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I. MEMÒRIA 

 

1.- MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

 

1.1.- Àmbit d’Actuació 

El POUM és un instrument d’ordenació integral del territori del municipi de Molló, i l’àmbit de la 

modificació afecta tot el terme municipal. 

 

1.2.- Promoció. Antecedents. 

La modificació puntual del POUM la promou l’Ajuntament de Molló. 

El present document té per objecte desenvolupar la modificació puntual número 3 del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Molló. L’objectiu és realitzar ajustos de detall en la normativa del POUM per tal 

de fer viable i ajustar a la realitat les seves previsions, de tal manera que faciliti el seu el 

desenvolupament i la seva gestió.  

 

Les modificacions incloses en aquest document són les que es detallen a continuació: 

1. Modificació del CAPÍTOL III REGULACIÓ DELS USOS 

 

La modificació puntual afecta al municipi de Molló, i el planejament vigent és el Text Refós del  Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal donada la conformitat al text refós, per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Girona, en sessió del dia 15 de juliol de 2009, segons l’acord d’aprovació definitiva en 

sessió de 4 de març de 2009, i publicat en el DOGC núm. 5522 de 9 de desembre  del 2009. 

 

L’equip de govern ha cregut oportú resoldre aquesta situació no valorada en el moment de la redacció 

del planejament, per tal de donar solució a les necessitats del municipi.  

 

Anterior a aquesta el POUM ha estat modificat puntualment en sis ocasions: 

 

Modificació número 1 del Pla d'ordenació urbanística al sector del carrer de Francesc Pastoret (abans 

carrer de la Bola) (aprovat definitivament per CTUG el 2 de maig de 2013). 

Modificació número 2 del Pla d'ordenació urbanística sobre el redactat dels articles 59.3 i 63 de la secció 

3, d'usos en sòl no urbanitzable (aprovat definitivament per CTUG el 2 de maig de 2013). 

Modificació número 3 del Pla d'ordenació urbanística sobre modificació de les separacions a llindars de 

finques en sòl no urbanitzable, d' incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli 

urbà, de regulació de les construccions auxiliars amb el mateix criteri i de regularització de les zones 

amb pla parcial vigent (sectors de Can Gassiot i Camí de Favars). (aprovat definitivament per CTUG el 

2 de juny de 2015) 

Modificació número 4 del Pla d'ordenació urbanística sobre el PAU 1 (aprovat definitivament per CTUG 

el 13 de setembre de 2016). 

https://www.mollo.cat/modificacionspoum
https://www.mollo.cat/modificacionspoum
https://www.mollo.cat/modificacionspoum
https://www.mollo.cat/modificacionspoum
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Modificació número 5 del Pla d'ordenació urbanística sobre el PAU 10 (aprovat definitivament per CTUG 

el 5 d’octubre de 2017). 

Modificació número 6 del Pla d'ordenació urbanística sobre el SUD1 – Can Julià (aprovació inicial el 6 

d’abril de 2018 - actualment en tràmit) 

 

1.3.- Planejament vigent i normativa de referència 

El municipi de Molló es regula pel Text Refós del Pla d’Ordenació Municipal de Molló, aprovat 

definitivament per la C.U.G. el 9 de desembre de 2009. 

La present modificació s’ajusta al que determina l’art. 4 de les Disposicions de Caràcter General del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló i se’n justifica la seva necessitat, oportunitat i conveniència 

a l’apartat corresponent. 

Atès que la vigència del POUM que es modifica és superior a CINC ANYS no es necessari el tràmit previ 

que determina l’art. 99.2.a de la Refosa DL 1/2010. 
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2.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE  L’ACTUACIÓ 

 

2.1.-Definició i objecte de la modificació 

La present modificació consisteix en modificar la Regulació dels usos del POUM de Molló. 

L’objecte de la seva formulació és: 

- Afegir una sèrie d’usos no recollits en el planejament vigent, així com una definició més 

acurada en cada cas.  

- En la modificació es descriuen els següents usos:  

Habitatge rural i l’habitatge d’ús turístic 

Residencial especial, mòbil, turisme rural i hoteler. 

Comercial 

Oficines i serveis 

Restauració 

Assistencial 

Recreatiu 

- Classificació d’usos provisionals i usos disconformes. 

- Incorporació d’articles nous per tal d’assimilar usos no regulats a altres que s’assemblin, la 

regulació segons l’ús més desfavorable en casos de simultaneïtat d’usos o l’adopció de 

mesures tècniques correctores en casos de possibles incidències sobre l’entorn o el medi 

ambient. 
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2.2.- Procedència 

La modificació proposada pretén donar coherència als usos del municipi.  

La concreció dels objectius exposats, ha comportat la proposta de modificació definitiva de Regulació 

dels usos establertes en el vigent POUM. 

L’article 4 del POUM contempla que només es podrà modificar puntualment el pla quan la variació 

d’alguna de les seves determinacions no alteri la coherència entre les previsions i l’ordenació de manera 

que faci innecessària una revisió global, i s’haurà de basar en un estudi justificatiu de la modificació i 

de la seva incidència en les previsions generals i la viabilitat d’acceptar les propostes sense procedir a 

la revisió. 

En tot cas es subjectarà la modificació a allò establert a la Llei d’Urbanisme. 

 

Atès que la modificació puntual proposada no contradiu l’art. 4 del POUM, és innecessària una revisió 

global i procedeix la present modificació puntual del POUM. 

 

Així mateix la present Modificació POUM no altera la coherència entre les previsions i l’ordenació i, per 

tant, s’adapta al POUM. 

 

 

2.3.- Marc legal d’aplicació 

 

Els instruments legislatius que determinen els requeriments del tràmit urbanístic i del contingut de les 

modificacions puntuals són: 

 

 - Refosa Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei  

3/2012. 

 

-  Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 

 

-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

En relació al Planejament General d’aplicació en l’àmbit, es té en consideració el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Molló, i en concret el seu article 4, referent a Modificacions Puntuals. 
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2.4.- Justificació de la necessitat, oportunitat i conveniència de la Modificació 

 

L’Ajuntament de Molló, promotor de la present modificació, davant la necessitat de regular amb més 

precisió els usos del municipi, ha considerat necessari modificar el Capítol II de Regulació dels usos del 

POUM vigent. 

En aquesta modificació es defineixen usos no contemplats en el POUM o una descripció més acurada 

d’algun d’ells.  

La primera de les modificacions és definir l’habitatge rural, l’habitatge d’ús turístic, per tal de recollir en 

l’ús d’habitatge aquests usos específics. 

S’han descrit les diferents modalitats d’ús residencial. 

S’inclouen els usos de Restauració no contemplats en el POUM, i es descriu el comercial i les oficines 

amb més precisió.  

S’incorpora l’ús assistencial així com una descripció acurada d’aquest. També es descriu l’ús recreatiu 

diferenciant el tipus I i el tipus II. 

S’afegeix una classificació dels usos provisionals i els usos disconformes. Una regulació supletòria per 

tal d’assimilar a usos semblants en casos no regulats específicament i un article que en cas de 

simultaneïtat d’usos en el que es regularà per l’ús més desfavorable. I el darrer article afegit que exigeix 

que s’adoptin mesures correctores per tal d’evitar incidències sobre l’entorn i el medi ambient per a 

qualsevol ús o activitat. 

 

L’oportunitat de la proposta i els motius exposats justifiquen la modificació puntual dels usos del POUM. 
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2.5.- Desplegament de la Modificació puntual 

 

CAPÍTOL III. REGULACIÓ DELS USOS. 

 

Article 94. Zonificació i usos.  

En la regulació detallada de cada zona s’estableixen els usos que s’hi admeten, els quals 

s’hauran d’ajustar a la regulació establerta en aquest títol. 

 

Article 95. Classes d’usos. 

Aquest POUM distingeix i diferencia els usos següents: 

1.1 Ús d’habitatge. 

1.2 Ús residencial 

1.3 Ús comercial, oficines i restauració 

1.4 Us industrial 

1.5 Ús sanitari i assistencial 

1.6 Ús religiós i cultural. 

1.7 Ús recreatiu 

1.8 Ús esportiu 

 

2.1 Usos públics 

2.2 Usos privats 

2.3 Usos col·lectius 

 

Article 96. Ús d’habitatge 

S’estableixen les següents categories. 

a) Habitatge unifamiliar, es defineix com aquell edifici per a habitatge, situat en 

parcel·la independent, en edifici aïllat o agrupat horitzontalment, amb accés 

independent o exclusiu. 

 

b) Habitatge plurifamiliar, es defineix com aquell edifici que conté més d’un 

habitatge amb elements comuns.  

 

c) Habitatge rural, és aquell habitatge familiar que estigui directament i 

justificadament associat i vinculat a una de les activitats d’explotació agrícola, 

ramadera, d’explotació de recursos naturals, que tingui relació amb la naturalesa 

i destinació de la finca, de manera que la capacitat productiva de l'explotació 

permeti el sosteniment de l'economia familiar agrària, i sempre que s'ajusti als 

plans i normes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  

 

d) Habitatge d’ús turístic, tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que 

són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma 

reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, 

en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix 

la llei. 
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Article 97. Ús residencial 

Es l’ús que correspon a aquells edificis que es destinen a allotjaments comunitaris. com poden 

ser residències, asils, llars de vells, de matrimonis o de jovent, i al allotjament temporal per 

transeünts, com poden ser hotels, motels, i en general, els del ram de l’hostaleria. 

Les presents Normes inclouen en l’ús de residència les residències especials, les diferents 
fórmules de residencial mòbil, el turisme rural en masies i l’ús hoteler. 

1.2 a). Residencial especial 

Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els equipaments comunitaris i els 

hotelers, destinats a residència d’una pluralitat o comunitats de persones, com per 

exemple: albergs de joventut, cases de colònies, residències d’estudiants, religioses, 

etc. 

1.2 b). Residencial mòbil 

Comprèn aquelles fórmules residencials no relacionades amb una edificació, com ara 

càmpings i similars. Correspon a espais no edificats (sense fonaments ni xarxa de 

serveis) per l’allotjament i / o acomodament temporal o permanent. Inclou les funcions 

d’aparcament de “ roulottes “ o similars dins d’aquest ús. 

1.2 c). Turisme rural 

Comprèn els allotjaments col·lectius destinats exclusivament a l’ús genèric de 

residència en habitatges rurals. 

1.2 d) Hoteler 

Comprèn   els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones amb les 

modalitats diferents permeses a la legislació sectorial corresponent com poden ser 
els hotels, motels, pensions, apart-hotels i en general tots aquells establiments del 

sector de l’hostaleria i els seus serveis. 

El nombre d’apartaments de la modalitat apart-hotels computen en el càlcul de la 

densitat d’habitatges en els casos en que aquesta estigui establerta. 

 

Article 98. Ús comercial, Oficines i Restauració 

 

1.3 a) Comercial 

Es l’ús que correspon a locals oberts al públic destinats al comerç, magatzems 

exclusivament comercials i locals destinats a la prestació de serveis privats al públic, 

com poden ser perruqueries, salons de bellesa, rentat, planxat i similars.  a establiments 

comercials, equipaments comercials, així com els locals i les instal·lacions, per la 

prestació de serveis privats al públic. 

1.3 b) Oficines i serveis 

Aquest ús comprèn totes aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, 

financers, d’assegurances, empresarials o similars, efectuats en oficines obertes al 

públic o en despatxos particulars. 

Comprèn les institucions financeres o les bancàries i les companyies d’assegurances, les 

gestories administratives, els serveis als particulars i a les empreses, les oficines 
vinculades al comerç i a la indústria, i els despatxos professionals o similars. 

Comprèn també els serveis culturals i associatius,   d’ensenyament, sanitaris i 

assistencials, esportius, administratius, religiosos, així com els locals i instal·lacions 

destinades a la prestació d'altres serveis públics que no formin part del sistema 

d’equipaments i dotacions comunitàries i que es desenvolupen normalment com un 

servei o activitat econòmica   dins d’una zona en compatibilitat amb altres usos de 

caràcter lucratiu. 

 

1.3 c) Restauració 

Comprèn els locals i establiments del sector de la restauració com són restaurants, 

cafès, bars, cafeteries, xocolateries, gelateries, orxateries, granges i similars. 
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En el supòsit  que aquests locals vagin associats a discoteques, bars musicals, pubs, 

wiskeries o similars estaran adscrits a l’ús recreatiu. 

 

 

2. Els usos comercials, oficines i restauració que per llurs característiques originin 

molèsties o generin riscs a la salubritat o a la seguretat de les persones, o de les coses, 

es regiran pel que s’estableix per l’ús industrial. 

3. S’estableix l’obligatorietat de reservar un 10 % de sostre per magatzem als locals 

comercials.  

4. Usos d’oficines. En aquest ús  inclou les activitats administratives i burocràtiques de 

caràcter públic o privat. 

 

Article 99. Ús industrial 

 

1. S’hi comprenen els següents: 

a) Les indústries d’obtenció, transformació i transport. 

b) Els magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes, 

amb exclusiu forniment a detallistes, majoristes, instal·ladors, o similars sense 

venda directa. 

c) Tallers de reparació  

d) Les estacions de servei i rentat de vehicles i garatges. 

e) Les activitats que pels materials utilitats, manipulats i despatxats, o pels 

elements tècnics emprats, puguin ocasionar molèsties, perill o incomoditats a 

les persones o danys al béns. 

 

2.-  Diferent dels usos industrials definits en aquest article són els usos extractius, 

agrícoles, pecuaris, forestals, que es regularan també per la legislació, específica en 

la matèria i pel que es disposa en aquesta normativa (article 62). 

 

Article 100. Ús sanitari i assistencial  

 

1.5 a) Sanitari 

Us sanitari és el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn 

hospitals, sanitaris sanatoris, clíniques, dispensaris, consultoris i similars. 

L’ús sanitari també inclou les clíniques veterinàries i establiments similars. 

1.5 b) Assitencial. 

Comprèn els serveis destinats a l’assistència i cobertura de les necessitats de la població 

i que, en general, no estan incloses en altres usos: inclou els allotjaments comunitaris 

com residències, asils, llars de gent gran, etc. així , com altres establiments que prestin 

una funció social a la comunitat com poden ser casals, centres d’orientació i diagnòstic, 

centres ocupacionals i/o d’atenció especialitzada per a discapacitats, centres de dia per 

a gent gran, centres de reinserció social, etc. 
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Article 101. Ús religiós, cultural i educatiu  

 

Aquest comprèn l’educatiu, el d’ensenyament, els museus, biblioteques, sales de 

conferències, espais d’exposicions, arxius, centres culturals, teatres, cinemes, 

auditoris, ludoteques i similars, i el d’activitat de tipus socials, com poden ser els 

centres d’associacions, agrupacions i similars. També comprèn el d’activitats de tipus 

religiós com esglésies temples, convents i anàlegs. 

 

Article 102. Us recreatiu 

 

L’ús recreatiu és el referent a les manifestacions comunitàries del lleure i de l’espai 

de l’oci i de l’espectacle, no comprès en cap altra qualificació que poden generar 

molèsties tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment. 

1.7.a) Recreatiu tipus I 

Bars musicals, pubs, cafès teatre, cafès cantant i similars, sales de ball amb horari 

únicament diürn. 

1.7.b) Recreatiu tipus II  

Discoteques, sales de festes, bingos, salons recreatius i similars. 

 

L’ús recreatiu tipus II no serà permès en tot el municipi. 

Article 103. Ús esportiu 

 

Aquest ús inclou el dels locals o edificis condicionats per a la pràctica i ensenyament 

dels exercicis de cultura física i esports. 

 

Article 104 Usos públics, privats i col·lectius   

 

1. Son usos públics els referents als usos o serveis públics realitzats o prestats per 

l’administració o per gestió de particulars sobre bens de domini públic. També inclouen 

els realitzats per l'Administració en béns de propietat particular mitjançant 

arrendament o qualsevol altre tipus d'ocupació. 

 

 

2. Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada i no estan 

compresos en l’apartat següent: 

 

3.  Usos col·lectius son els privats destinats al públic: s’hi accedeix per pertànyer a una 

associació , agrupació, societat o organització similar o per l’abonament d’una quota, 

d’un preu o algun altre contraprestació. 

 

Article 105. Classificació dels usos segons el seu caràcter provisional o disconforme 

 

1.  Usos provisionals: Es consideren usos provisionals aquells que s’estableixen de forma 

temporal, i no precisin  instal·lacions o obres fixes i  no dificultin l’execució del Pla, 
sempre que no estiguin expressament prohibits per la legislació urbanística o sectorial ni 

pel planejament. 
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Aquests usos es poden autoritzar amb caràcter provisional d’acord amb el que preveu 

l’article 53 de  la  Llei  d'Urbanisme.  Els  usos  i  obres  hauran  de  cessar  o  demolir-

se  sense  dret  a indemnització, quan el municipi ho requereixi. No es podran iniciar les 

obres o els usos sense que l’autorització, acceptada pel propietari, hagi estat inscrita 

sota les condicions indicades en el Registre de la Propietat. 

 
2.  Usos disconformes: Als usos existents abans de l’aprovació inicial del POUM i que hi 

resultin disconformes els serà d’aplicació allò que prevegi la legislació urbanística vigent 

i les disposicions especials d’aquestes Normes. 

 

1. A efectes de l’administració de l’ús industrial, les indústries i similars es classifiquen 

tenint en compte les incomoditats, els efectes nocius per a la salubritat, els mals que 

puguin produir sobre el medi ambient i per l’entorn en que son situades. 

2. Pel primer concepte es classifiquen en sis categories i pel segon criteri s’estableixen 

sis situacions. 

 

Article 106. Categories. Classificació de les indústries 

A efectes de l’administració de l’ús industrial, les indústries i similars es classifiquen tenint en 

compte les incomoditats, els efectes nocius per a la salubritat, els mals que puguin produir 

sobre el medi ambient i per l’entorn en que son situades. 

Pel primer concepte es classifiquen en tres categories i pel segon criteri s’estableixen sis 

situacions. 

La classificació d’indústries és la següent: 

1. Primera categoria: Activitat permesa amb promiscuïtat amb l’habitatge. Comprèn 

aquelles activitats no molestes per l’habitatge, de caràcter individual o familiar que 

utilitzin màquines o aparells de potència 1 C.V. 1KW cadascun.  

2. Segona categoria: Activitat compatible amb l’habitatge. Comprèn els tallers o petites 

indústries que per llurs característiques no molestin amb despreniments de gasos, 

pols, olors o no ocasionin sorolls i vibracions que puguin molestar al veïnat . Inclouen 

les indústries, tallers o magatzems que tinguin menys de vuit llocs de treball i motors 

de potencia inferior a 3 C.V. 3KW cadascun.  

 

3. Tercera categoria: Activitat no admesa contigua a l’habitatge. Comprèn la mitjana i 

gran indústria en general, excepte quan la seva insolubilitat no pot ser reduïda a límits 

compatibles amb la proximitat a altres activitats. 

 

 

Article 107. Situació. 

Per tal de tenir en compte totes les ubicacions possibles en relació amb el seu entorn, les 

situacions es classifiquen en: 

a) Planta pis, en edificis d’habitatges. 

b) En plantes inferiors d’habitatges amb accés a través d’espais comuns o en 

plantes pis d’edificis no classificats com a industrials i/o sense habitatges. 

c) En nau o edifici industrial independent en pati interior d’illa. 

d) En edificis qualificats com a industrials amb façana a carrer.  

e) En edificis situats en zones industrials i aïllats per l’espai lliure.  

f) En edificis aïllats en zones allunyades de nuclis urbans.  
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Article 108. Límits màxims de cada categoria.  

 

Els límits màxims a cada categoria i per cada una de les possibles situacions es reflexa 

en el quadre següent: 

Quadre de màxims segons situació i categoria 

 

SITUACIÓ 

CATEGORIA   

A B C D E F  

1ª 

25 100 200    Sup.m2 

40 45 45    db. 

2ª 

No 200 400 600   Sup.m2 

 45 50 60   db. 

3ª 

No 600 1000 1500 4000  Sup.m2 

       

4ª 

No     Ilim. Sup.m2 

     100 db. 

 

 

Article 109. Limitació de potència.  

 

1. El límit de potència és el límit funcional que ve donat per la qualitat de la instal·lació 

de subministrament de la energia.  

 

2. Si la indústria pren l’energia elèctrica d’una estació transformadora exterior utilitzada 

també per subministrar energia a consumidors, el límit de potència vindrà donat de 

manera que segons la distància de l’estació transformadora a l’entrada de la indústria 

i per la potència consumida, la caiguda de tensió provocada no sobrepassi el que 

estableix el REBT.  

 

3. En altre cas vindrà obligada a col·locar una estació transformadora per ús exclusiu de 

la indústria , situada dins la mateixa i a construir la línia elèctrica d’entrada al 

transformador soterrada, segons les especificacions tècniques de la normativa vigent. 

 

 

Article 110  Regulació supletòria 

 
Qualsevol ús o activitat que comporti un determinat nivell d’incidència sobre l’entorn i que 
no hagi estat regulat específicament, en els articles anteriors se li aplicarà la regulació de 

l’ús que més se li assembli. 
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Article 111  Simultaneïtat d’usos 

 
Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt atenent 

l’ús més desfavorable quant al nivell d’incidències sobre l’entorn i el medi ambient 

 

Article 112  Mesures tècniques correctores 

 
1.  Per a la instal·lació de qualsevol ús o activitat s’adoptaran les mesures tècniques 

correctores més adients per tal d’evitar que el nivell d’incidències sobre l’entorn o el medi 

ambient sigui superior a aquell que s’indica a la corresponent ordenança reguladora. 

 
2.  Per aquells usos o activitats que pel nivell d’incidència sobre l’entorn i el medi ambient no 

estiguin permesos en una determinada zona, l’Ajuntament, previ informe dels Serveis 

Tècnics municipals, podrà determinar la seva admissió sempre que s’adoptin mesures 

tècniques correctores de reconeguda eficàcia que eliminin o redueixin el seu nivell 

d’incidència sobre l’entorn fins als límits admissibles a la zona corresponent. 

 
3.  Si les mesures tècniques correctores no aconseguissin reduir el nivell d’incidència fins 

als límits màxims indicats en la corresponent ordenança reguladora, l’administració 

acordarà el cessament o clausura de l’activitat. 
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2.6.- Normativa modificada 

 

CAPÍTOL III. REGULACIÓ DELS USOS. 

 

Article 94. Zonificació i usos.  

En la regulació detallada de cada zona s’estableixen els usos que s’hi admeten, els quals 

s’hauran d’ajustar a la regulació establerta en aquest títol. 

 

Article 95. Classes d’usos. 

Aquest POUM distingeix i diferencia els usos següents: 

1.1 Ús d’habitatge. 

1.2 Ús residencial 

1.3 Ús comercial, oficines i restauració 

1.4 Us industrial 

1.5 Ús sanitari i assistencial 

1.6 Ús religiós i cultural. 

1.7 Ús recreatiu 

1.8 Ús esportiu 

 

2.1 Usos públics 

2.2 Usos privats 

2.3 Usos col·lectius 

 

 

Article 96. Ús d’habitatge 

S’estableixen les següents categories. 

e) Habitatge unifamiliar, es defineix com aquell edifici per a habitatge, situat en 

parcel·la independent, en edifici aïllat o agrupat horitzontalment, amb accés 

independent o exclusiu. 

 

f) Habitatge plurifamiliar, es defineix com aquell edifici que conté més d’un 

habitatge amb elements comuns.  

 

g) Habitatge rural, és aquell habitatge familiar que estigui directament i 

justificadament associat i vinculat a una de les activitats d’explotació agrícola, 

ramadera, d’explotació de recursos naturals, que tingui relació amb la naturalesa 

i destinació de la finca, de manera que la capacitat productiva de l'explotació 

permeti el sosteniment de l'economia familiar agrària, i sempre que s'ajusti als 

plans i normes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  

 

h) Habitatge d’ús turístic, tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que 

són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma 

reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, 

en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix 

la llei. 
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Article 97. Ús residencial 

Es l’ús que correspon a aquells edificis que es destinen a allotjaments comunitaris.  

Les presents Normes inclouen en l’ús de residència les residències especials, les diferents 

fórmules de residencial mòbil, el turisme rural en masies i l’ús hoteler. 

1.2 a). Residencial especial 

Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els equipaments comunitaris i els 

hotelers, destinats a residència d’una pluralitat o comunitats de persones, com per 

exemple: albergs de joventut, cases de colònies, residències d’estudiants, religioses, 

etc. 

 

1.2 b). Residencial mòbil 

Comprèn aquelles fórmules residencials no relacionades amb una edificació, com ara 

càmpings i similars. Correspon a espais no edificats (sense fonaments ni xarxa de 

serveis) per l’allotjament i / o acomodament temporal o permanent. Inclou les funcions 

d’aparcament de “ roulottes “ o similars dins d’aquest ús. 

 

1.2 c). Turisme rural 

Comprèn els allotjaments col·lectius destinats exclusivament a l’ús genèric de 

residència en habitatges rurals. 

 

1.2 d) Hoteler 
Comprèn   els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones amb les 

modalitats diferents permeses a la legislació sectorial corresponent com poden ser 

els hotels, motels, pensions, apart-hotels i en general tots aquells establiments del 

sector de l’hostaleria i els seus serveis. 

El nombre d’apartaments de la modalitat apart-hotels computen en el càlcul de la 

densitat d’habitatges en els casos en que aquesta estigui establerta. 

 

Article 98. Ús comercial, Oficines i Restauració 

 

1.3 a) Comercial 

Es l’ús que correspon a locals oberts al públic destinats a establiments comercials, 

equipaments comercials, així com els locals i les instal·lacions, per la prestació de 

serveis privats al públic. 

1.3 b) Oficines i serveis 

Aquest ús comprèn totes aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, 

financers, d’assegurances, empresarials o similars, efectuats en oficines obertes al 

públic o en despatxos particulars. 
Comprèn les institucions financeres o les bancàries i les companyies d’assegurances, les 

gestories administratives, els serveis als particulars i a les empreses, les oficines 

vinculades al comerç i a la indústria, i els despatxos professionals o similars. 

Comprèn també els serveis culturals i associatius,   d’ensenyament, sanitaris i 

assistencials, esportius, administratius, religiosos, així com els locals i instal·lacions 

destinades a la prestació d'altres serveis públics que no formin part del sistema 

d’equipaments i dotacions comunitàries i que es desenvolupen normalment com un 

servei o activitat econòmica   dins d’una zona en compatibilitat amb altres usos de 

caràcter lucratiu. 

 

1.3 c) Restauració 

Comprèn els locals i establiments del sector de la restauració com són restaurants, 

cafès, bars, cafeteries, xocolateries, gelateries, orxateries, granges i similars. 

En el supòsit  que aquests locals vagin associats a discoteques, bars musicals, pubs, 

wiskeries o similars estaran adscrits a l’ús recreatiu. 
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2. Els usos comercials, oficines i restauració que per llurs característiques originin 

molèsties o generin riscs a la salubritat o a la seguretat de les persones, o de les coses, 

es regiran pel que s’estableix per l’ús industrial. 

3. S’estableix l’obligatorietat de reservar un 10 % de sostre per magatzem als locals 

comercials.  

Article 99. Ús industrial 

 

1. S’hi comprenen els següents: 

f) Les indústries d’obtenció, transformació i transport. 

g) Els magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes, 

amb exclusiu forniment a detallistes, majoristes, instal·ladors, o similars sense 

venda directa. 

h) Tallers de reparació  

i) Les estacions de servei i rentat de vehicles i garatges. 

j) Les activitats que pels materials utilitats, manipulats i despatxats, o pels 

elements tècnics emprats, puguin ocasionar molèsties, perill o incomoditats a 

les persones o danys al béns. 

 

2.-  Diferent dels usos industrials definits en aquest article són els usos extractius, 

agrícoles, pecuaris, forestals, que es regularan també per la legislació, específica en 

la matèria i pel que es disposa en aquesta normativa (article 62). 

 

Article 100. Ús sanitari i assistencial  

 

1.5 a) Sanitari 

Us sanitari és el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn 

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

L’ús sanitari també inclou les clíniques veterinàries i establiments similars. 

1.5 b) Assitencial. 

Comprèn els serveis destinats a l’assistència i cobertura de les necessitats de la població 

i que, en general, no estan incloses en altres usos: inclou els allotjaments comunitaris 

com residències, asils, llars de gent gran, etc. així , com altres establiments que prestin 

una funció social a la comunitat com poden ser casals, centres d’orientació i diagnòstic, 

centres ocupacionals i/o d’atenció especialitzada per a discapacitats, centres de dia per 

a gent gran, centres de reinserció social, etc. 

 

Article 101. Ús religiós, cultural i educatiu  

 

Aquest comprèn l’educatiu, el d’ensenyament, els museus, biblioteques, sales de 

conferències, espais d’exposicions, arxius, centres culturals, teatres, cinemes, 

auditoris, ludoteques i similars, i el d’activitat de tipus socials, com poden ser els 

centres d’associacions, agrupacions i similars. També comprèn el d’activitats de tipus 

religiós com esglésies temples, convents i anàlegs. 
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Article 102. Us recreatiu 

 

L’ús recreatiu és el referent a les manifestacions comunitàries de l’oci i de l’espectacle, 

no comprès en cap altra qualificació que poden generar molèsties tant a l’interior 

com a l’exterior de l’establiment. 

 

1.7.a) Recreatiu tipus I 

Bars musicals, pubs, cafès teatre, cafès cantant i similars, sales de ball amb horari 

únicament diürn. 

 

1.7.b) Recreatiu tipus II 

Discoteques, sales de festes, bingos, salons recreatius, esportius i similars. 

 

L’ús recreatiu tipus II no serà permès en tot el municipi. 

 

Article 103. Ús esportiu 

 

Aquest ús inclou el dels locals o edificis condicionats per a la pràctica i ensenyament 

dels exercicis de cultura física i esports. 

 

Article 104 Usos públics, privats i col·lectius   

 

1. Son usos públics els referents als usos o serveis públics realitzats o prestats per 
l’administració o per gestió de particulars sobre bens de domini públic. També inclouen 

els realitzats per l'Administració en béns de propietat particular mitjançant 

arrendament o qualsevol altre tipus d'ocupació. 

 

 

2. Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada i no estan 

compresos en l’apartat següent: 

 

3.  Usos col·lectius son els privats destinats al públic: s’hi accedeix per pertànyer a una 

associació , agrupació, societat o organització similar o per l’abonament d’una quota, 

d’un preu o algun altre contraprestació. 

 

Article 105. Classificació dels usos segons el seu caràcter provisional o disconforme 

 

1.  Usos provisionals: Es consideren usos provisionals aquells que s’estableixen de forma 

temporal, i no precisin  instal·lacions o obres fixes i  no dificultin l’execució del Pla, 
sempre que no estiguin expressament prohibits per la legislació urbanística o sectorial ni 

pel planejament. 

Aquests usos es poden autoritzar amb caràcter provisional d’acord amb el que preveu 

l’article 53 de  la  Llei  d'Urbanisme.  Els  usos  i  obres  hauran  de  cessar  o  demolir-

se  sense  dret  a indemnització, quan el municipi ho requereixi. No es podran iniciar les 

obres o els usos sense que l’autorització, acceptada pel propietari, hagi estat inscrita 

sota les condicions indicades en el Registre de la Propietat. 

 
2.  Usos disconformes: Als usos existents abans de l’aprovació inicial del POUM i que hi 

resultin disconformes els serà d’aplicació allò que prevegi la legislació urbanística vigent 

i les disposicions especials d’aquestes Normes. 
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Article 106. Classificació de les indústries 

A efectes de l’administració de l’ús industrial, les indústries i similars es classifiquen tenint en 

compte les incomoditats, els efectes nocius per a la salubritat, els mals que puguin produir 

sobre el medi ambient i per l’entorn en que son situades. 

Pel primer concepte es classifiquen en tres categories i pel segon criteri s’estableixen sis 

situacions. 

La classificació d’indústries és la següent: 

1. Primera categoria: Activitat permesa amb promiscuïtat amb l’habitatge. Comprèn 

aquelles activitats no molestes per l’habitatge, de caràcter individual o familiar que 

utilitzin màquines o aparells de potència 1KW cadascun.  

2. Segona categoria: Activitat compatible amb l’habitatge. Comprèn els tallers o petites 

indústries que per llurs característiques no molestin amb despreniments de gasos, 

pols, olors o no ocasionin sorolls i vibracions que puguin molestar al veïnat . Inclouen 

les indústries, tallers o magatzems que tinguin menys de vuit llocs de treball i motors 

de potencia inferior a 3KW cadascun.  

 

3. Tercera categoria: Activitat no admesa contigua a l’habitatge. Comprèn la mitjana i 

gran indústria en general, excepte quan la seva insolubilitat no pot ser reduïda a límits 

compatibles amb la proximitat a altres activitats. 

 

 

Article 107. Situació. 

Per tal de tenir en compte totes les ubicacions possibles en relació amb el seu entorn, les 

situacions es classifiquen en: 

g) Planta pis, en edificis d’habitatges. 

h) En plantes inferiors d’habitatges amb accés a través d’espais comuns o en 

plantes pis d’edificis no classificats com a industrials i/o sense habitatges. 

i) En nau o edifici industrial independent en pati interior d’illa. 

j) En edificis qualificats com a industrials amb façana a carrer.  

k) En edificis situats en zones industrials i aïllats per l’espai lliure.  

l) En edificis aïllats en zones allunyades de nuclis urbans.  

 

 

Article 108. Límits màxims de cada categoria.  

 

Els límits màxims a cada categoria i per cada una de les possibles situacions es reflexa 

en el quadre següent: 

  



MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 EN RELACIÓ ALS USOS              POUM DE MOLLÓ                    OCTUBRE DE 2018 

Quadre de màxims segons situació i categoria 

 

SITUACIÓ 

CATEGORIA   

A B C D E F  

1ª 

25 100 200    Sup.m2 

40 45 45    db. 

2ª 

No 200 400 600   Sup.m2 

 45 50 60   db. 

3ª 

No 600 1000 1500 4000  Sup.m2 

       

4ª 

No     Ilim. Sup.m2 

     100 db. 

 

 

Article 109. Limitació de potència.  

 

4. El límit de potència és el límit funcional que ve donat per la qualitat de la instal·lació 

de subministrament de la energia.  

 

5. Si la indústria pren l’energia elèctrica d’una estació transformadora exterior utilitzada 

també per subministrar energia a consumidors, el límit de potència vindrà donat de 

manera que segons la distància de l’estació transformadora a l’entrada de la indústria 

i per la potència consumida, la caiguda de tensió provocada no sobrepassi el que 

estableix el REBT.  

 

6. En altre cas vindrà obligada a col·locar una estació transformadora per ús exclusiu de 

la indústria , situada dins la mateixa i a construir la línia elèctrica d’entrada al 

transformador soterrada, segons les especificacions tècniques de la normativa vigent. 

 

 

Article 110  Regulació supletòria 

 
Qualsevol ús o activitat que comporti un determinat nivell d’incidència sobre l’entorn i que 

no hagi estat regulat específicament, en els articles anteriors se li aplicarà la regulació de 

l’ús que més se li assembli. 
 

 
 
 

Article 111  Simultaneïtat d’usos 

 
Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el conjunt atenent 

l’ús més desfavorable quant al nivell d’incidències sobre l’entorn i el medi ambient 
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Article 112  Mesures tècniques correctores 

 
1.  Per a la instal·lació de qualsevol ús o activitat s’adoptaran les mesures tècniques 

correctores més adients per tal d’evitar que el nivell d’incidències sobre l’entorn o el medi 

ambient sigui superior a aquell que s’indica a la corresponent ordenança reguladora. 

 
2.  Per aquells usos o activitats que pel nivell d’incidència sobre l’entorn i el medi ambient no 

estiguin permesos en una determinada zona, l’Ajuntament, previ informe dels Serveis 

Tècnics municipals, podrà determinar la seva admissió sempre que s’adoptin mesures 

tècniques correctores de reconeguda eficàcia que eliminin o redueixin el seu nivell 

d’incidència sobre l’entorn fins als límits admissibles a la zona corresponent. 

 
3.  Si les mesures tècniques correctores no aconseguissin reduir el nivell d’incidència fins 

als límits màxims indicats en la corresponent ordenança reguladora, l’administració 

acordarà el cessament o clausura de l’activitat. 
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3.- ANNEXES 

 

3.1 MEMÒRIA AMBIENTAL 

La present Modificació Puntual del POUM de Molló no suposa cap alteració de les 

determinacions del planejament vigent que tingui implicacions de caràcter ambiental. 

 

3.2.- MEMÒRIA SOCIAL 

La present Modificació Puntual del POUM de Molló no suposa cap alteració de les 

determinacions del planejament vigent que tingui implicacions de caràcter social. 

 

3.3.- AVALUACIÓ ECONÒMICA 

La present Modificació Puntual del POUM de Molló no suposa cap alteració de les 

determinacions del planejament vigent que tingui implicacions de caràcter econòmic. 

 

3.4.- MEMÒRIA DE L’EXECUCIÓ. PROGRAMA D’ACTUACIÓ 

La present Modificació Puntual del POUM de Molló no suposa cap alteració de les 

determinacions del planejament vigent i que requereixi d’un programa d’actuació. 

 

3.5.- AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

La present modificació no altera cap de les conclusions l’Estudi de Mobilitat del vigent POUM. 

Aquesta modificació del POUM no està inclosa en cap dels supòsits indicats a l’art.3 del Decret 344/2006 

de 19 de setembre i no és perceptiva l’elaboració d’un nou estudi de mobilitat. 

 

 

3.6.- PROCEDIMENT 

La redacció de la present Modificació Puntual del POUM de Molló es tramita d’acord amb el que determina 

l’article 96 de la Llei 1/2010 de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme amb les modificacions 

introduïdes per la Llei 3/2012. 

 

 

 

A Molló, octubre de 2018 

L’arquitecte, 

 

 

Marc Grifell Vera 
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