. Per al càlcul de les càrregues de calefacció s’utilitzarà un mètode de 

càlcul  manual  convencional  aplicant  valors  dels  coeficients  de  transmissió  de  calor  dels 

diferents tancaments amb els corresponents valors de les superfícies i els factors de correcció 

per orientació i intermitència. 

 

15.‐ PROTECCIÓ I INCENDIS: 

• Protecció contra incendis segons la normativa vigent. 

• Protecció i seguretat a base d’infrarojos passius. 

 

 

 



PROJECTE MEDIOAMBIENTAL 

L’estratègia  establerta  en  el  disseny  del  projecte  inclou  una  metodologia  de  aplicació  de 

criteris sostenibles. En aquesta estratègia es busca primer  la optimització del comportament 

passiu de l’edifici tot disminuint l’impacte ambiental i la demanda d’energia. En un segon lloc 

es busquen, en  la mesura del possible, els sistemes recolzats per fonts d’energia renovables  i 

els sistemes eficients per satisfer la demanda restant. 

Les obertures de façana es situen sobretot a nord i  sud, i es protegeixen de diverses maneres: 

• Sud    es  tamisarà  la  llum  solar mitjançant una doble pell  ventilada de plaques de 

policarbonat cel∙lular translúcid ondulat (Amb làmina de protecció U.V.) Assegura una 

bona entrada de sol a l’hivern i la protecció de raigs solars directes a l’estiu. 

• S’evita  al  màxim  les  obertures  als  testers  amb  orientacions  est  i  oest,  per  evitar 

sobreescalfaments  innecessaris. En espais com el vestíbul, orientat a oest,  l’obertura 

contemplarà un sistema de protecció solar mitjançant llepis metàl∙liques fixes. 

• Es  promourà  la  ventilació  natural  creuada  utilitzant  obertures  racionalitzades  i 

lucernaris a les cobertes, eliminant sobreescalfaments.  

• Com a  instal∙lació de suport per a estiu es preveu  la ubicació de bioclimatitzadors. És 

un  sistema de baix  consum de energia que  introdueix  constantment en el  local aire 

nou,  fresc  i  filtrat,  amb  el  nivell  adequat  d’humitat  per  a  la  practica  d’activitats 

esportives.  

• Les fusteries tindran tancament de pont tèrmic  i vidre  laminat 3+3mm per millorar el 

comportament  tèrmic de  les  fusteries. Les  fusteries a nord  (passadís), a més  tindran 

càmera d’aire (3+3, càmera d’aire i 3+3mm). 

• La il∙luminació es farà a base de lluminàries d’alta eficiència energètica, baix consum i 

reactància electrònica.  

• Es  prioritzarà,  dins  del  possible,  materials  amb  etiqueta  ecològica,  prioritzant  per 

exemple la llana de roca per davant d’aïllament com el poliestirè. 

• Es preveurà una xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals. 

• En  tots els  aparells  sanitaris de banys  i office es preveuran mecanismes de  consum 

(airejadors, reductors de cabal, etc) 

• Es col∙locaran  les cisternes del  inodors amb doble descarrega  i aixetes temporitzades 

amb difusor.  



• Es situarà una cambra de recollida d’escombreries que permeti una recollida selectiva 

dels residus produïts al bar. 

• Plantació d’alguns arbres prop de circulacions exteriors. Els arbres previstos seran de 

fulla caduca per aprofitar el pas de la llum del sol a l’hivern i tapar‐la a l’estiu.  

 

 

 


