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I.- MEMÒRIA
1.- OBJECTE I ABAST DE LA MODIFICACIÓ.
L’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar el 27 d’abril de l’any 2005 –amb plena efectivitat des del
21 de juny del 2006-, el Programa d’ Orientació per als Equipaments Comercials (POEC), amb
l’objecte de facilitar les necessitats de compra dels consumidors i, alhora, de garantir un adequat
desenvolupament del comerç al municipi. El POEC aprovat proposa un model comercial
fonamentat en la potenciació del petit comerç en el centre urbà, on es concentra el major nombre
d’establiments comercials i d’equipaments cívics. En relació al sector del Molí i el seu entorn, el
POEC preveu que, amb la consolidació residencial del sector, s’estengui la concentració comercial
del centre de la Vila al Passeig del Terraplè i als carrers adjacents.
La implantació de comerços als locals en planta baixa dels edificis d’habitatges ha esdevingut el
model urbanístic propi de les ciutats mediterrànies, un model que contribueix al manteniment de
l’activitat econòmica local i a la creació d’espais de relació i de convivència.
L’activitat comercial en locals de planta baixa dels edificis d’habitatges es duu a terme,
generalment, en format de petita empresa familiar o unipersonal, que genera llocs de treball
estables i de gran importància per a la integració laboral de dones, joves i persones nouvingudes.
Els beneficis econòmics i socials que aquest model comercial produeix justifiquen la promoció de
mesures i actuacions que assegurin la diversitat de les activitats desenvolupades per aquestes
petites empreses, atès que el conjunt esdevé equilibrat només si les parts que el formen són
funcionals.
En relació amb l’equipament del conjunt de la població de Molins de Rei, l’activitat comercial i de
serveis del seu nucli central ha tingut en les darreres dècades un desenvolupament desigual, amb
un increment desproporcionat del nombre d’establiments situats en la planta baixa de les
edificacions destinats a activitats no pròpiament comercials -entitats financeres, agències
immobiliàries, empreses de treball temporal, bars, restaurants-bar, serveis de telecomunicació
oberts al públic i altres tipus de serveis-, que obstaculitzen la presència d’establiments comercials
d’aparador, fent demancar la capacitat del centre de la vila i la del seu entorn immediat per a
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constituir-se en un motor de l’activitat comercial del conjunt del municipi i apartant-lo del model
comercial proposat pel POEC i, per extensió, del model urbà adoptat pel govern municipal.
L’estudi realitzat constata que:
 Gràcies a una major capacitat econòmica, les entitats financeres acaparen els locals
en planta baixa en els eixos amb millor atractivitat comercial.
 La instal·lació de serveis immobiliaris, d’empreses de treball temporal, i d’oficines en
planta baixa, genera un efecte crida o amplificador del grau de concentració, de forma
que els operadors d’aquests sectors tendeixen a concentrar-se o implantar-se a molt
curta distància uns dels altres.
 L’excés de dotació de determinats establiments oberts al públic, tals com els
restaurants-bar, els bars, els establiments musicals, etc), a més dels efectes sobre el
nivell de soroll en hores habituals de descans, trenca la continuïtat del comerç
d’aparador, creant zones fredes des del punt de vista del model comercial.
La discontinuïtat té un efecte molt negatiu en el comerç d’aparador, no només perquè li fa perdre
la seva diferenciació, sinó també perquè un petit establiment aïllat no té la mateixa capacitat per
competir. Sense una potent activitat comercial de proximitat el model de ciutat mediterrània decau,
generant una indesitjable mobilitat obligada entre les zones de nous habitatges i les zones de
concentració comercial i de lleure, amb un increment innecessari de l’ús dels vehicles.

Un dels instruments a l’abast dels ajuntaments per a assolir un model urbà equilibrat és l’ordenació
de la implantació d’activitats i de la concessió d’autoritzacions pertinents, mitjançant la regulació
dels usos urbanístics i l’establiment de condicions per al seu desenvolupament. Partint d’aquesta
premissa, l’Ajuntament de Molins de Rei persegueix, amb la tramitació i l’aprovació de la
Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior El Molí (en endavant Modificació PERI El
Molí), que es tramita simultàniament al Pla Especial urbanístic per a la regulació dels usos del
Centre Vila de Molins de Rei, impulsar la coexistència i l’equilibri dels diversos usos admesos pel
planejament vigent a l’àmbit del sòl urbà que conforma el nucli central de la població i en especial
a l’àmbit del sector El Molí, assenyalat al plànol I.2, afavorint-hi el desenvolupament i la diversitat
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del comerç, la funció associada de lleure i passejada, la racionalització de l’oferta de prestació de
serveis, la millora de la qualitat dels establiments i, conseqüentment, la correcta relació de
l’activitat econòmica amb l’entorn i el paisatge urbà, condicionat, entre altres factors, per les
característiques d’aquesta activitat.

La Modificació PERI El Molí té també per finalitat harmonitzar el model d’activitat econòmica del
sector del Molí amb el del centre de la vila i el de diversos sectors situats al seu entorn immediat,
alguns dels quals (Ca n’Iborra, La Granja) són així mateix, i de forma simultània, objecte de
modificació puntual de la normativa d’usos.

Amb els objectius anteriorment assenyalats, la Modificació PERI El Molí introdueix una major
precisió en l’ordenació dels usos admesos pel planejament vigent –tot subdividint alguns d’ells en
usos específics, tipus i modalitats, per tal d’establir la correspondència detallada dels usos amb les
activitats generades i ajustar-ne la regulació-, defineix les característiques que han de complir els
establiments per a exercir les activitats en consonància amb el model comercial i urbà proposat i
estableix diversos graus de restricció per a aquells usos, tipus o modalitats la implantació dels
quals pot entrebancar la consecució del referit model.
L’aprovació inicial de la Modificació PERI El Molí, efectuada mitjançant la resolució número 530 de
l’Alcaldia, de 13 de febrer de 2009, va comportar la suspensió per dos anys de la tramitació de
llicències d’ús en l’àmbit del sector, relacionades amb activitats industrials, recreatives, esportives,
d’oficines i despatxos, de restauració, de comerç a l’engròs, de magatzems sense venda al detall i
de prestació de determinats serveis privats al públic, quan no fossin compatibles alhora amb la
regulació del planejament urbanístic vigent i amb la Modificació PERI El Molí objecte de tramitació.
La modificació del planejament consisteix en la substitució integral de les Ordenances del PERI El
Molí, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 12 de març de
2003, per les Normes reguladores contingudes en aquesta Modificació PERI El Molí, mantenint
plena vigència la resta de documents del PERI El Molí.
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2.- MARC LEGISLATIU I NORMATIU.
La Modificació PERI El Molí es fonamenta en el que disposen l’article 67 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i, en allò que sigui
d’aplicació, les següents disposicions legals o les que les substitueixin en un futur:
a) Decret Llei 1/2009 de 28 de desembre d’equipaments comercials.
b) Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de
desembre d’equipaments comercials.
c) Pla General Metropolità de Barcelona de 14 de juliol de 1976, i les seves modificacions
posteriors a l’àmbit ordenat.
d) Pla Especial de Reforma Interior El Molí, aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 12 de març de 2003.
e) Ordenances Metropolitanes d’Edificació.
f) Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
g) Decret 137/2008, de 8 de juliol, d’aprovació de la Classificació catalana d’activitats
econòmiques 2009 (CCAE 2009).
3.- ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ.
L’àmbit de la Modificació PERI El Molí és el mateix que el del PERI El Molí aprovat definitivament
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 12 de març de 2003, assenyalat al plànol
I-3.
Les vies, els espais lliures i els equipaments comunitaris compresos a l’àmbit de la Modificació
PERI El Molí, agrupats per àrees considerades homogènies des del punt de vista de la funció
comercial i de serveis, són els següents:
A) Eixos comercials principals.
Passeig del Terraplè, entre el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer i el carrer del Molí.
B) Eixos comercials complementaris.
Carrer de Jacint Verdaguer, en el front corresponent a l’àmbit del PERI El Molí.
Carrer del Molí (tram comprès en l’àmbit del PERI El Molí).
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C) Eixos comercial complementaris de característiques especials.
Carrer de Pere Calders (tram comprès en l’àmbit del PERI El Molí).
D) Places i espais lliures públics.
Espais lliures adjacents al passeig del Terraplè.
E) Equipament comunitari de l’antiga fàbrica del Molí.

4.- ANTECEDENTS URBANÍSTICS I PLANEJAMENT VIGENT.
4.1. El planejament vigent en el sector està constituït pel PERI El Molí, aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 12 de març de 2003 en desenvolupament de les
determinacions del Pla General Metropolità, aprovat definitivament per la Comissió Provincial de
Barcelona, el 14 de juliol de 1.976, i de la seva posterior Modificació puntual aprovada
definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya del dia 1 de juny de 1.995.
L’àmbit ordenat pel PERI El Molí té les qualificacions urbanístiques de Verd Privat, Vials,
Estacionament, Espais Verds, Dotacions, i Zona de Volumetria Específica.
4.2. La regulació actual dels usos admesos en el sector El Molí és continguda a l’article 18 de les
Ordenances reguladores del PERI objecte de modificació, el qual presenta el següent redactat:
“Article 18.- Usos
1.- Els usos de cada planta de l’edificació són els especificats en el quadre de càlcul del sostre
que figura a la memòria d’aquest Pla Especial o en el corresponent Projecte de Reparcel·lació.
2.- L’anomenat “ús residencial” comprèn pròpiament l’ús residencial i l’ús d’habitatge i els altres
usos admesos a la zona 14b per les Normes Urbanístiques del PGM.
3.- Els anomenats “altres usos” comprenen l’ús comercial i el d’oficines.
4.-L’ús d’aparcament és admès en totes les parcel·les resultants amb caràcter complementari als
usos principals.”

El projecte de reparcel·lació voluntària del sector del Molí, aprovada definitivament per
l’Ajuntament el 8 de març de 2006, reajustà, amb base al que establia l’article 9 de les Ordenances
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del PERI, el repartiment del sostre edificable potencial, establint un nou quadre de càlcul, en el
qual es mantenia invariable la relació entre l’ús residencial -que inclou l’ús residencial, el
d’habitatge i la resta d’usos admesos a la zona 14b per les Normes urbanístiques del PGM- i els
d’altres usos -comercial i d’oficines-. L’esmentada relació es conserva en la Modificació PERI El
Molí, a fi de seguir acomplint l’assignació de l’edificabilitat corresponent a l’índex complementari
zonal que estableixen els articles 71.6 i 357 de les Normes urbanístiques del Pla General
Metropolità.

5.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA.
5.1. Mitjançant la present Modificació PERI El Molí es proposa l’elaboració d’una regulació dels
usos urbanístics del sector referit, que permeti la coexistència pacífica i equilibrada dels usos,
creant un espai comercial de proximitat amb continuïtat amb el centre de la vila, amb poder
d’atracció suficient per a constituir-se en un motor de l’activitat econòmica i del desenvolupament
del sector i del seu entorn urbà.
5.2. Amb aquest objecte es proposa el següent règim gradual de restricció d’usos:
A) Restricció d’usos de grau 1: aquesta restricció opera el passeig del Terraplè -en el tram
que forma part del sector PERI El Molí-, principal via amb vocació de connexió amb el centre
de la vila, d’eix comercial i de convivència ciutadana en el sector. En aquesta via es requereix
una protecció intensiva de l’activitat comercial i de determinats serveis personals, amb
l’objectiu de potenciar la continuïtat amb el centre de la vila, motiu pel qual s’estatueix que en
la planta baixa dels edificis que hi donen front únicament s’admetrà, sense limitació, l’ús de
comerç al detall en establiments especialistes fins a 400 m2 de superfície, el de determinats
serveis personals de caràcter anàleg (perruqueries, salons de bellesa, de rentat o planxat,
tallers de reparacions i serveis tècnics), els serveis de les administracions públiques i
d’entitats sense ànim de lucre, el restaurants, i el d’artesania.
Les activitats de restauració diferents de la de restaurant (bars, restaurants-bar, cafeteries,
gelateries i similars) s’hi admetran en planta baixa amb limitació de la distància entre
establiments, que no podrà ser inferior a 40 metres, mesurat en la forma que s’assenyala a
les Normes reguladores.
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El tipus de serveis personals de telecomunicacions en establiments polivalents amb connexió
a Internet i sense cabines telefòniques s’admet també en planta baixa, amb limitació de
distància de 100 metres.
L’ús d’oficina (entitats financeres, serveis d’intermediació immobiliària, asseguradores,
empreses de treball temporal, consultoris i despatxos professionals i similars), el de comerç a
l’engròs i el de locutoris i similars, hi quedarà restringit a les plantes pis dels edificis que ho
admetin, segons el règim d’usos especificat en les Normes Reguladores.
Els usos recreatiu, esportiu i religiós o cultural hi seran admesos en les situacions que es
descriuen al quadre d’usos que figura com Annex 3 (Document VI).
L’ús industrial de segona categoria o superior no s’hi admetrà en cap situació, mentre que el
de primera categoria o assimilable de caràcter artesà sí que hi serà admès, en les situacions
descrites al quadre de l’Annex 3 (Document VI).
B) Restricció d’usos de grau 2: aquesta restricció opera en els carrers de Jacint Verdaguer
i del Molí, en els trams corresponents als fronts de carrer compresos en l’àmbit del sector
objecte d’aquesta modificació:
En aquestes vies no es requereix una protecció tant intensiva de l’activitat comercial i de
determinats serveis personals com en les de grau 1, però cal mantenir l’objectiu de potenciar
l’oferta comercial del centre, motiu pel qual es mantenen les condicions establertes en aquell
grau de restricció amb la següent excepció: s’admet, amb regulació per distància mínima
entre establiments, comptada en la forma que s’explicita a les Normes reguladores,
determinats usos, tipus i modalitats no admesos en planta baixa en el grau de restricció 1
(com oficines de banca, de serveis d’intermediació immobiliària, d’asseguradores o
d’empreses de treball temporal, consultoris i despatxos professionals, i similars; comerç a
l’engròs, basars i establiments especialistes de serveis de telecomunicacions al públic).
C) Restricció d’usos de grau 3: aquesta restricció opera en el carrer de Pere Calders:
Ateses les especials característiques de l’àmbit interior de l’illa del Molí, que constituirà
presumiblement un espai singular d’activitat col·lectiva, s’hi admetrà els mateixos usos que a
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l’àrea de restricció de grau 2, amb la peculiaritat que l’ús d’oficines i administració hi serà
admès en planta baixa, sense limitació de distància.
D) Restricció d’usos de grau 4: opera en els espais lliures adjacents al passeig del
Terraplè, situats a banda i banda d’aquesta via.
S’hi aplica el major grau de restricció dels que corresponen a les vies que conformen la
plaça o l’espai lliure o que hi aflueixen, a excepció de l’activitat de bar o restaurant-bar, que
hi és admesa sense limitació de distància.
E) Restricció d’usos de grau 6: Regeix pels solars de l’àmbit amb qualificació urbanística
d’equipaments comunitaris. Els usos admesos són els que corresponen al tipus d’equipament
del que es tracti, amb admissió expressa d’establiments de restauració vinculats a l’activitat
de l’equipament.
5.3. A més el Pla Especial regula els establiments comercials i de serveis tenint en compte
els següents criteris:
a) La seva superfície, en especial la superfície de venda, d’acord amb el que es
determina en la legislació vigent.
b) L’especialització (venda de productes o serveis d’una sola gamma) o polivalència
(venda de productes o serveis de més d’un gamma).
c) L’impacte que l’activitat provoqui sobre els espais públics, tant pel que fa a
l’afluència de consumidors com a les necessitats de proveïment.
d) La imatge dels establiments, en especial dels elements visuals d’aparador i de la seva
distribució interior.
Mitjançant aquesta modificació de planejament es preveu també la regulació de la superfície
màxima de local destinat a ús comercial fins al dimensionat d’establiments mitjans, als
efectes de donar cabuda a diversos formats de comerç que puguin convertir-se en elements
revitalitzadors del comerç en trama urbana del municipi.
El Pla Especial preveu també la regulació de la superfície màxima dels locals destinats a ús
comercial en planta baixa dels edificis d’habitatges o altres usos, fins a 400 metres quadrats
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de superfície de venda a l’àrea de restricció de grau 1 i fins al dimensionat del petit
establiment a l’àrea de restricció de grau 2, als efectes de donar cabuda a diversos formats
que puguin esdevenir elements revitalitzadors del comerç del Centre Vila, sense que llur
activitat comporti excessives disfuncions a la trama urbana per raó de les operacions de
càrrega i descàrrega o de la dificultat d’aparcament.
Atès que alguns usos actuals poden esdevenir disconformes amb la normativa futura, es
proposa respectar-ne la continuïtat mentre no es produeixi un canvi de titularitat.

Es

prohibeix però que un local existent destinat a un ús que amb el Pla Especial hagi esdevingut
disconforme es pugui destinar a un nou ús diferent igualment disconforme; això significa que
tot canvi d’ús disconforme ha de comportar la reconducció dels usos a la nova regulació.
El règim de restricció d’usos que proposa el Pla Especial és completament garantista amb el
dret de les empreses a la lliure competència i amb el dret a la lliure prestació de serveis dels
operadors econòmics europeus a l’interior de la Comunitat Europea, com ho acredita, d’una
banda, la inclusió d’un règim vari de restriccions i, d’altra, la introducció de dos límits que
operen en tots els models de restricció:
 D’una part, les restriccions es limiten bàsicament a les plantes baixes dels edificis,
sense afectar a la resta de plantes, sempre que els usos siguin admesos pel
planejament de rang superior.
 De l’altra, les restriccions totals d’usos no afecten el conjunt de l’àmbit del Centre
Vila, sinó únicament aquelles vies que es pretén que constitueixin els principals
eixos comercials i de passejada.
D’aquesta manera, els operadors econòmics d’usos restringits no presents al Centre Vila que
es vulguin implantar a la zona de restricció de grau 1 ho podran fer instal·lant-se a les plantes
pis dels edificis dels eixos comercials principals o bé a les plantes baixes dels edificis de les
vies a ells adjacents, que també es troben dins el nucli urbà central.
D’altra banda, els que es vulguin implantar a la zona de restricció 2 també podran fer-ho a la
planta baixa dels edificis ubicats en aquesta zona, sempre que respectin el límit de separació
mínima entre establiments destinats a usos no comercials que el Pla Especial determina.
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De la mateixa forma, un competidor d’un operador econòmic que estigui implantat amb
anterioritat (en una zona de restricció de grau 1 o 2), es podrà implantar al mateix edifici que
aquest operador (en una planta pis), o bé ho podrà fer en carrers annexes o adjacents, en
planta baixa.
Cal tenir present que les vies adjacents als eixos comercials principals definits al Pla Especial
gaudeixen d’una afluència de persones molt similar al que presenten aquests eixos. A més, el
model de vila mediterrània propi de l’ordenació pretén generar més vida urbana i un major
nivell d’afluència de persones a la zona, no només als propis eixos comercials principals, sinó
també a totes les vies annexes i adjacents.
5.4. Si els usos actuals resulten disconformes amb la normativa futura, se’n respectarà la seva
continuïtat i la transmissió de la titularitat sense cap tipus de límit. Es prohibeix però, que un local
destinat a un ús disconforme es pugui destinar a un nou ús disconforme diferent, el que significa
que tot canvi d’ús disconforme ha de comportar la reconducció dels usos a la nova ordenació.
5.5. L’abast de les determinacions del present document, anteriorment descrit, i l’assoliment dels
objectius també especificats, justifiquen que la figura de planejament que es tramiti sigui una
modificació puntual del PERI El Molí, limitada exclusivament a introduir una nova regulació dels
usos admesos en aquest sector.
En aquest sentit, cal indicar que la present modificació s’adequa a allò que prescriu l’article 94 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, que determina que la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que regeixen
la seva formació.

6. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.
La tramitació de la present modificació s’ha d’ajustar al procediment regulat a l’article 83 del Text
refós de la Llei d’urbanisme per a la tramitació dels plans urbanístics derivats i al règim d’atribució
de competències per a la seva aprovació definitiva, regulat a l’article 78 del mateix text legal.
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Per tant, l’aprovació inicial i l’aprovació provisional -un cop complert el seu tràmit d’informació
pública- pertoca a l’Ajuntament de Molins Rei, mentre que la seva aprovació definitiva pertoca a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
L’aprovació inicial de la Modificació PERI El Molí fou efectuada mitjançant la resolució número 530
de l’Alcaldia, de 13 de febrer de 2009, i comportà la suspensió per dos anys de la tramitació de
llicències d’ús en l’àmbit del sector, relacionades amb activitats industrials, recreatives, esportives,
d’oficines i despatxos, de restauració, de comerç a l’engròs, de magatzems sense venda al detall i
de prestació de determinats serveis privats al públic, quan no fossin compatibles alhora amb la
regulació del planejament urbanístic vigent i amb la Modificació PERI El Molí objecte de tramitació.
En el període d’informació pública fou presentat un escrit d’al·legacions per part del senyor Agustí
Torelló i Bofill, en nom i representació de la mercantil 9 Cel Promocions SA, de la senyora Maria
Glòria Ollé i Goig, en nom i representació de SL Hija de Ferrer y Mora i del senyor Alexandre Fité i
Bouvier, en nom i representació d’Euro-Pul SA, en el que s’oposaven a l’aprovació de la
Modificació PERI El Molí, en entendre que infringeix el principi de jerarquia normativa, que
constitueix una revisió i/o revocació parcial anticipada del projecte de reparcel·lació aprovat
definitivament, en minorar-ne l’aprofitament, que conté elements irracionals d’ordenació i que
estableix dispenses singulars per a les parcel·les cedides a l’Administració pública.
Figura també a l’expedient un ofici de la Direcció General de Comerç, pertanyent al Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, de 19 de juny de 2009, en el
qual es conclou que no és preceptiva l’emissió de l’informe determinat a l’article 19 de la Llei
18/2005 d’equipaments comercials, atès que el Pla Especial no planteja cap increment de sostre
existent per a ús comercial.
Com a resultat de la proposta resolució d’al·legacions -raonada i detallada en els corresponents
informes que figuren a l’expedient- i de la detecció en el text d’errors materials, omissions i
reiteracions innecessàries, foren introduïdes en aquest document urbanístic, elaborat pels serveis
tècnics municipals, diverses modificacions de caràcter no substancial respecte del document
aprovat inicialment, amb el propòsit d’una millor comprensió i gestió administrativa, d’una major
coherència conceptual i funcional del contingut normatiu i d’una òptima adequació de l’ordenació
als objectius expressats a la Memòria.
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 23 de juny de 2010, acordà
aprovar definitivament la Modificació PERI El Molí, tot supeditant la seva publicació al DOGC i la
conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que va atorgar
l’aprovació provisional, que incorporés les següents prescripcions:
1. Concretar que, per tal d’implantar en planta soterrani altres usos que els propis, s’haurà de
donar compliment a l’art. 226.3 del Pla general metropolità.
2. Suprimir les referències a les característiques dels locals com són les superfícies de
recepció, alçades de les prestatgeries, amplada de passadissos, etc, i establir en tot cas
que es donarà compliment a la normativa vigent en matèria d’incendis.
3. Mantenir l’article 26 de les normes vigents.
4. Incloure en el text refós el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en
suport informàtic i en format de tractament de textos.
El text refós elaborat incorpora totes i cada una de les prescripcions assenyalades a l’acord de la
CTUB.

7. AGENDA D’ACTUACIONS.
En el present cas no cal parlar d’agenda d’actuació, atès que la modificació urbanística proposada
no exigeix cap desenvolupament de planejament derivat, ni la tramitació de cap instrument de
gestió: afecta, exclusivament, el règim d’usos d’un sector de sòl urbà consolidat.

8. INFORMACIÓ AMBIENTAL.
La redacció d’aquesta Modificació Puntual del PERI “El Molí” (Regulació dels usos) no requereix
una avaluació mediambiental, atès que es realitza dins d’un àmbit de sòl urbà consolidat i, la
proposta presentada únicament planteja una restricció d’usos que, en cap cas, comportarà una
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major pressió ambiental, en la mesura que ni incrementarà la densitat d’habitatges ni els usos
industrials. Simplement afavorirà la implantació de l’ús comercial en planta baixa.

9. MOBILITAT SOSTENIBLE.
Atesa la naturalesa d’aquesta modificació de planejament, no és preceptiva l’elaboració d’un
estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en no trobar-se compresa l’actuació en cap dels
supòsits assenyalats a l’article 18 de la Llei 9/2003 de 13 de juny, de la mobilitat, ni en els del
Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat
generada, ja que no suposa implantació de nous usos o activitats, sinó tant sols la restricció
parcial dels admesos pel planejament.
Molins de Rei, juliol del 2010.

Joan Magrané i Comellas
Cap de la secció de Planejament i Gestió Urbanística
SOSTENIBILITAT I TERRITORI

Joan Arús i Oriol
Cap de la secció de Sostenibilitat
SOSTENIBILITAT I TERRITORI

16

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR El MOLÍ (REGULACIÓ DELS USOS)
JULIOL DEL 2010

II.- AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
La modificació de planejament proposada no comporta cap cost ni cap despesa econòmica més
enllà de la seva redacció, atès que no requereix l’execució de nous serveis o infraestructures, ni la
realització de cap obra d’enderroc, construcció o urbanització.

Per les mateixes raons, l’actuació prevista és econòmicament sostenible, ja que no implica cap
impacte en les finances públiques de l’administració responsable del manteniment de les
infraestructures i de la prestació de serveis, en no comportar variació del seu cost.

Molins de Rei, juliol del 2010.

Joan Magrané i Comellas
Cap de la secció de Planejament i Gestió Urbanística
SOSTENIBILITAT I TERRITORI

Joan Arús i Oriol
Cap de la secció de Sostenibilitat
SOSTENIBILITAT I TERRITORI

17

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR El MOLÍ (REGULACIÓ DELS USOS)
JULIOL DEL 2010

18

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR El MOLÍ (REGULACIÓ DELS USOS)
JULIOL DEL 2010

III.- NORMES REGULADORES
.

CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa i abast del Pla
1. - Aquest Pla Especial de Reforma Interior és una figura de planejament amb el que es
complementa i desenvolupa l’ordenació establerta per les determinacions del Pla General
Metropolità d’Ordenació Urbana. En ell es formula la regulació dels sistemes i la regulació de les
zones d’edificació amb els paràmetres d’ordenació i usos.
2. - La naturalesa i abast d’aquest Pla Especial és el que contempla a l’article 35 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. - L’àmbit d’aplicació de les presents Normes reguladores és la zona de volumetria específica del
Pla Especial de Reforma Interior de El Molí, representada gràficament en el plànol 5. Zonificació
del PERI El Molí. En l’àmbit referit aquestes Normes reguladores substitueixen enterament, a tots
els efectes, les Ordenances del Pla Especial de Reforma Interior El Molí, aprovat definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 12 de març de 2003 (Publicació al DOGC
número 3925 de 15.07.2003).

Article 3. Contingut
La Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior de El Molí comprèn els següents
documents:
-

Document I: Memòria

-

Document II: Avaluació econòmica i financera

-

Document III: Normes reguladores

-

Document IV: Annex 1. Plànols
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-

Document V: Annex 2. Estudi de camp

-

Document VI: Annex 3. Quadre d’usos

Article 4. Planejament supletori
En tot allò que no sigui expressament regulat a les presents Normes reguladores o sigui de
dubtosa interpretació, s’aplicaran les determinacions del Pla General Metropolità i les Ordenances
Metropolitanes d’Edificació, sens perjudici del compliment de la legislació vigent en la matèria.

CAPÍTOL 2: DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ
Article 5. Desenvolupament del Pla Especial
Per al desenvolupament del present Pla Especial de Reforma Interior es podran redactar Estudis
de Detall, Projectes d’Urbanització i Projectes de Reparcel·lació i de Parcel·lació que respectaran
en qualsevol cas les determinacions d’aquest Pla Especial i del Pla General Metropolità.

Article 6. Estudis de Detall
1. – Es podran redactar Estudis de Detall d’acord amb l’article 26 del D.L. 1/1990, de 12 de juliol i
l’article 65.3 del Reglament de planejament, amb l’exclusiva finalitat de:
- Adaptar o reajustar les alineacions i rasants.
- Ordenar volums d’acord amb les especificacions del Pla Especial.
2. - La tramitació i les determinacions dels Estudis de Detall seran les especificades a l’esmentada
legislació urbanística.

Article 7. Projectes d’urbanització
Els projectes d’urbanització que es redactin desenvolupant aquest Pla Especial de Reforma
Interior hauran d’ajustar-se al que disposen els articles 27 del D.L. 1/1990, de 12 de juliol, i
articles 67, 68, 69, i 70 del Reglament de planejament de la Llei del Sòl i d’altres condicions
tècniques que li siguin d’aplicació.
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Article 8. Projectes de parcel·lació
1. - Les diverses zones edificables que proposa aquest Pla Especial podran ésser objecte de
parcel·lació, segons l’estructura de les edificacions que suporten, i d’acord amb els paràmetres de
parcel·la establerts en les Normes reguladores.
2. - Les parcel·lacions que es puguin proposar necessitaran la corresponent llicència municipal,
mitjançant la presentació d’un projecte de parcel·lació.
3. - A la sol·licitud de la llicència de parcel·lació s’adjuntarà un avantprojecte de l’edifici referit a
tota la propietat que justifiqui, en substitució de les condicions genèriques d’aplicació, la
coherència de la divisió proposada en relació a l’edificació resultant.
4. - S’exceptuen de la llicència de parcel·lació les contemplades en el Decret 303/1997, de 25 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures per facilitar l’execució urbanística.
Article 9. Modificacions
1. - Les modificacions del present Pla Especial hauran de respectar les determinacions, per ordre
de jerarquia, establertes en el Pla General Metropolità vigent, i s’ajustaran al que prescriu el Títol V
del Reglament de planejament de la Llei del sòl.
2. - No serà supòsit de modificació els ajustaments que es puguin produir en les zones
d’aprofitament privat com a conseqüència de la redacció dels documents de desenvolupament que
preveu l’article 5 d’aquestes normes, que no suposin distorsions en l’estructura general de
l’ordenació.
Article 10. Sistema d’actuació
1. - El Pla Especial de Reforma Interior El Molí s’executarà en dues unitats d’actuació, segons és
delimita en el corresponent plànol de delimitació d'unitats d’actuació.
2. - La unitat d’actuació anomenada B, constituïda per l’actual propietat de Naturana Carl Dölker
GmbH&Co.KG, que ajorna la seva execució fins que cessi o es modifiqui la titularitat de l’activitat o
de la propietat, d’acord amb el Conveni aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 25 de març de 1999,
s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica.
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3. - La unitat d’actuació A s’executa pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació.

CAPÍTOL 3: REGULACIÓ
VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA

DE

LA

ZONA

D’EDIFICACIÓ

SECCIÓ 1ª. DISPOSICIONS GENERALS I PARÀMETERS DE PARCEL·LA
Article 11 Definició
Comprèn els terrenys d’aprofitament privatiu en els quals, d’acord amb l’ordenació de la forma de
l’edificació fixada en els Plànols d’aquest Pla Especial i amb el sostre assignat en la Memòria
segons els usos admesos, es poden exercir els drets relatius a l’edificació.
Article 12 Paràmetres de parcel·la
Els paràmetres de parcel·la aplicables són:
- Parcel·la mínima: 600 m2
- Façana mínima: 13,50 m.
S’exceptuen del compliment d’aquestes condicions les parcel·les assenyalades a tal efecte en
el plànol número 7, per raons de la singular estructura volumètrica resultant de l’ordenació.

SECCIÓ 2ª. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ
Article 13. Paràmetres de l’edificació
L’ordenació de la forma de l’edificació es realitza mitjançant els següents paràmetres
específics:
- Alineacions de l’edificació
- Alçada màxima
- Nombre màxim de plantes
- Perfils i perímetres reguladors
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En la resta de paràmetres de l’edificació es tindrà en compte el que es d’aplicació al tipus
d’ordenació de l’edificació segons alineació de vial.
Article 14. Alineacions de l’edificació
1. - Són alineacions i perímetres reguladors de l’edificació les precisades en el plànol d’ordenació
de l’edificació d’aquest Pla Especial, que determinen els límits de les plantes. Les línies grafiades
discontínues indiquen la distància mínima de les edificacions de referència.
2. - Per l’edifici situat entre el Passeig del Terraplè, el carrer de vianants i l’edifici del Molí, l’alçada
i la separació de l’edifici que es proposi en el projecte d’edificació serà tal que asseguri a totes les
plantes de la edificació alineada al carrer de vianants, pel cap baix, una hora de sol entre les 10 i
les 14 hores solars, el 21 de gener de cada any, i acompleixi, a efectes de preservació de la
intimitat, la relació determinada a l'article 244.2 de les Normes Urbanístiques del PGM.

Article 15. Alçada màxima i nombre de plantes
1. - El nombre de plantes màxim és el que s’estableix en el plànol d’ordenació de l’edificació
d’aquest Pla Especial, que afecta a la totalitat de l’edificació o a part d’ella fins una fondària
determinada.
2. - Les plantes baixes, o la part d’elles, amb construcció pal·lafítica no compatibilitzaran en el
còmput de sostre edificable.
3. - Les golfes resultants de la coberta definitiva de l’edifici podran ser habitables com habitatges
independents quan així es comptabilitzi en el quadre de càlcul del sostre assignat a cada parcel·la
o propietat d’aquest Pla Especial o la seva concreció en el Projecte de Reparcel·lació
corresponent.
4. - L’alçada màxima de l’edificació es comptarà a partir de la cota de referència de la planta baixa.
Aquesta coincidirà amb la rasant de la vorera en el punt mig de la façana del tram de l’edificació
amb un mateix nombre de plantes.
5. - Segons el nombre de plantes, es fixen les següents alçades reguladores, relacionades en el
plànol 7 d’ordenació de l’edificació:
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- PB+3

13,65 metres

- PB+4

16,50 metres

- PB+5

l’existent a l’edifici veí

- PB+10

34 metres

En particular, l'alçada màxima de l'edifici amb façana al carrer de vianants, de PB+3 serà de 15,85
i l'alçada de la barana de coronació de la coberta plana tindrà la alçada màxima d'un metre
respecte la cota del paviment de la coberta.
6. - L'alçada lliure de les plantes de les edificacions la fondària edificable de les quals estiguin
referenciades a l’edifici veí existent, serà la de les plantes existents. A la resta de noves
edificacions l’alçada lliure mínima de la planta baixa serà de tres metres i la de les plantes pis de
dos metres i seixanta centímetres, mesurada en cada punt de referència de l’alçada reguladora.
Article 16. Cossos sortints, volades i patis
1. - S’admeten els cossos sortints, que comptaran a efectes de comptabilització del sostre quan
siguin tancats o semi-tancats.
2. - La volada màxima admesa és d’un metre, i de un metre i mig al Passeig del Terraplè i a les
zones verdes, amb els criteris generals d’aplicació a les volades.
3. - No es consideraran en el còmput del sostre els patis de llum i de ventilació.
4. - En el cas que s’acreditin servituds de llums de predis veïns sobre alguna de les finques
existents dins de l’àmbit del PERI, caldrà que les noves edificacions respectin les esmentades
servituds, sens prejudici de la materialització del sostre assignat a la finca.

Article 17. Sostre màxim edificable
De l’aplicació dels anteriors paràmetres de l’edificació no en podrà resultar un sostre total superior
al que figura en el quadre de càlcul del sostre del Pla Especial o de la seva concreció en el
corresponent Projecte de Reparcel·lació.
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SECCIÓ 4ª. REGULACIÓ DELS USOS
Article 18. Disposicions generals
Els usos admesos a les diverses plantes de l’edificació són els que s’especifica en els apartats
següents d’aquest mateix article i es reflecteix al quadre de l’Annex 3 (Document VI). Quadre
d’usos d’aquesta Modificació puntual del PERI El Molí (Regulació dels usos). La referència que
correspon en el quadre de l’Annex 3 als diversos edificis és la indicada en el plànol O-1 d’aquesta
Modificació puntual.
A efectes de la regulació dels usos d’aquest Pla Especial s’estableixen les següents definicions:
a) Usos permesos: són els expressament admesos per a cada situació en la regulació de
les àrees de restricció que conformen l’àmbit del Pla Especial.
b) Usos prohibits: són els que impedeixen les Normes reguladores d’aquest Pla Especial,
o altres disposicions legals i els que, encara que no estiguin expressament vedats per
aquestes, són incompatibles amb els usos permesos, encara que se’ls sotmeti a
restriccions en la intensitat o forma de l’ús.
c) Usos disconformes: són els usos prohibits per a cada àrea de restricció i situació a
l’entrada en vigor d’aquest Pla Especial.
En els supòsits en què algun ús, tipus o modalitat dels relacionats en aquest capítol sigui admès
en plantes soterrànies dels edificis, caldrà que l’establiment compleixi, a més de les
determinacions pròpies d’aquestes Normes reguladores, les condicions assenyalades al respecte
a l’article 226 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità i les ordenances d’edificació
que siguin aplicables.

Article 19. Definició i tipologia dels usos
Als efectes de la Modificació PERI El Molí es defineix els següents usos específics i tipus, derivats
del usos definits al Capítol III de les Normes urbanístiques del PGM.
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19.1. Ús específic de comerç.
19.1.1 És el referit a la venda de productes a l’engròs o al detall. S’estableixen els següents
tipus de l’ús específic de comerç:
a) Comerç a l’engròs: és aquell que té per objecte, en exclusiva, el subministrament
de béns i productes per tal de ser revenguts posteriorment.
b) Comerç al detall: és el que correspon als establiments de caràcter individual i/o
col·lectiu oberts al públic, destinats a la venda al consumidor final. No inclou ni
el comerç a l’engròs, ni la restauració, ni els serveis personals.
Es relaciona en el quadre 1 de l’annex VI les activitats de comerç al detall, amb
indexació en els codis de la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE
2009).
19.2 Ús específic de serveis personals.
És el que correspon a l’activitat exercida en establiments oberts al públic i destinada a la
prestació de serveis privats al públic.
Es distingeix els següents tipus:
a) Serveis anàlegs al comerç al detall: agències de viatges, bugaderies i tintoreries,
perruqueria i estètica, tatuatges i “piercing”, pompes fúnebres, rentat o lloguer de
vehicles, serveis fotogràfics, vídeos i pel·lícules, activitats veterinàries, reparacions i
serveis tècnics (excepte la reparació d’automòbils o altres vehicles de tracció
mecànica), i similars.
d) serveis de telecomunicació: locutoris, “cybercafès” i similars.
c) reparació d’automòbils o altres vehicles de tracció mecànica.
d) prostitució. Aquest ús específic de servei personal resta prohibit en tot l’àmbit del
present Pla Especial.
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19.3. Ús específic d’artesania.
És el que correspon a l’elaboració, reparació i/o exposició d’articles artesanals realitzada en
establiments amb una superfície útil inferior a dos-cents metres quadrats (150 m2). Inclou
l’elaboració, la reparació i/o l’exposició, entre altres, dels següents productes: productes
alimentaris, equipament personal (peces de vestir i calçat, joieria, orfebreria, argenteria,
bijuteria i similars), instruments musicals, articles de la llar (de fusta, de cistelleria, de vidre, de
metal·listeria i similars) i articles d’art o decoració.
Les activitats de caràcter industrial de primera categoria o superior -tal com es defineixen a
l’article 287 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità- diferents de les activitats
artesanals definides en aquest apartat, i les artesanals que es desenvolupin en establiments de
més de dos-cents metres quadrats (150 m2) de superfície útil, es regiran per allò establert per a
l’ús industrial en aquestes Normes reguladores i subsidiàriament per les Normes Urbanístiques
del Pla General Metropolità i les Ordenances Metropolitanes d’Edificació o altra reglamentació
aplicable.

19.4 Ús específic d’oficines i administració.
S’estableixen els següents tipus de l’ús específic d’oficines i administració:
a) Serveis professionals prestats per entitats bancàries, immobiliàries, relacionades amb
l’ocupació i similars, activitats indexades en els codis K, L, i N 78, N 80, N 81 i N 82 de
la CCAE 2009.
b) Serveis professionals prestats per despatxos d’advocats, d’arquitectes, i similars,
activitats indexades en el codi M de la CCAE 2009. Se n’exceptua els serveis
professionals prestats per metges o altre personal sanitari, que queden inclosos en l’ús
sanitari.
c) Serveis de les administracions públiques i dels serveis públics. Inclou també els serveis
de correus, telefonia, aigua, gas, electricitat i transport de viatgers i similars.
d) Serveis d’entitats i fundacions sense ànim de lucre.
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19.5 Us específic de restauració.
És el que correspon a les activitats de servei de menjars i begudes al públic mitjançant preu,
per a ser consumits en el propi establiment. Inclou també, amb caràcter complementari, el
subministrament de menjars per emportar elaborats en el propi establiment.
Se n’estableix els següents tipus:
a) restaurant.
b) restaurant-bar.
c) bar.

19.6. Ús específic recreatiu.
És el que correspon als serveis relacionats amb l’espectacle i l’entreteniment, en establiments
oberts al públic, no compreses en cap altra qualificació. S’estableix els següents tipus i
subtipus:
19.6.1 Espectacles.
Es consideren espectacles les representacions, actuacions, exhibicions, projeccions,
competicions o activitats d’altres tipus dirigides a l’entreteniment. Inclou els cinemes i
auto-cinemes, els teatres i similars, les audicions i concerts, els espectacles esportius,
el folklore i les exhibicions especials.
19.6.2 Altres serveis d’entreteniment.
a) Musicals: comprèn les activitats destinades a oferir música, en directe o
reproduïda, amb la possibilitat que el públic assistent prengui consumicions i amb
la possibilitat o no de ballar. S’estableixen les següents modalitats:
a.1) Sense ball ni actuacions en directe: comprèn les activitats que
s’exerceixen en els locals destinats a oferir música reproduïda amb la
possibilitat que el públic assistent prengui consumicions, com ara bars
musicals i similars.
a.2) Sense ball, amb actuacions en directe: comprèn les activitats que tenen
per objecte oferir en directe actuacions musicals, teatrals o de varietats,
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sense pista de ball o espai assimilable, amb la possibilitat que el públic
assistent prengui consumicions, com per exemple els cafès – teatre o els
cafès – cantant.
a.3) Amb ball: comprèn les activitats que s’exerceixen en els locals destinats
a oferir música, en directe o reproduïda, amb la possibilitat que el públic
assistent prengui consumicions i ballar, com ara discoteques, sales de
ball i sales de festa.
b) Joc i atraccions: comprèn les activitats que s’exerceixen en locals destinats a
activitats recreatives de joc i atraccions com ara jocs d’atzar, jocs recreatius,
salons recreatius, casinos, tómboles i similars. Cal distingir les següents
modalitats:
b.1) Jocs recreatius, desenvolupats mitjançant màquines o aparells en els
quals, a canvi d’un preu, es pot gaudir d’un temps de joc i eventualment
es pot oferir com únic premi la repetició d’un temps de joc.
b.2) Jocs d’atzar, que permeten arriscar diner o altres objectes susceptibles
d’avaluació econòmica, en funció del resultat d’un succés futur i incert.
b.2.1) Sales de joc: casinos, salons recreatius amb premi, bingos i
similars.
b.2.2) Altres jocs d’atzar: apostes i loteries, tómboles i similars.
b.3) Jocs esportius, desenvolupats mitjançant màquines o aparells esportius:
billars, futbolins i similars.
b.4) Jocs de taula sense aposta.
b.5) Ludoteques, l’activitat de les quals te una finalitat lúdica, educativa,
cívica i cultural, i porten a terme un projecte formatiu.
b.6) Atraccions recreatives en espais oberts o tancats.
c) Audiovisuals: comprèn les activitats audiovisuals desenvolupades mitjançant
aparells electrònics o audiovisuals, amb o sense la intervenció del públic.
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d) Zoologia: comprèn les activitats zoològiques en grans recintes a l’aire lliure o en
instal·lacions tancades. S’hi inclou, entre altres, els parcs zoològics, aquaris i
similars.
Sens perjudici d’allò establert en aquest article, el règim jurídic dels espectacles públics i les
activitats recreatives ve determinat per la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives, i per l’ordenament jurídic concordant.

19.7 Resta d’usos.
L’ús d’habitatge, l’ús residencial, l’ús industrial – a excepció de les activitats artesanals definides a l'apartat 3 d’aquest article - l’ús sanitari, l’ús religiós i cultural i l’ús esportiu
conserven, als efectes del Pla Especial, el significat i el contingut que els atorguen els articles
276 i següents de les Normes urbanístiques del PGM.

Article 20. Definició i tipus d’establiments.
20.1 Establiments comercials i de serveis.
20.1.1 Definició d’establiment comercial.
Als efectes d’aquest Pla Especial són establiments comercials els locals i les
instal·lacions, cobertes o sense cobrir, oberts al públic, que són a l’exterior o l’interior
d’una edificació on s’exerceix regularment la venda al detall o a l’engròs. Els
establiments de venda al detall poden ser de caràcter individual o col·lectiu.
20.1.2 Definició d’establiment de serveis.
Als efectes d’aquest Pla Especial són establiments de serveis els locals i les
instal·lacions cobertes o sense cobrir, oberts al públic, que són a l’exterior o
l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la prestació d’un servei al
consumidor. Inclou els establiments de les activitats corresponents als usos
específics de serveis personals, d’artesania, d’oficines i administració, recreatiu i de
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restauració, i de l’ús sanitari. Els establiments de venda al detall poden ser de
caràcter individual o col·lectiu.
20.1.3 Condició dels establiments comercials i de serveis.
La condició dels establiments comercials i de serveis d’aquest Pla Especial segueix
els criteris establerts en el vigent ordenament jurídic d’equipaments comercials.
Seguint els criteris esmentats, els establiments poden ser:
a) en funció de la seva composició:
a.1) individuals: constituïts per un únic establiment amb accés independent.
a.2) col·lectius: integrats per un conjunt d’establiments individuals situats en
un o diversos edificis, en els quals s’exerceixen les activitats
respectives d’una manera empresarialment independent.
b) en funció del seu grau d’especialització:
b.1) especialistes: els que es dediquen essencialment (més d’un vuitanta
per cent en termes de superfície) a la venda de productes o prestació
de serveis d’un sol grup d’especialitat de les relacionades en els
quadres 1 i 2 de l’annex VI, amb excepció del grup 4719.
b.2) polivalents o multisectorials: els que es dediquen a la venda de
productes o prestació de serveis de més d’un sector o tipus
d’especialitat de les relacionades en els quadres 1 i 2 de l’annex VI, i
els dedicats a l’especialitat del grup 4719.
20.1.4 Tipologia dels establiments comercials i de serveis.
20.1.4.1 Individuals especialistes: són els que reuneixen les condicions a.1) i b.1)
del paràgraf anterior.
20.1.4.2 Individuals polivalents: són els que reuneixen les condicions a.1) i b.2)
del paràgraf anterior.

31

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR El MOLÍ (REGULACIÓ DELS USOS)
JULIOL DEL 2010

20.1.4.3 Col·lectius polivalents: : són els que reuneixen les condicions a.2) i b.2)
del paràgraf anterior. Es classifiquen en:
a) Centres comercials, quan els establiments individuals comercials
estan situats en un o en diversos edificis comunicats interiorment per
passadissos o altres espais.
b) Recintes comercials, quan els establiments individuals comercials
estan situats en edificis independents, però comparteixen un accés
comú des de la via pública i els serveis comuns als quals es refereix
la legislació vigent.
c) Centres de negocis, quan els establiments de serveis estan situats
en un o diversos edificis comunicats interiorment per passadissos o
altres espais.
20.1.5 Definicions especials d’establiments de comerç i serveis.
Als efectes de la regulació d’establiments que s’efectua a l’article 12 d’aquestes Normes
Reguladores s’estableixen les següents definicions especials:
a) Basar: és l’establiment comercial individual polivalent amb productes de distints
sectors d’especialitat, excepte l’alimentació, amb una superfície de venda de més
de cent cinquanta metres quadrats (150 m2) i fins al límit de superfície de venda
de l’establiment petit, establerta per la vigent ordenament jurídic d’equipaments
comercials.
b) Botiga de conveniència: és l’establiment comercial individual polivalent la superfície
de venda del qual no supera els cinc-cents metres quadrats (500 m2) i que
distribueix l’oferta de manera similar entre tots i cadascun dels grups d’articles
següents: llibres, diaris i revistes; productes d’alimentació; discos i vídeos;
joguines, regals i articles diversos. Per a poder ser considerada botiga de
conveniència, l’establiment ha de romandre oberts al públic, com a mínim, divuit
hores al dia durant tot l’any.
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c) Establiment de consum quotidià: és l’establiment comercial individual especialista
dedicat a la venda de productes de consum quotidià, bàsicament alimentació i
adrogueria.
d) Establiment de telecomunicacions: és l’establiment de serveis individual,
especialista o polivalent, que presta serveis privats de telecomunicació al públic
tals com els de telefonia, fax, d’accés a Internet o qualsevol altra xarxa,
informàtics, videoconferències o similars.
20.2. Establiments recreatius oberts al públic.
Als efectes d’aquest Pla especial són establiments recreatius oberts al públic els locals, les
instal·lacions i els recintes dedicats a dur-hi a terme espectacles públics o altres activitats
recreatives de les definides a l’article 7, apartat 6, d’aquestes Normes Reguladores.
Els establiments recreatius oberts al públic poden ser:
• Establiments permanents, en edificació tancada. Tenen aquesta consideració,
entre altres, les sales de ball i sales de festa, les discoteques i els pavellons.
• Establiments permanents en un recinte tancat a l’aire lliure. Tenen aquesta
consideració, entre altres, els velòdroms, els camps d’esports i els parcs aquàtics.
• Estructures desmuntables, amb o sense caràcter itinerant. Tenen aquesta
consideració, entre altres, els circs, els envelats, les carpes i les fires d’atraccions.
• Recintes de gran magnitud, en espais oberts. Tenen aquesta consideració, entre
altres, els camps de golf, els parcs temàtics i els establiments on es realitzen
curses o macroconcerts.
Sens perjudici d’allò que estableix el present article, el règim jurídic dels establiments recreatius
oberts al públic ve determinat per la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, i per l’ordenament jurídic concordant.
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Article. 21. Significats dels conceptes utilitzats en la regulació dels usos i dels
establiments.

21.1 Superfície útil.
La superfície útil interior d’un local o d’una peça és la superfície dels seus espais interiors. La
superfície útil no inclou l’ocupada pels tancaments interns i perimetrals, fixos o mòbils, ni la
superfícies de terrasses i altres elements exteriors. Tampoc no inclou l’ocupada pels elements
estructurals verticals ni per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a cent
centímetres quadrats (0,01m2). Quan l’activitat es desenvolupi en més d’una planta, es
comptabilitza com a superfície útil l’ocupada per l’escala interior.

22.2 Superfície de venda.
22.2.1 És la superfície útil dels espais dels establiments en els quals s’exposa les
mercaderies - inclosos els interns pels quals poden transitar els clients -, s’efectua
els actes habituals per vendre i cobrar la mercaderia i es presta els serveis.
22.2.2 La inclusió o exclusió dels espais de l’establiment com superfície de venda es
determinarà d’acord amb la legislació sectorial vigent.

22.3 Pertinença de l’establiment a una àrea de restricció.
22.3.1. S’entendrà que un establiment pertany a una àrea de restricció de les definides a
l’article 23 d’aquestes Normes reguladores quan la seva façana es trobi situada
en alguna de les vies o espais lliures que conformen la referida àrea de restricció,
representats gràficament en el plànol O-1 del Pla Especial.
En el supòsit que un establiment disposi de més d’una façana amb front a vies o
espais lliures de diferent àrea de restricció es considerarà que pertoca alhora a
cada una d’aquestes àrees. L’existència d’un xamfrà pressuposa la pertinença a
cada una de les vies o espais lliures que el conformen.
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22.3.2 Quan un establiment de nova implantació pertanyi a diferents àrees de restricció,
d’acord amb la definició de l’apartat 22.3.1, se li aplicarà el major grau de
restricció que correspongui d’acord amb aquestes Normes reguladores.
Tanmateix, quan l’establiment que es pretengui implantar tingui façana a una
plaça o espai lliure dels relacionats a l’apartat 23.4 i representats gràficament en
el plànol O-1, li serà d’aplicació la regulació corresponent a l’àrea de restricció de
grau 4, encara que també donés front a altres vies o espais lliures de diferent àrea
de restricció o hi tingués la numeració.
22.4 Distància mínima entre establiments.
En els supòsits en què aquestes Normes reguladores estableixen una distància mínima
entre un establiment de nova implantació i un de preexistent amb igual o similar activitat
regiran les regles següents:
a) Es considerarà establiment preexistent el que, en el moment de la sol·licitud de
l’autorització municipal d’obertura del nou establiment, estigui físicament implantat o
hagi sol·licitat la corresponent autorització municipal d’obertura.
b) La regla de limitació de distància entre els dos establiments només regirà quan
ambdós pertanyin a la mateixa àrea de restricció, en virtut de la definició continguda
a l’apartat 22.3.1 d’aquestes Normes reguladores, i tinguin façana a una mateixa via
o a un mateix espai lliure o a una vies o espais lliures adjacents.
c) La distància entre els dos establiments es mesurarà traçant una circumferència en
planta, del radi assenyalat en cada cas, amb centre al punt mig de la façana de
l’establiment preexistent.
d) S’entendrà que l’establiment de nova implantació compleix la condició de distància
quan almenys un vuitanta per cent (80%) de la seva superfície construïda es trobi
situada a una distància igual o superior a la determinada en cada cas respecte de
qualsevol establiment preexistent.
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Article 23. Divisió de l’àmbit de la Modificació PERI El Molí en àrees de restricció.

23.1 Eixos comercials principals (Àrea de restricció de grau 1).
Als efectes de la Modificació del PERI El Molí té la consideració d’eix comercial principal de
l’activitat comercial i de serveis del Centre Vila de Molins de Rei el tram del passeig del
Terraplè comprès entre el carrer del Molí i el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, que s’indica
amb trama de color groc en el plànol O-1:
La regulació dels usos i tipus en aquesta àrea es fa a l’apartat 1 de l’article 24 d’aquestes
Normes reguladores.

23.2 Eixos comercials complementaris. ( Àrea de restricció de grau 2).
Als efectes de la Modificació del PERI El Molí tenen la consideració d’eixos comercials
complementaris de l’activitat comercial i de serveis del Centre Vila de Molins de Rei les vies
que s’assenyalen a continuació, que s’indica amb trama de color marró en el plànol O-1:
- Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer (tram corresponent al front del sector del Molí)
- Carrer del Molí (tram corresponent al front del sector del Molí)
La regulació dels usos i tipus en aquesta àrea es fa a l’apartat 2 de l’article 24 d’aquestes
Normes reguladores.
23.3 Eixos comercials complementaris amb regulació especial (Àrea de restricció de
grau 3):
Als efectes del Pla Especial té la consideració d’eix comercial complementari amb regulació
especial el tram del carrer de Pere Calders inclòs en l’àmbit del sector del Molí, que s’indica
amb trama de color carbassa al plànol O-1:
La regulació dels usos i tipus en aquesta àrea es fa a l’apartat 3 de l’article 24 d’aquestes
Normes reguladores.
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23.4 Places i espais lliures amb regulació específica (Àrea de restricció de grau 4):
Als efectes del Pla Especial configuren aquesta àrea els espais lliures verds situats a banda i
banda del passeig del Terraplè, indicats amb trama de color verd al plànol O-1.
La regulació dels usos i tipus en aquesta àrea es fa a l’apartat 4 de l’article 24 d’aquestes
Normes reguladores.

23.5. Solars qualificats d’Equipaments comunitaris (Àrea de restricció de grau 6).
Constitueix aquesta àrea el solar d’Equipaments comunitaris corresponent a l’antiga fàbrica del
Molí, indicat en el plànol O-1 amb trama de color gris.
La regulació dels usos i tipus en aquesta àrea es fa a l’apartat 5 de l’article 24 d’aquestes
Normes reguladores.

Article 24. Regulació dels usos.

24.1 Eixos comercials principals (Àrea de restricció de grau 1).

24.1.1 Ús específic de comerç:
Només s’admet en els establiments d’aquesta àrea el tipus de comerç al detall en
establiments individuals especialistes de fins a quatre-cents metres quadrats (400 m2) de
superfície de venda, situats a les plantes baixes i a les plantes pis i/o soterrani que
constitueixin una unitat amb el local de planta baixa.
S’hi admet la coexistència en el mateix establiment d’aquest tipus de comerç amb altres
usos compatibles, segons la reglamentació vigent, a condició que l’activitat comercial
s’exerceixi a l’espai adjacent a la via pública a la que dóna front. En el cas que doni front a
més d’una via o espai lliure, aquesta condició només caldrà que s’acompleixi per a un
d’ells.
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A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders i l’espai lliure verd s’admet també
aquest tipus de comerç a la planta pis primera, sempre que tots els establiments tinguin un
accés a la via pública o a un espai comunitari, independent del dels habitatges.

24.1.2 Ús específic de serveis personals:
S’admet exclusivament, en les situacions que s’indica, els següents tipus i modalitats:
a) Serveis anàlegs al comerç al detall relacionats a l’apartat 19.2.a) d’aquestes
Normes reguladores (agències de viatges, bugaderies i tintoreries, perruqueria i
estètica, tatuatges i “piercing”, pompes fúnebres, rentat o lloguer de vehicles,
serveis fotogràfics, vídeos i pel·lícules, activitats veterinàries, reparacions i serveis
tècnics -excepte la reparació d’automòbils o altres vehicles de tracció mecànica-, i
similars), a les plantes baixes i a les plantes pis i/o soterrani que constitueixin una
unitat amb el local de planta baixa, sense limitació de distància.
b) Serveis de telecomunicació, en establiments individuals polivalents amb connexió a
Internet i sense cabines telefòniques, a les plantes baixes i a les plantes pis i/o
soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa, sempre que
l’establiment que es pretengui implantar compleixi la condició de distància de cent
metres (100 m) respecte de qualsevol establiment preexistent, en la forma
assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores.
A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders i l’espai lliure verd s’admet també
els tipus a) i b), assenyalats en aquest apartat, a la planta pis primera, sempre que tots els
establiments tinguin un accés a la via pública o a un espai comunitari, independent del dels
habitatges.

24.1.3 Ús específic d’artesania.
S’admet en qualsevol situació.
En planta baixa s’admet quan l’espai on té lloc l’activitat o l’espai d’exposició dels articles
elaborats sigui adjacent a la via pública o espai lliure públic al qual dóna front l’establiment.
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En el cas que l’establiment doni front a més d’una via o espai lliure, la condició regirà
només per a un d’aquests espais públics.

24.1.4 Ús específic d’oficines i administració.
S’admet exclusivament els següents tipus relacionats a l’apartat 19.4 d’aquestes Normes
reguladores: tipus c) i d) en qualsevol situació i tipus b) en les plantes pis dels edificis.

24.1.5. Ús específic de restauració.
S’admet exclusivament els següents tipus i en les següents situacions:
a) El tipus de restaurant en qualsevol situació.
b) Els tipus de restaurant-bar i bar -les activitats dels quals es considera similars als
efectes de l’aplicació de l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores-, a les plantes
baixes i a les plantes pis i/o soterrani que constitueixin una unitat amb el local de
planta baixa, sempre que l’establiment que es pretengui implantar compleixi la
condició de distància de quaranta metres (40 m) respecte de qualsevol establiment
preexistent, en la forma assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes Normes
reguladores.

24.1.6. Ús específic recreatiu.
No s’admet en cap situació.

24.1.7 Ús sanitari.
S’admet exclusivament en plantes pis. A l’edifici singular situat entre el carrer Pere
Calders i l’espai lliure verd només s’admet a les plantes pis segona i superiors, sempre que
compti amb accés a la via pública o un espai comunitari independent del dels habitatges.
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24.1.8 Ús esportiu.
S’admet exclusivament en plantes pis. A l’edifici singular situat entre el carrer Pere
Calders i l’espai lliure verd només s’admet a les plantes pis segona i superiors, sempre que
compti amb accés a la via pública o un espai comunitari independent del dels habitatges.

24.1.9 Ús religiós i cultural.
S’admet exclusivament en plantes pis. A l’edifici singular situat entre el carrer Pere Calders
i l’espai lliure verd només s’admet a les plantes pis segona i superiors, sempre que compti
amb accés a la via pública o un espai comunitari independent del dels habitatges.

24.1.10 Ús industrial.
a) Només s’admet l’ús industrial de primera categoria situat en planta pis. A l’edifici
singular situat entre el carrer Pere Calders i l’espai lliure verd s’admet només a les
plantes pis segona i superiors, sempre que compti amb accés a la via pública o un
espai comunitari independent del dels habitatges.
b) Els garatges per a vehicles de turisme i motocicletes només són admesos a les
plantes soterrani o a les plantes pis que no constitueixin una unitat amb el local de
planta baixa. A l’edifici singular situat entre el carrer Pere Calders i l’espai lliure verd
s’admet només a les plantes soterrani i a les plantes pis segona i superiors, sempre
que compti amb accés a la via pública o un espai comunitari independent del dels
habitatges.

24.1.11 Ús d’habitatge.
S’admet exclusivament en plantes pis. A l’edifici singular situat entre el carrer Pere Calders
i l’espai lliure verd només s’admet només a les plantes pis segona i superiors, sempre que
compti amb accés a la via pública o un espai comunitari independent del dels habitatges.
Les determinacions sobre habitabilitat es regiran per les disposicions legals vigents en la
matèria.
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24.1.12 Ús residencial.
S’admet exclusivament en plantes pis. A l’edifici singular situat entre el carrer Pere Calders
i l’espai lliure verd només s’admet només a les plantes pis segona i superiors, sempre que
compti amb accés a la via pública o un espai comunitari independent del dels habitatges.
Les determinacions sobre habitabilitat es regiran per les disposicions legals vigents en la
matèria.

24.2 Eixos comercials complementaris (Àrea de restricció de grau 2).

24.2.1 Ús específic de comerç:
a) S’admet el tipus de comerç a l’engròs a les plantes baixes i a les plantes pis i/o
soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa, a condició que
l’establiment corresponent a la nova activitat a implantar sempre que l’establiment
que es pretengui implantar compleixi la condició de distància de quaranta metres
(40 m) respecte de qualsevol establiment preexistent, en la forma assenyalada a
l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores.
b) S’admet el tipus de comerç al detall en establiments especialistes de superfície
màxima de venda corresponent a l’establiment mitjà segons la legislació
d’equipaments comercials, situats a les plantes baixes i a les plantes pis i/o
soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa.
c)

S’admeten els basars i les botigues de conveniència a les plantes baixes i a les
plantes pis i/o soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa,
sempre que l’establiment que es pretengui implantar compleixi la condició de
distància de cent metres (100 m) respecte de qualsevol establiment preexistent, en
la forma assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores.

24.2.2 Ús específic de serveis personals:
S’admet exclusivament els següents tipus i en les situacions que s’indica:
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a) Serveis anàlegs al comerç al detall relacionats a l’apartat 19.2.a) d’aquestes
Normes reguladores (agències de viatges, bugaderies i tintoreries, perruqueria i
estètica, tatuatges i “piercing”, pompes fúnebres, rentat o lloguer de vehicles,
serveis fotogràfics, vídeos i pel·lícules, activitats veterinàries, reparacions i serveis
tècnics -excepte la reparació d’automòbils o altres vehicles de tracció mecànica-, i
similars), a les plantes baixes i a les plantes pis i/o soterrani que constitueixin una
unitat amb el local de planta baixa, sense limitació de distància.
b) Serveis de telecomunicació en establiments individuals especialistes amb
connexió a internet, amb o sense cabines telefòniques, a les plantes baixes i a les
plantes pis i/o soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa,
sempre que l’establiment que es pretengui implantar compleixi la condició de
distància de cent metres (100 m) respecte de qualsevol establiment preexistent,
en la forma assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores.
c) Serveis de telecomunicació en establiments individuals polivalents amb connexió
a internet i sense cabines telefòniques, a les plantes baixes i a les plantes pis i/o
soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa, sempre que
l’establiment que es pretengui implantar compleixi la condició de distància de
quaranta metres (40 m) respecte de qualsevol establiment preexistent, en la
forma assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores.
d) Reparació d’automòbils o altres vehicles de tracció mecànica, a les plantes baixes
i/o soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa.

24.2.3 Ús específic d’artesania.
S’admet en qualsevol situació.

24.2.4 Ús específic d’oficines i administració.
S’admet els següents tipus i en les situacions que s’indica:
a) Serveis professionals prestats per entitats bancàries, immobiliàries, relacionades
amb l’ocupació i similars, a les plantes baixes, sempre que l’establiment que es
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pretengui implantar compleixi la condició de distància de cent metres (40 m) respecte
de qualsevol establiment preexistent, en la forma assenyalada a l’apartat 22.4
d’aquestes Normes reguladores. També s’admeten a les plantes soterrani que
constitueixin una unitat amb el local de planta baixa i a les plantes pis.
b) Serveis professionals prestats per despatxos d’advocats, d’arquitectes, i similars, a
les plantes baixes, sempre que l’establiment que es pretengui implantar compleixi la
condició de distància de cent metres (40 m) respecte de qualsevol establiment
preexistent, en la forma assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes Normes
reguladores. També s’admeten a les plantes soterrani que constitueixin una unitat
amb el local de planta baixa i a les plantes pis.
c) Serveis de les administracions públiques i dels serveis públics, en qualsevol situació.
d) Serveis d’entitats i fundacions sense ànim de lucre en qualsevol situació.

24.2.5 Ús específic de restauració.
S’admet exclusivament els següents tipus i en les següents situacions:
a) El tipus de restaurant en qualsevol situació.
b) Els tipus de restaurant-bar i bar –les activitats dels quals es considera similars als
efectes de l’aplicació de l’apartat 9.4.1 d’aquestes Normes reguladores-, a les
plantes baixes i a les plantes pis i/o soterrani que constitueixin una unitat amb el
local de planta baixa, sempre que l’establiment que es pretengui implantar
compleixi la condició de distància de quaranta metres (40 m) respecte de qualsevol
establiment preexistent, en la forma assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes
Normes reguladores.

24.2.6 Ús específic recreatiu.
S’admet exclusivament, en les situacions que s’indica, els següents tipus i modalitats
relacionats a l’apartat 19.6 d’aquestes Normes reguladores:
b) Jocs i atraccions.
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S’admeten exclusivament les següents modalitats en plantes pis.
b.1) Jocs recreatius, desenvolupats mitjançant màquines o aparells en els
quals, a canvi d’un preu, es pot gaudir d’un temps de joc i eventualment es
pot oferir com únic premi la repetició d’un temps de joc.
b.2.2) Altres jocs d’atzar (apostes i loteries, tómboles i similars).
b.3) Jocs esportius, desenvolupats mitjançant màquines o aparells

esportius

(billars, futbolins i similars).
b.4) Jocs de taula sense aposta.
b.5) Ludoteques.
c) Activitats audiovisuals desenvolupades mitjançant aparells electrònics o
audiovisuals, en plantes pis.

24.2.7 Ús sanitari.
S’admet exclusivament en plantes pis.

24.2.8 Ús esportiu.
S’admet exclusivament en plantes pis.

24.2.9 Ús religiós i cultural.
S’admet exclusivament en plantes pis.

24.2.10 Ús industrial.
S’admet exclusivament en les següents situacions:
a) A les plantes pis dels edificis, les activitats de primera categoria industrial.
b) Els garatges privats per a vehicles de turisme i motocicletes només són admesos a
les plantes soterrani o a les plantes pis que no constitueixin una unitat amb el local
de planta baixa.
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24.2.11 Ús d’habitatge.
S’admet exclusivament en planta pis. Les determinacions sobre habitabilitat es regiran per
les disposicions legals vigents en la matèria.

24.2.12 Ús residencial.
S’admet exclusivament en planta pis. Les determinacions sobre habitabilitat dels
establiments es regiran per les disposicions legals vigents en la matèria.

24.3 Eixos comercials complementaris amb regulació especial (Àrea de restricció de
grau 3):

24.3.1 Ús específic de comerç:
a)

S’admet el tipus de comerç a l’engròs a les plantes baixes i a les plantes pis i/o
soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa, a condició que
l’establiment corresponent a la nova activitat a implantar sempre que l’establiment
que es pretengui implantar compleixi la condició de distància de quaranta metres
(40 m) respecte de qualsevol establiment preexistent, en la forma assenyalada a
l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores.

b)

S’admet el tipus de comerç al detall en establiments especialistes de superfície
màxima de venda corresponent a l’establiment mitjà segons la legislació
d’equipaments comercials, situats a les plantes baixes i a les plantes pis i/o
soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa.

c)

S’admeten els basars i les botigues de conveniència a les plantes baixes i a les
plantes pis i/o soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa,
sempre que l’establiment que es pretengui implantar compleixi la condició de
distància de cent metres (100 m) respecte de qualsevol establiment preexistent, en
la forma assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores.
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A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders i l’espai lliure verd s’admet també
els tipus a), b) i c), assenyalats en aquest apartat, a la planta pis primera, sempre que tots
els establiments tinguin un accés a la via pública o a un espai comunitari, independent del
dels habitatges.

24.3.2 Ús específic de serveis personals:
S’admet exclusivament els següents tipus i en les situacions que s’indica:
a) Serveis anàlegs al comerç al detall relacionats a l’apartat 19.2.a) d’aquestes
Normes reguladores (agències de viatges, bugaderies i tintoreries, perruqueria i
estètica, tatuatges i “piercing”, pompes fúnebres, rentat o lloguer de vehicles,
serveis fotogràfics, vídeos i pel·lícules, activitats veterinàries, reparacions i serveis
tècnics -excepte la reparació d’automòbils o altres vehicles de tracció mecànica-, i
similars), a les plantes baixes i a les plantes pis i/o soterrani que constitueixin una
unitat amb el local de planta baixa, sense limitació de distància.
b) Serveis de telecomunicació en establiments individuals especialistes amb connexió
a internet, amb o sense cabines telefòniques, a les plantes baixes i a les plantes
pis i/o soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa, sempre
que l’establiment que es pretengui implantar compleixi la condició de distància de
cent metres (100 m) respecte de qualsevol establiment preexistent, en la forma
assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores.
c)

Serveis de telecomunicació en establiments individuals polivalents amb connexió
a internet i sense cabines telefòniques, a les plantes baixes i a les plantes pis i/o
soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa, sempre que
l’establiment que es pretengui implantar compleixi la condició de distància de
quaranta metres (40 m) respecte de qualsevol establiment preexistent, en la
forma assenyalada a l’apartat 22.4 d’aquestes Normes reguladores.

d) Reparació d’automòbils o altres vehicles de tracció mecànica, a les plantes baixes
i/o soterrani que constitueixin una unitat amb el local de planta baixa.
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A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders i l’espai lliure verd s’admet també
els tipus a), b) i c) a la planta pis primera, sempre que tots els establiments tinguin un
accés a la via pública o a un espai comunitari, independent del dels habitatges.

24.3.3 Ús específic d’artesania.
A l’edifici singular situat entre el carrer Pere Calders i l’espai lliure verd s’admet també a
les plantes pis segona i superiors, sempre que compti amb accés a la via pública o un
espai comunitari independent del dels habitatges. Les determinacions sobre habitabilitat es
regiran per les disposicions legals vigents en la matèria.

24.3.4 Ús específic d’oficines i administració.
S’admet els següents tipus i en les situacions que s’indica:
a) Serveis professionals prestats per entitats bancàries, immobiliàries, relacionades
amb l’ocupació i similars, en qualsevol situació.
b) Serveis professionals prestats per despatxos d’advocats, d’arquitectes, i similars, a
les plantes baixes, en qualsevol situació.
c) Serveis de les administracions públiques i dels serveis públics, en qualsevol situació.
d) Serveis d’entitats i fundacions sense ànim de lucre, en qualsevol situació.

24.3.5 Ús específic de restauració.
S’admet exclusivament els següents tipus i en les següents situacions:
a) El tipus de restaurant en qualsevol situació.
b) Els tipus de restaurant-bar i bar -les activitats dels quals es considera similars als
efectes de l’aplicació de l’apartat 22.4.1 d’aquestes Normes reguladores-, a les
plantes baixes i a les plantes pis i/o soterrani que constitueixin una unitat amb el
local de planta baixa, sempre que l’establiment que es pretengui implantar
compleixi la condició de distància de quaranta metres (40 m) respecte de qualsevol
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establiment preexistent, en la forma assenyalada a l’apartat 9.4 d’aquestes Normes
reguladores.

24.3.6 Ús específic recreatiu.
S’admet exclusivament, en les situacions que s’indica, els següents tipus i modalitats
relacionats a l’apartat 19.6 d’aquestes Normes reguladores:
b) Jocs i atraccions.
b.1)

Jocs recreatius, desenvolupats mitjançant màquines o aparells en els quals,
a canvi d’un preu, es pot gaudir d’un temps de joc i eventualment es pot
oferir com únic premi la repetició d’un temps de joc, en plantes pis.

b.2.2) Altres jocs d’atzar (apostes i loteries, tómboles i similars), en plantes pis.
b.3)

Jocs esportius, desenvolupats mitjançant màquines o aparells

esportius

(billars, futbolins i similars), en plantes pis.
b.4)

Jocs de taula sense aposta, plantes pis.

b.5)

Ludoteques, plantes pis.

c) Activitats audiovisuals desenvolupades mitjançant aparells electrònics o
audiovisuals, en plantes pis.
A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders i l’espai lliure verd només s’admetrà
les modalitats b.1), b.2.2), b.3), b.4), i b.5) del tipus b) i el tipus c) a les plantes pis segona i
superiors.

24.3.7 Ús sanitari.
S’admet en plantes pis. A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders i l’espai lliure
verd només és admès a les plantes pis segona i superiors.
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24.3.8 Ús esportiu.
S’admet en plantes pis. A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders i l’espai lliure
verd només és admès a les plantes pis segona i superiors.

24.3.9 Ús religiós i cultural.
S’admet en plantes pis. A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders i l’espai
lliure verd només és admès a les plantes pis segona i superiors.

24.3.10 Ús industrial.
S’admet exclusivament en les següents situacions:
a)

A les plantes pis dels edificis, les activitats de primera categoria industrial.

b) Els garatges privats per a vehicles de turisme i motocicletes només són admesos a
les plantes soterrani o a les plantes pis que no constitueixin una unitat amb el local
de planta baixa.
A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders i l’espai lliure verd només són
admesos els tipus a) i b) assenyalats en aquest apartat a les plantes pis segona i superiors.

24.3.11 Ús d’habitatge.
S’admet exclusivament en planta pis. A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders
i l’espai lliure verd només és admès a les plantes segona i superiors. Les determinacions
sobre habitabilitat es regiran per les disposicions legals vigents en la matèria.

24.2.11 Ús residencial.
S’admet exclusivament en planta pis. A l’edifici singular situat entre el carrer de Pere Calders
i l’espai lliure verd només és admès a les plantes segona i superiors. Les determinacions
sobre habitabilitat es regiran per les disposicions legals vigents en la matèria.
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24.4 Places i espais lliures amb regulació especial (Àrea de restricció de grau 4):
Els espais lliures i les places relacionats a l’apartat 23.4 i representats gràficament en el plànol
O-1 estaran subjectes al règim de restricció d’usos que correspon a les vies que els conformen
o que hi aflueixen, amb la següent excepció: els restaurants-bar i els bar es podran implantar a
la planta baixa dels edificis sense que els afecti la limitació de distància establerta als apartats
24.1.5 i 24.2.5 d’aquestes Normes reguladores.
En el supòsit que conformin o aflueixin a la plaça o l’espai lliure diverses vies pertanyents a
àrees amb diferent grau de restricció, es prendrà en consideració, a efectes del règim d’usos
aplicable, la pertanyent a l’àrea de major grau de restricció.

24.5 Solar amb qualificació urbanística d’Equipaments comunitaris (Àrea de restricció
de grau 6).
1. Sens perjudici del que determinen l’article 53 del TRLU i l’article 61 DEL RLU amb relació
als usos provisionals, els usos admesos al solar amb qualificació urbanística d’Equipaments
comunitaris, representat gràficament en el plànol O-1, seran els que corresponguin al tipus
d’equipament assignat pel planejament. En el quadre 4 de l’annex 3 es relaciona els
diferents usos, tipus i modalitats admesos, en funció del tipus d’equipament.
2. Amb caràcter general s’admet en els edificis situats en aquesta àrea, quan sigui
compatible amb l’ús de l’equipament, la inclusió d’establiments destinats a restaurant, bar o
restaurant-bar, sempre que es justifiqui llur vinculació a l’equipament del que formen part.

Article 25. Regulació dels establiments.
25.1 Superfície mínima d’establiment.
No podran instal·lar-se establiments individuals o locals individuals en establiments
col·lectius per sota de vint-i-cinc metres quadrats (25 m2) de superfície de venda.
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25.2 Superfície màxima d’establiment i paràmetres de qualitat.
No podran instal·lar-se establiments individuals o locals individuals en establiments
col·lectius per sobre de la superfície de l’establiment mitjà, d’acord amb la legislació
comercial vigent.
Per als diversos tipus d’establiments es regularà per ordenança les condicions d’alçada
de les prestatgeries, de superfície mínima de la zona de recepció i de cobrament al
públic, d’amplada mínima dels passadissos de circulació i d’altres paràmetres destinats
a millorar llur qualitat.
Es donarà compliment a la normativa vigent en matèria d’incendis.
25.3

Establiments de servei de telecomunicacions.
Les seves característiques s’adaptaran al que disposi l’ordenança municipal dels
establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic.

25.4

Càrrega i descàrrega de mercaderies.
Els establiments comercials individuals i el basars de més de quatre-cents metres
quadrats (400 m2) de superfície de venda, les botigues de conveniència, i la
totalitat dels establiments comercials col·lectius, hauran de disposar d’espais de
càrrega i descàrrega dins el propi local, de la superfície i característiques que es
determinin per ordenança o, en el seu defecte, les adequades a llurs necessitats
funcionals.

25.5 Aparcament.
Els establiments comercials i els basars de més de quatre-cents metres quadrats
(400 m2) de superfície de venda, les botigues de conveniència, els centres de
negocis de més de dos mil cinc-cents metres quadrats de superfície de venda (2.500
m2) i la totalitat dels establiments comercials col·lectius, hauran de preveure una
dotació d’aparcament de dues places per a cada 100 m2 de superfície construïda,
sens prejudici de les prescrites a la legislació d’equipaments comercials en funció
de cada ús específic.
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25.6 Reclams o mercaderies en façana.
Es regularà per ordenança municipal la utilització de reclams a façana, l’exposició de
mercaderies a l’exterior dels establiments i els tendals, para-sols o elements
similars. Mentre no es produeixi la seva aprovació, els reclams a façana i les
mercaderies a l’exterior resten prohibits en l’àmbit d’aquest Pla Especial. Els tendals,
para-sols i similars es regiran transitòriament pel que determina per als elements
sortints l’apartat 1.b. de l’article 231 de les Normes urbanístiques del Pla General
Metropolità.

Art. 26 Regulació específica de la Unitat d’Actuació B
1. - Les edificacions, instal·lacions i usos que Naturana Carl Dölker GmbH&Co KG i Naturana
Ibérica, S.A. tenen en l’àmbit de la Unitat d’Actuació B podran mantenir i legalitzar els edificis i els
usos existents, mentre l’activitat sigui exercida per l’actual titular i no es modifiqui l’actual titularitat
dominical de la finca.
2. - En el supòsit de cessament o de modificació de la titularitat de l’activitat o de la propietat en
l’àmbit de l’Unitat d’Actuació B, no s’hi admetrà nous usos ni obres sense la prèvia execució del
Pla Especial i passaran a regir automàticament les determinacions d’aquest.

CAPÍTOL 4: REGULACIÓ DEL SISTEMES URBANÍSTICS
Article 27 Definició
S’entén per sistemes urbanístics els terrenys que en virtut de l’aplicació del Pla Especial
configuren l’ordenació dels espais públics del sector, els quals són de cessió obligatòria i gratuïta a
l’Ajuntament de Molins de Rei.

Article 28 Tipus
És defineixen els següents sistemes:
a) Espais verds
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b) Dotacions
c) Vials
d) Aparcaments

Article 29 Regulació dels Espais Verds
1. - Comprèn aquelles àrees del Pla Especial destinades a zones verdes o espais lliures, formant
unitats autònomes o integrant-se als edificis i places existents.
2. - Les superfícies destinades a Espais Verds son les que figuren en el plànol d’ordenació:
Zonificació.
3. - En els Espais Verds únicament es permetran edificacions lligades intrínsecament a l’ús del
jardí o plaça, amb una ocupació màxima del 5%, així com els elements tècnics que hagin
d’emplaçar-s’hi necessàriament.
4. - El límit de zona entre l’espai lliure previst i la zona de volumetria específica de l’edifici singular
en alçada es podrà reajustar, en els trams assenyalats en línea discontínua i en una quantia
màxima del 8% de la superfície total d’espais lliures del PERI i amb una separació mínima de 10
metres a l’edifici del Molí, en funció de la volumetria final de l’edifici, sense que això s’entengui
com alteració de límit d’espai lliure.
5. - El referit ajust podrà fer-se en el propi projecte constructiu de l’edifici singular i no podrà
comportar variació de la superfície total de l’espai lliure ni de la parcel·la privada, ni modificar les
característiques principals de forma i situació que figurin en la seva descripció registral.

Article 30 Regulació dels equipaments comunitaris
1.- Comprenen els terrenys destinats a equipaments comunitaris, amb les edificacions,
instal·lacions i altres accessoris o serveis necessaris per a la finalitat a què es dediquin.
2.- L’edifici del Molí mantindrà l’alçada i la volumetria existents, llevat de les intervencions
necessàries per a la seva rehabilitació i la potenciació del seu ús públic.
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3.- L’espai lliure d’edificació de la parcel·la destinada a equipaments comunitaris es tractarà amb
enjardinament i amb un tractament similar al del espai lliure, de forma que el conjunt mantingui la
unitat de composició.
4.- Pel que fa al règim d’usos regiran en aquesta àrea per a l’equipament les determinacions
assenyalades a l’apartat 24.5 d’aquestes Normes reguladores.
Article 31 Regulació dels vials
1. - La vialitat del PERI comprèn el Passeig del Terraplè que adopta la secció i caracterització
igual a l’existent fins al carrer Molí, el carrer per vianants que enllaça amb la Plaça de Catalunya a
través de l'establiment d'una servitud permanent de pas públic, i la resta de vials prolongació o
acabament dels existents.
2. - En la urbanització dels diversos tipus de vials per a vehicles o per vianants s’aplicaran els
criteris d’adequació funcional i estètica, així com les dimensions fixades en els plànols d’ordenació
d’aquest Pla Especial, en els quals s’ha definit la secció bàsica més adequada per a cada carrer.
3. - Els Projectes d’Urbanització podran ajustar aquestes seccions, sense variar la seva amplada
total, precisant el disseny de cadascuna de les vies, fent referència als espais segons l’ús principal
sigui els vehicles o els vianants, i concretant els materials de les calçades, les voreres, els tipus
arbrat, els elements de l’enllumenat i de mobiliari urbà i els de la recollida selectiva de residus, i
tots els elements que calgui per aconseguir una millora en la qualitat ambiental.
4. - Serà d’estricte acompliment el que disposa el Decret 100/1984 de,10 d’abril, sobre supressió
de barreres arquitectòniques.

Article 32 Regulació de l’aparcament
1.- Comprèn els terrenys destinats a l’aparcament i estacionament de vehicles, així com a l’accés
als darreres de les edificacions amb front al carrer Verdaguer.
2.- Els accessos a aquesta zona (dos com a mínim) es realitzaran a través de la planta baixa de
l’edifici adjacent i tindran el caràcter de servitud pública, que haurà d’inscriure’s en el Registre de
la Propietat. La seva situació es grafia amb caràcter indicatiu en el plànol d’ordenació de
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l’edificació, si bé la seva precisió podrà fer-se en el projecte constructiu de l’edifici, d’acord amb el
seu modulat arquitectònic. Aquest també concretarà els elements de seguretat, control,
enllumenat, etc., segons el sistema d’explotació i gestió que és defineixi. L’amplària dels accessos
es regularà pel que determinen les Normes Urbanístiques i les Ordenances d’Edificació del Pla
General Metropolità, i tindrà una dimensió mínima de quatre metres.
3. - El subsòl dels espais públics podrà ser destinat a l’ús d’aparcament, d’acord amb els
convenis o concessions que a l’efecte s’estableixin, amb subjecció a la legislació vigent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRANSITÒRIES, DEROGATÒRIA I FINALS.
DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- Usos de caràcter provisional
La possibilitat d’implantació d’usos i activitats amb caràcter provisional vindrà regulada pel que
determinen l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 61 del seu Reglament, si
bé estarà així mateix condicionada a la compatibilitat amb el règim d’usos establert pel Pla
Especial.
Segona.- Règim de limitació de distància
1.) Entre establiments d’igual o similar ús, existents a l’entrada en vigor del Pla Especial, no
serà d’aplicació el règim de limitació de distància entre ells.
2.) No es permetrà transformar o segregar un local en dos quan els resultants tinguin per
objecte el mateix ús i estiguin afectats pel règim de limitació de distància.
Tercera.- Ampliació d’establiments
1. Es permetrà, per una sola vegada, l’ampliació dels establiments existents a l’entrada en
vigor del Pla Especial sempre i quan es compleixin les següents condicions:
a. Que l’ampliació no superi el 25% de la superfície construïda i autoritzada inicialment.
b. Que l’ampliació no superi en longitud total de façana la dimensió de 6 metres i que
tingui continuïtat amb l’existent.
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c. Que l’ampliació no comporti tenir façana a cap nova via o espai lliure, excepte si dóna
front a una plaça o espai lliure on regeixi la restricció de grau 4.
2. L’ampliació d’un establiment implantat amb posterioritat a l’entrada en vigor del Pla
Especial haurà de complir les mateixes condicions que si fos nou establiment.
Quarta.- Caducitat de les llicències de les activitats
Es podrà declarar la caducitat de la llicència que empari una activitat degudament legalitzada
quan aquella hagi estat inactiva per un període, continuat o amb discontinuïtat dins del mateix
any natural, superior a 6 mesos, sens perjudici de poder-la revocar de conformitat amb el que
determina l’article 88.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( Decret
179/1995 de 13 de juny). Per als establiments que, per la seva naturalesa, tinguin el caràcter
d’estacionals o temporals, el termini serà d’un any natural.
Cinquena.- Cessament d’activitats.
Quan es produeixi el cessament d’una activitat, el local que ocupava quedarà sotmès a les
limitacions establertes en el present Pla Especial.
Sisena.- Activitats en edificis fora d’ordenació.
A les activitats degudament legalitzades ubicades en edificis en situació de fora d’ordenació en
base al planejament vigent, els serà d’aplicació allò previst a l’article 119 del Reglament de la
Llei d’urbanisme, a condició que siguin també compatibles amb el règim d’usos establert pel Pla
Especial.
Setena.- Tramitació d’expedients d’autoritzacions municipals.
Serà objecte de regulació per Ordenança municipal la tramitació dels expedients
d’autoritzacions municipals d’aquelles activitats a implantar en l’àmbit d’aquesta Modificació
PERI El Molí que estiguin sotmeses a limitació per distància.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
Única.- Serà d’aplicació a l’edifici existent a la Unitat d’actuació B del PERI la regulació específica
determinada a l’article 19 de les Ordenances del Pla Especial de reforma interior El Molí, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 12 de març de 2003. En el
supòsit de cessament de l’activitat o de modificació de la titularitat o de la propietat, seran
plenament aplicables les determinacions contingudes en el Capítol 3

d’aquestes Normes

reguladores.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única.- Queden sense efecte les determinacions del planejament derivat vigent a la data
d’aprovació del Pla Especial que s’oposin a les disposicions contingudes a les Normes
reguladores del Pla Especial.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.- El present Pla Especial entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Segona.- De forma periòdica i com a màxim cada 4 anys, caldrà procedir a la revisió del Pla
Especial, valorant els seu efectes durant el període d’aplicació i introduint les modificacions que
siguin pertinents.
Tercera.- Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències es
podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament una vegada
definitivament aprovat.
Molins de Rei, juliol del 2010

Joan Magrané i Comellas
Cap de la secció de Planejament i Gestió Urbanística
SOSTENIBILITAT I TERRITORI

Joan Arús i Oriol
Cap de la secció de Sostenibilitat
SOSTENIBILITAT I TERRITORI
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IV.- ANNEX 1. PLÀNOLS
Plànols d’informació
I-1. Situació
I-2. Àmbit d’actuació
I-3. Planejament vigent
I-4. Usos existents

Plànols d’ordenació
O-1 Proposta d’ordenació d’usos
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V.- ANNEX 2. ESTUDI DE CAMP
Amb la Modificació Puntual de la normativa urbanística del sector PERI “El Moli” l’Ajuntament de
Molins de Rei vol impulsar la coexistència i equilibri dels usos residencials, els usos comercials i
els de lleure, adequant la normativa urbanística al model de vila proposat.
Amb aquesta finalitat, es projecta restringir la implantació d’activitats diferents de les activitats
comercials a les plantes baixes d’aquells carrers que constitueixen els eixos de connexió de la
zona amb el nucli antic de la vila. Es tracta principalment de carrers que es configuren com el
principal espai de passeig i lleure dels ciutadans.
L’activitat comercial ha tingut un desenvolupament desigual en aquest sector, amb un increment
proporcionalment superior d’establiments de pública concurrència i de despatxos professionals en
planta baixa, respecte la resta de l’equipament comercial i de serveis de la vila.
Quadre 1. Superfície comercial neta de venda de l’entorn. 2008
M2
M2
Parcel·les Potencial Construïda
Passeig del Terraplè
Rambla de la Granja
Altres La Granja
Jacint Verdaguer
Total

21
15
33
31

5.120
1.900
6.130
5.120

2.920
1.900
2.140
1.770

100

18.270

8.730

Font: Revisió del Treball de camp. Febrer 2008.

Així, per exemple:
a) Al Passeig del Terraplè, fins a Jacint Verdaguer, hi ha una important concentració
d’activitats de serveis no personals i de bars, bars- restaurants, granges, cerveseries i
similars. En aquesta zona, les parcel·les d’indústria aparador no s’han desenvolupat i,
resten força a l’atractivitat de l’entorn.
Quadre 2. Superfícies comercials netes de venda, de l’entorn, en funcionament.
M2
M2
M2
M2
Locals Oberts Tancats
Bar Serveis
Passeig del Terraplè
Rambla de la Granja
Altres La Granja
Jacint Verdaguer

18
12
22
23

2.680
1.480
2.140
1.530

240
420
0
240

720
320
640
270

900
440
1.000
240

Total

75

7.830

900

1.950

2.580
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Font: Revisió del Treball de camp. Febrer 2008

Amb la finalitat d’afavorir la connectivitat comercial del sector PERI El Molí, amb el nucli antic, que
tingui poder d’atracció suficient per a constituir-se en un motor per al comerç i el desenvolupament
urbà de la zona, s’ha volgut potenciar l’ús comercial en aquells carrers que faciliten el passeig i el
lleure dels ciutadans.
Per tal de potenciar l’ús comercial en aquests carrers, la modificació de planejament restringeix la
implantació de les activitats no comercials en planta baixa, establint-ne un percentatge màxim
sobre la superfície comercial construïda i, un espai mínim de separació.
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VI.- ANNEX 3. QUADRES D’USOS

63

A l'edifici singular només s'admet en planta pis segona o superior, i sempre que compti amb accés a la via pública o a un espai lliure comunitari, independent dels habitatges.

A l'edifici singular només s'admet en planta soterrani o en planta pis segona o superior, i sempre que compti amb accés a la via pública o a un espai lliure comunitari, independent dels habitatges.

(4)

Abreviatures: PS = planta soterrani PB = planta baixa PP = planta pis D = distància S = superfície NR= Normes reguladores

En PB, només quan l'activitat comercial o l'espai destinat a exposició és adjacent a la via pública (apartat 24.1.3).

(3)

1ª categoria (excepte ús d'artesania)
2ª categoria
>2ª categoria
Garatge-aparcament

Règim d'admissió
No admès
Especialistes<400 m2 en PB i connexes
En PB i connexes
Polivalents amb connexió a Internet i sense cabines telefòniques, en PB i connexes (amb limitació de distància)
No admès
No admès
En qualsevol situació
No admès
En plantes pis
En qualsevol situació
En qualsevol situació
En qualsevol situació
En PB i connexes (amb limitació de distància)
En PB i connexes (amb limitació de distància)
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
En PP
En PP
En PP
En PP
No admès
No admès
En planta soterrani i en PP no connexes amb PB
En PP
En PP

A l'edifici singular s'admet també en planta pis primera, sempre que tots els establiments tinguin accés a la via pública o a un espai comunitari, independent dels habitatges.

Habitatge
Residencial

Industrial

Sanitari
Esportiu
Religiós i cultural

Recreatiu

Musicals sense ball ni actuacions en directe
Musicals sense ball, amb actuacions en directe
Musicals amb ball
Jocs recreatius
Sales de joc
Jocs d'atzar
Altres jocs d'atzar
Altre serveis d'entreteniment
Jocs i atraccions Jocs esportius
Jocs de taula sense aposta
Ludoteques
Atraccions recreatives
Audiovisuals
Zoologia

Musicals

Modalitat

(2)

Grau 1

Tipus

Engròs
Detall
Serveis anàlegs al comerç al detall
Serveis de telecomunicacions
Reparació de vehicles de tracció mecànica
Prostitució

Entitats bancàries i immobiliàries i similars
Despatxos professionals
Oficines i administració
Serveis públics i administracions públiques
Entitats sense ànim de lucre
Restaurants
Restauració
Restaurants-bar
Bars
Espectacles

Artesania

Serveis personals

Comerç

Ús o ús específic

(1)

Vies o espais
lliures

Grau

QUADRE 4. RÈGIM D'USOS. ÀREA DE RESTRICCIÓ DE GRAU 1.

Passeig Terraplè

(4)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)

D mínima 40 m
D mínima 40 m

(2)

D mínima 100 m

(1)
(1)

Observacions

Referència NR
Apartat 24.1.1
Apartat 24.1.1
Apartat 24.1.2
Apartat 24.1.2
Apartat 24.1.2
Apartat 24.1.2
Apartat 24.1.3
Apartat 24.1.4
Apartat 24.1.4
Apartat 24.1.4
Apartat 24.1.4
Apartat 24.1.5
Apartat 24.1.5
Apartat 24.1.5
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.6
Apartat 24.1.7
Apartat 12.1.8
Apartat 12.1.9
Apartat 12.1.10
Apartat 12.1.10
Apartat 12.1.10
Apartat 12.1.10
Apartat 12.1.11
Apartat 12.1.12

Grau 2

Engròs

Tipus

Modalitat

En PB i connexes (amb limitació de distància)
Comerç
Especialistes fins a S establiment mitjà
En PB i connexes
Detall
Basars i botigues de conveniència
En PB i connexes (amb limitació de distància)
En PB i connexes
Serveis anàlegs al comerç al detall
Polivalents amb connexió a Internet i sense cabines telefòniques
En PB i connexes (amb limitació de distància)
Serveis de telecomunicacions
Serveis personals
Individuals amb connexió a Internet i amb cabines telefòniques
En PB i connexes (amb limitació de distància)
En PB i/o PS connexa
Reparació de vehicles de tracció mecànica
Prostitució
No admès
Artesania
En qualsevol situació
Entitats bancàries i immobiliàries i similars
En PB (amb limitació de distància), PS connexa i PP
Despatxos professionals
En PB (amb limitació de distància), PS connexa i PP
Oficines i administració
Serveis públics i administracions públiques
En qualsevol situació
Entitats sense ànim de lucre
En qualsevol situació
Restaurants
En qualsevol situació
Restauració
Restaurants-bar
En PB i connexes (amb limitació de distància)
Bars
En PB i connexes (amb limitació de distància)
Espectacles
No admès
Musicals sense ball ni actuacions en directe
No admès
Musicals
Musicals sense ball, amb actuacions en directe No admès
Musicals amb ball
No admès
Jocs recreatius
En PP
Sales de joc
No admès
Jocs d'atzar
Recreatiu
Altres jocs d'atzar
En PP
Altre serveis d'entreteniment
Jocs i atraccions Jocs esportius
En PP
Jocs de taula sense aposta
En PP
Ludoteques
En PP
Atraccions recreatives
No admès
En PP
Audiovisuals
No admès
Zoologia
Sanitari
En PP
Esportiu
En PP
Religiós i cultural
En PP
1ª categoria
En PP
2ª categoria
No admès
Industrial
>2ª categoria
No admès
Garatge-aparcament
En PS i en PP no connexes
Habitatge
En PP
Residencial
En PP

Ús o ús específic

Abreviatures: PS = planta soterrani PB = planta baixa PP = planta pis d = distància S = superfície NR = Normes reguladores

Vies o espais
lliures

Grau

QUADRE 4. RÈGIM D'USOS. ÀREA DE RESTRICCIÓ DE GRAU 2.

Carrer Verdaguer (front PERI El Molí), carrer Molí (front PERI Rl Molí)

Règim d'admissió

D mínima 100 m

D mínima 40 m
D mínima 40 m

D mínima 40 m
D mínima 40 m

D mínima 40 m
D mínima 100 m

D mínima 100 m

D mínima 40 m

Observacions

Referència NR
Apartat 24.2.1
Apartat 24.2.1
Apartat 24.2.1
Apartat 24.2.2
Apartat 24.2.2
Apartat 24.2.2
Apartat 24.2.2
Apartat 24.2.2
Apartat 24.2.3
Apartat 24.2.4
Apartat 24.2.4
Apartat 24.2.4
Apartat 24.2.4
Apartat 24.2.5
Apartat 24.2.5
Apartat 24.2.5
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.6
Apartat 24.2.7
Apartat 24.2.8
Apartat 24.2.9
Apartat 24.2.10
Apartat 24.2.10
Apartat 24.2.10
Apartat 24.2.10
Apartat 24.2.11
Apartat 24.2.12

Habitatge
Residencial

Industrial

Sanitari
Esportiu
Religiós i cultural

Recreatiu

Restauració

Oficines i administració

Artesania

Serveis personals

Comerç

Ús o ús específic

Audiovisuals
Zoologia

Jocs i atraccions

1ª categoria (excepte ús d'artesania)
2ª categoria
>2ª categoria
Garatge-aparcament

Altre serveis d'entreteniment

Musicals

Entitats bancàries i immobiliàries i similars
Despatxos professionals
Serveis públics i administracions públiques
Entitats sense ànim de lucre
Restaurants
Restaurants-bar
Bars
Espectacles

Modalitat
En PB i connexes (amb limitació de distància)
En PB i connexes
En PB i connexes (amb limitació de distància)
En PB i connexes
En PB i connexes (amb limitació de distància)
En PB i connexes (amb limitació de distància)
En PB i/o PS connexa
No admès
En qualsevol situació
En qualsevol situació
En qualsevol situació
En qualsevol situació
En qualsevol situació
En qualsevol situació
En PB i connexes (amb limitació de distància)
En PB i connexes (amb limitació de distància)
No admès
Musicals sense ball ni actuacions en directe
No admès
Musicals sense ball, amb actuacions en directe
No admès
Musicals amb ball
No admès
Jocs recreatius
En PP
Sales de joc
No admès
Jocs d'atzar
Altres jocs d'atzar En PP
Jocs esportius
En PP
Jocs de taula sense aposta
En PP
Ludoteques
En PP
Atraccions recreatives
No admès
En PP
No admès
En PP
En PP
En PP
En PP
No admès
No admès
En PS i en PP no connexes
En PP
En PP

Especialistes fins a S establiment mitjà
Basars i botigues de conveniència
Serveis anàlegs al comerç al detall
Polivalents amb connexió a Internet i sense cabines telefòniques
Serveis de telecomunicacions
Individuals amb connexió a Internet i amb cabines telefòniques
Reparació de vehicles de tracció mecànica
Prostitució

Detall

Engròs

Tipus

Abreviatures: PS = planta soterrani PB = planta baixa PP = planta pis d = distància S = superfície NR = Normes reguladores

A l'edifici singular s'admet també en planta pis primera, sempre que tots els establiments tinguin accés a la via pública o a un espai lliure comunitari, independent dels habitatges.

Grau 3

(1)

Vies o espais
lliures

Grau

QUADRE 4. RÈGIM D'USOS. ÀREA DE RESTRICCIÓ DE GRAU 3.

Carrer Pere Calders (àmbit PERI El Molí)

D mínima 100 m

D mínima 40 m
D mínima 40 m

D mínima 40 m
D mínima 100 m

D mínima 100 m

D mínima 40 m

Règim d'admissió

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Apartat 24.3

Observacions Referència NR

Habitatge
Residencial

Industrial

Sanitari
Esportiu
Religiós i cultural

Recreatiu

Restauració

Oficines i administració

Artesania

Serveis personals

Comerç

Ús o ús específic

Modalitat
Règim d'admissió

Engròs
Detall
Serveis anàlegs al comerç al detall
Serveis de telecomunicacions
Reparació de vehicles de tracció mecànica
Prostitució

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Entitats bancàries i immobiliàries i similars
(1)
Despatxos professionals
(1)
Serveis públics i administracions públiques
(1)
Entitats sense ànim de lucre
(1)
Restaurants
En qualsevol situació
Restaurants-bar
En PB, sense limitació de distància
Bars
En PB, sense limitació de distància
Espectacles
(1)
Musicals sense ball ni actuacions en directe
(1)
Musicals
Musicals sense ball, amb actuacions en directe
(1)
Musicals amb ball
(1)
Jocs recreatius
(1)
Sales de joc
(1)
Jocs d'atzar
Altres jocs d'atzar
(1)
Altre serveis d'entreteniment
Jocs i atraccioJocs esportius
(1)
Jocs de taula sense aposta
(1)
Ludoteques
(1)
Atraccions recreatives
(1)
Audiovisuals
(1)
Zoologia
(1)
(1)
(1)
(1)
1ª categoria (excepte ús d'artesania)
(1)
2ª categoria
(1)
>2ª categoria
(1)
Garatge-aparcament
(1)
(1)
(1)

Tipus

Abreviatures: PS = planta soterrani PB = planta baixa PP = planta pis d = distància S = superfície NR = Normes reguladores

El pertocant a l'àrea de restricció de major grau que correspongui a les vies que conformen la plaça o espai lliure o que hi aflueixen

Grau 4

(1)

Vies o espais
lliures

Grau

QUADRE 4. RÈGIM D'USOS. ÀREA DE RESTRICCIÓ DE GRAU 4.

Espais lliures adjacents al passeig del Terraplè

Apartat 12.4

Referència NR

Vies o espais
lliures
Modalitat
Règim d'admissió

Engròs
Detall
Serveis anàlegs al comerç al detall
Serveis de telecomunicacions
Reparació de vehicles de tracció mecànica
Prostitució

,

No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
No admès
Entitats bancàries i immobiliàries i similars
No admès
Despatxos professionals
No admès
Serveis públics i administracions públiques
En equipaments tècnics administratius
Entitats sense ànim de lucre
En equipaments culturals i recreatius
Restaurants
En qualsevol situació
Restaurants-bar
En qualsevol situació
Bars
En qualsevol situació
Espectacles
En equipaments culturals i recreatius
Musicals sense ball ni actuacions en directe
En equipaments culturals i recreatius
Musicals
Musicals sense ball, amb actuacions en directe En equipaments culturals i recreatius
Musicals amb ball
No admès
Jocs recreatius
No admès
Sales de joc
No admès
Jocs d'atzar
Altres jocs d'atzar
No admès
Altre serveis d'entreteniment
Jocs i atraccions Jocs esportius
En equipaments culturals i recreatius
Jocs de taula sense aposta
En equipaments culturals i recreatius
Ludoteques
En equipaments culturals i recreatius
Atraccions recreatives
No admès
Audiovisuals
En equipaments culturals i recreatius
Zoologia
No admès
En equipaments sanitari-assistencials
En equipaments esportius
En equipaments culturals i religiosos
1ª categoria (excepte ús d'artesania)
No admès
2ª categoria
No admès
>2ª categoria
No admès
Garatge-aparcament
En PB o PS de qualsevol equipament
No admès
En equipaments assistencials

Tipus

Sempre que sigui compatible i es justifiqui la seva vinculació a l'equipament del qual forma part
Només en centres socials o d'esbarjo de caràcter cultutal i recreatiu, vinculat a l'activitat del centre

Habitatge
Residencial

Industrial

Sanitari
Esportiu
Religiós i cultural

Recreatiu

Restauració

Oficines i administració

Artesania

Serveis personals

Comerç

Ús o ús específic

Abreviatures: PS = planta soterrani PB = planta baixa PP = planta pis d = distància S = superfície

(1)
(2)

Grau 6

Grau

QUADRE 4. RÈGIM D'USOS. ÀREA DE RESTRICCIÓ DE GRAU 6.

Antiga fàbrica del Molí

,,

(2)

(2)
(2)
(2)

(2)
(2)

(1)
(1)
(1)

Observacions

Apartat 12.6

Referència NR

