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TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE SABADELL

NORMES URBANÍSTIQUES

TÍTOL V: REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ
.........................

CAPÍTOL SEGON
.........................

SECCIÓ QUARTA
ZONA RESIDENCIAL D’EIXAMPLE (Clau 1.3)

Art. 311 - Definició.
(NB)

Comprèn els eixamples històrics. La constitueix un teixit urbà d’ús predominantment
residencial, però caracteritzat per la gran presència d’altres usos compatibles i per la forta
barreja dels tipus d’edificació d’unihabitatges i de plurihabitatges. La regulació del Pla
permet l’equilibrada evolució d’aquestes característiques.

Art. 312 - Regulació de l’ordenació.
(NB)

1. Les condicions d’ordenació fixades en la present Secció per aquesta zona són
d’aplicació directa.

2. Per a la regulació de la forma de l’edificació s’estableix el sistema d’ordenació per
alineació de carrer, amb la condició de protegir la tipologia de l’unihabitatge en
parcel·la estreta.

Art. 313 - Edificabilitat.
(NB)

1. En aquesta zona l’edificabilitat prové de l’aplicació dels paràmetres corresponents a la
profunditat edificable, espai lliure de l’illa i nombre màxim de plantes.

2. El sostre màxim edificable per a cada parcel·la és el definit en el plànol de condicions
d’edificació (N-3, escala 1:1.000).

Art. 314 - Condicions de la parcel·la.
(NC)

1. Front principal de la parcel·la.
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a) El front principal de la parcel·la és aquell tram d’alineació de carrer on es recolza
l’edifici principal a partir del qual es defineix la seva profunditat edificable.

b) En aquesta zona es permet l’augment del front principal, amb la limitació que el
front secundari modificat no resulti inferior a P+12 m (essent P, la profunditat
edificable de l’illa).

front principal actual

possible ampliació

P 12 m

min. P+12 m

c) En el plànol de condicions d’edificació (N-3, escala 1:1.000) es determinen els
fronts secundaris.

2. Subdivisió de parcel·les:

a) Es permet en els fronts principals.
b) No es permet cap subdivisió que produeixi una parcel·la que no tingui front

principal, llevat d'allò que s’estableix a l’apartat 1.b) d’aquest article.

Art. 315 - Condicions de l’edificació.
(NB)

1. Profunditat edificable.
a) La profunditat edificable prové del traçat amb posició equidistant de les alineacions

de carrer d’una figura semblant a la de l’illa, amb una superfície que equivalgui al
trenta per cent (30%) de la superfície total de l’illa, amb un màxim de 18 m i un
mínim d’11 m.

b) A les cantonades on l’edificació potencial sigui de planta baixa i dues plantes pis
(PB+2), la profunditat edificable és aplicable únicament a partir del front principal.

c) Es permet l’ampliació de la profunditat edificable en planta baixa, en una dimensió
de 4 m, per a les parcel·les on el front principal doni a un vial d’amplada de
referència superior a 14 m, sempre que l’ús de la planta baixa no sigui per a
habitatge.
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d) La profunditat edificable de cada parcel·la és la definida al plànol de condicions
d’edificació (N-3, escala 1:1.000).

2. Alçada per plantes.
L’alçada total mínima de les plantes pis serà de 3 m inclòs el forjat i el paviment (a).
L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà de 3,25 m en carrers d’amplada inferior
a 20 m; de 3,70 m en carrers d’amplada igual o superior a 20 m; i de 2,70 m quan l’ús
sigui habitatge en totes les amplades de carrer (b).
L’alçada lliure màxima de la planta baixa a l’interior del pati d’illa serà de 3,70 m.
 L’alçada lliure màxima de la planta baixa dins la profunditat edificable és de 4 m quan
no hi ha altell i de 5,40 m quan hi ha altell.
L’alçada útil mínima estarà en funció de l’ús, d’acord amb la corresponent ordenança
reguladora.
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3. Alçada total de l’edifici.

a) L’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes es determinen en funció
de l’amplada de referència del carrer en el front del solar d’acord amb els valors
següents:

Amplada de referència
del carrer

Nombre
màxim de
plantes

Alçada màx.
de l’edificació
planta baixa
sense altell

Alçada màx.
de l’edificació
planta baixa
amb altell

Menor de 12 m PB+2PP 10,30 m 11,70 m
de 12 a menys de 14 m PB+3PP 13,30 m 14,70 m
de 14 a menys de 20 m PB+4PP 16,30 m 17,70 m
de 20 a menys de 30 m PB+5PP 19,30 m 20,70 m
de 30 m o més PB+6PP 22,30 m 23,70 m

b) Es limita el nombre màxim de plantes en les illes amb el pati d’illa de dimensió
insuficient en relació al nombre de plantes potencial segons la regulació general del
sistema d’ordenació per alineació de carrer.

c) Es limita el nombre de plantes en funció de la profunditat de la parcel·la.
Així per profunditats inferiors a 11 m el nombre màxim de plantes és de PB+4PP
llevat que limiti amb un front d’altura corresponent a PB+4PP o superior.

d) S’estableixen excepcions en el nombre màxim de plantes en els trams de carrer
següents:

Motiu de l’excepció NOM DEL CARRER (amplada carrer) Nombre
màxim de
plantes

Nombre
màxim de
plantes en el
PGO 1978

Reducció d’alçades en
Rondes i Avingudes

GRAN VIA - C. DE BATLLEVELL (40 m)
tram c. de Pau Rigalt/c. de Vallcorba

B+5 (B+6)

GRAN VIA VIA - C. DE BATLLEVELL (40 m)
tram c. de Vallcorba/c. de Vila Cinca

B+4 (B+6/B+4)

GRAN VIA - C. DE BATLLEVELL (40 m)
tram c. de c. del Montseny/c. de Sant Maties

B+4 (B+6)

GRAN VIA - C. DE BATLLEVELL (40 m)
tram c. de Vila Cinca/c. del Montseny

B+5 (B+6)

C. DE VILARRUBIAS (20 m)
tram c. de Fra Batlle/c. de Pelai Briz

B+4 (B+4)

RAMBLA D’IBÊRIA (34 m) B+4 (B+6)
RONDA DE PONENT (26 i 32 m) B+4 (B+4/B+2)
CTRA. DE BARCELONA (22 m)
tram rda. de Ponent/Gran Via

B+4 (B+4)

GRAN VIA - C. DE PUIG I CADAFALCH (40 m)
tram c. de Lepant/c. de Narcís Monturiol

B+4 (B+6)
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Motiu de l’excepció NOM DEL CARRER (amplada carrer) Nombre
màxim de
plantes

Nombre
màxim de
plantes en el
PGO 1978

Reducció d’alçades en
Rondes i Avingudes

GRAN VIA - C. DE PUIG I CADAFALCH
tram c. de Tetuán/c. del Doctor Balari

B+4 (B+6)

GRAN VIA - C. DE DOMÈNECH I MONTANER
(40 m)

B+4 (B+6)

Ordenació de la Ronda
de Zamenhof

C. DE VILARRUBIAS (20 m)
tram c. de Sant Miquel/c. de Fra Batlle

B+2 (B+2)

Coherència amb
l’entorn urbà

C. DE CERVANTES (12 m)
tram c. de Sant Pau/
c. del Sol/front illa c. de Zurbano

B+2 (B+2)

C. DE ZURBANO (12 m)
tram c. de Ferran Casablancas/
c. del Sol/front illa c. de Duran i Sors

B+2 (B+2)

C. DE DURAN I SORS (13 m)
tram c. de Llonch/c. del Sol/front illa c. de
Latorre

B+2 (B+2)

C. DE CALASSANÇ DURAN (15 m)
tram c. de Covadonga/ptge. de Villar

B+2 (B+4)

PTGE. DE VILLAR (12 m) B+2  (B+2)

Regularitat dels límits
de ciutat

C. DE PELAI BRIZ (15 m) B+2 (B+4)

CTRA. DE CALDES (15 m)
tram c. de Covadonga direcció Caldes

B+2 (B+2)

Influència del Catàleg C. DE LA INDÚSTRIA (12 m)
tram de 34,40 m davant de l’hotel Suís

B+2 (B+2)

C. DE L’ESTACIÓ-PL.. D'ANTONI LLONCH
part del tram c. de la Indústria/
c. de Casanovas i Bosch

B+2 (B+2)

e) El nombre màxim de plantes per parcel·la es determina al plànol de condicions
d’edificació (N-3, escala 1:1.000).

f) A les plantes baixes en carrers d’amplada igual o superior a catorze metres (14 m)
es podrà construir un altell quan s’indica al plànol de condicions d’edificació (N-3,
escala 1:1.000).

4. Pati d’illa.

a) El pati d’illa no és edificable en planta baixa excepte en aquelles illes on la
dimensió del pati sigui igual o més petita que la indicada en el quadre següent:
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Dimensió menor del pati d’illa
(promig per illes no ortogonals)

Fronts de l’illa
(nombre de plantes i nombre de fronts)

•17 m Tots els fronts de PB+2 PP

els següents fronts més alts de PB+2 PP:

•19 m 1 front de PB+3 PP

•22 m 2 fronts de PB+3 PP
•22 m 1 front de PB+4 PP

•25 m 1 front de PB+5 PP
•25 m 1 front de PB+3 PP i 1 front de PB+ 4 PP
•25 m 3 fronts de PB+3 PP

•28 m 1 front de PB+6 PP
•28 m 2 fronts de PB+4 PP
•28 m 1 front de PB+3 PP i 1 front de PB+ 5 PP

•30 m Combinació de fronts superior a l’anterior

b) Als efectes de regulació, el pati d’illa es considera aquell espai que resta a l’interior
de l’illa, més enllà de la profunditat edificable definida per a cada parcel·la, inclòs el
que limita amb un espai lliure públic (carrer o plaça).

c) Es regula com a sòl lliure d'edificació en l'article següent.

5. Cossos i elements sortints.
Es regulen mitjançant la corresponent ordenança d’edificació.

Art. 316 - Condicions dels sòls lliures d’edificació.
(NC)

1. Com a regla general, els sòls lliures d’edificació es podran ocupar parcialment amb
una edificació complementària segons la regulació dels coberts en el sistema
d’ordenació per alineació de carrer.

2. El sòl lliure d’edificació podrà ser tractat amb jardineria i arbrat.
3. Tanques.

a) Les tanques de parcel·la entre els sòls lliures privats o patis d’illa podran ser
opaques i amb una alçada màxima d’1,80 m.

b) Les tanques de parcel·la entre els sòls lliures privats i un espai lliure públic seran
preferentment opaques i amb una alçada màxima de 2,20 m o amb elements
metàl·lics lleugers fins a 2,70 m.

Art. 317 - Condicions d’ús.
(NB) 1. Usos dominants: • Unihabitatge

• Plurihabitatge
(NC) 2. Usos compatibles: • Comerç

• Oficines i Serveis
• Hoteler
• Restauració
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• Indústria artesanal
• Indústria urbana
• Magatzem
• Tallers de reparació de vehicles
• Aparcament
• Educatiu
• Sanitàrio-assistencial
• Esportiu
• Cultural
• Associatiu
• Religiós
• Serveis urbans

Art. 318 - Variants de regulació.
(NC)

En aquesta zona s’admeten amb caràcter opcional les variants de regulació següents:
a) Variant de porxo
b) Variant de reculada a les plantes pis
c) Variant de reculada parcial de la totalitat de les plantes
d) Variant de rehabilitació de naus per a aparcament
e) Variant de rehabilitació de naus per a serveis
f) Variant d’acord de fronts
g) Variant de reculada a tot un front
h) Variant d’ordenació de volums.


