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INFORMACIÓ 

1.- Introducció 

El Pla d´ordenació urbanística municipal de Montbrió del Camp va ser aprovat 
definitivament per la Comissió d´Urbanisme de Tarragona en sessió de 5 de maig de 
2011 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 27 d´octubre de 2011 
DOGC núm. 5993. 

Existeix un gran interès d´us públic que la zona classificada com clau 2b3, admeti l’ús 
hoteler, per el seu desenvolupament econòmic i turístic. 

Abarca un espai de gran rellevància, bones comunicacions, i bons accessos a través de 
dos avingudes transversals en el municipi, corresponent a Av Sant Jordi i Av. Barcelona.  

 

2.- Objecte 

L´objectiu de la modificació puntual es  ampliar el usos de la zona 2b3, a us hoteler. 

Article 75.- Urbà tradicional (clau 2),  

Es modifica el punt 5, corresponent a ”Condicions d´us”, de la subzona corresponent a 
urbà tradicional compacte 3, clau 2b3. 

Se introdueix l’ús hoteler al punt 5, Condicions d´us. 

El us hoteler  permet promoure una activitat econòmica turística a la zona.  

Es pretén generar llocs de treball i augmentar la activitat dels locals comercials del poble.  

 

3.- Normativa vigent 

El article de la normativa del POUM a modificar es el següent: 

Article 75.- Urbà tradicional (clau 2), Urbà tradicional compacte 3, clau 2b3. 

Punt 5.- Condicions d´us per zona 2b3. 

 



Article 75.- Urbà tradicional (clau 2) 

1. DEFINICIÓ 

a. Correspon als creixements –generalment amb edificacions entre mitgeres i en 
alineació a vial- dels teixits antics tradicionals que normalment se situen a l’entorn 
del nucli vell de Montbrió del Camp, al llarg d’un camí o d’un pol d’activitat 
econòmica. 
b. En aquesta zona coexisteixen edificacions de naturalesa i tipologia edificatòria 
molt diversa, resultat d’un procés de formació de la ciutat complexa. En aquesta 
zona s’ordenen les condicions tipològiques dels nous creixements, adaptant-les a 
les diferents situacions, per tal de cobrir mitgeres o respectar les separacions a la 
parcel·la quan l’edificació veïna sigui aïllada, etc, i per tant venen assenyalades en 
els plànols d’ordenació del sòl urbà. 

2. SUBZONES  

a. Es consideren les següents subzones en funció dels paràmetres de l’ordenació. 

i. Urbà tradicional compacte 1, clau 2b1. 
ii. Urbà tradicional compacte 2, clau 2b2. 
iii. Urbà tradicional compacte 3, clau 2b3. 
iv. Urbà tradicional compacte 4, clau 2b4. 
v. Urbà tradicional compacte 5, clau 2b5. 
vi. Urbà tradicional compacte 6, clau 2b6. 
vii. Urbà tradicional compacte 7, clau 2b7. 

3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4. 

condicions de parcel·lació 2b1 2b2 2b3 2b4 
Front mínim de parcel·la 6,00 m (1) 6,00 m (1) 6,00 m (1) 6,00 m (1) 
Parcel·la mínima 150 m2 (1) 150 m2 (1) 200 m2 (1) (2) 150 m2 (1) 

(1) S’exceptuen d’aquestes condicions de parcel·lació, les parcel·les existents inscrites al registre de la 
propietat amb anterioritat a la data d’aprovació inicial de les Normes subsidiàries de planejament de 
1992. 
(2) Tant si és aïllada com a cada unitat si és aparellada. 

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4. 

condicions de l’edificació 2b1 2b2 2b3 2b4 
Tipus d’ordenació alineada a vial (1) 
Ocupació Planta baixa: 

100% 

Planta pis:la 
marcada als 

La marcada  
als plànols 

La marcada  
als plànols 

La marcada  
als plànols 

Separacions Segons  
plànols 

Segons  
plànols 

Segons  
plànols 

Segons  
plànols 

Planta baixa d’acord amb l’Article 36.-  
Alçada reguladora màxima 14,00 m 11,00 m 11,00 m 11,00 m 
Punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora 

D’acord amb Article 38.-  

Nombre màxim de plantes PB+3 PB+2 PB+2 PB+2 
Alçada lliure mínima: 2,70 m (entre forjats amb ús d’habitatge) 
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 soterrani 

 planta baixa 
 planta pis 

2’20 m 

2,50 m en ús 
2’50 m 

2’20 m 

d’ habitatge  o   garatges; 

2’40 m 

S’admet que 

sobresurti 

3,00 m de 

l’alineació 

interior de la 

2’20 m 

usos 

Entresol de planta baixa NO 
Sota coberta habitable Només vinculada i inseparable de l’habitatge del pis inferior 

i englobada en el volum total definit per l’alçada reguladora 
Pendent màxim de la  
coberta 

30 % 

s’admet terrat pla, el seu accés no podrà superar la línia de 
Elements sortints Només ràfec amb un màxim de 50 cm segons detall 

annexes gràfics 
Cossos sortints Vol màxim 1/10 de l’ample del carrer, longitud màxima 2/3 

parts de façana i separació mínima a mitgeres 80cm. 

- Carrers de menys de 8m d’ample: només es permeten 
els cossos sortint oberts. 

- Carrers a partir de 8m d’ample: es permeten els cossos 

sortints tancats, semitancats i oberts. Vol màxim 1m i 

Composició de façanes Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona 
Material i color de la façana Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona 
Material i color de la coberta Només s’admet teula ceràmica color tradicional per a les 

cobertes inclinades. No s’admet ni pissarra, ni fibrociment, ni 
teula de ciment negre. S’admet la coberta plana. 

Fusteria S’admet tot tipus de material 
Mitgeres Mitgeres tindran tractament de façana 

(1) En aquesta tipologia és permesa l’edificació aïllada, sempre i quan les mitgeres que quedin al 
descobert es tractin com a façanes i l’espai lliure de separació fins al predi veí sigui com a mínim 4 m; 
en cap cas la separació serà menor de la meitat de l’alçada de l’edifici. En aquest supòsit hi serà 
d’aplicació quan es prescriu a la clau de 6a. 

5. CONDICIONS D’ÚS 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4. 

condicions d’ús 2b1 2b2 2b3 2b4 
Usos admesos Habitatge (1) Habitatge (1) Habitatge (1) Habitatge 

  unifamiliar i unifamiliar i unifamiliar (en unifamiliar i 
  plurifamiliar, 

comercial 
(2), sanitari, 
recreatiu, 
esportiu, 
cultural, 
restauració, 
oficines, 
indústria dins 

plurifamiliar, 
comercial 
(2), sanitari, 
recreatiu, 
esportiu, 
cultural, 
restauració, 
oficines, 
indústria dins 

filera i aïllat) i 
plurifamiliar, 
comercial 
(3), oficines, 
sanitari- 
assistencial, 
recreatiu 
(aforament 
màxim 200 

plurifamiliar, 
comercial 
(2), sanitari, 
recreatiu, 
esportiu, 
cultural, 
restauració, 
oficines, 
indústria 
dins   l’annex III i  

altres usos  
compatibles  
amb la 

l’annex III i  
altres usos  
compatibles  
amb la 

places), 
restauració, 
esportiu, 
indústria dins 

l’annex III i  
altres usos  
compatibles  
amb la 

  tipologia tipologia l’annex III i tipologia 
  edificatòria edificatòria altres usos edificatòria 

  prevista. prevista. 

S’admeten els 

compatibles  
amb la  
tipologia 

prevista. 
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    usos existents 
mentre 
existeixin i es 
podrà obtenir 
certificat de 
compatibilitat 
urbanística 
mentre 
existeixi 
l’activitat. 

edificatòria 
prevista. 

S’admeten els 
usos existents 
mentre 
existeixin i es 
podrà obtenir 
certificat de 
compatibilitat 
urbanística 
mentre 
existeixi 
l’activitat. 

  

Dotació mínima  
d’aparcament 

1 plaça per habitatge amb exempció de: 

- menys de 3 habitatges per parcel·la o 

- quan l’ample de la parcel·la o del carrer sigui inferior a 5 metres 

Aquestes places d’aparcament poden: 

Superfície mínima dels 
habitatges 

70 m2 construïts (exceptuant els habitatges amb 
protecció pública) 

(3) No s’admet l’ús d’habitatge en planta baixa donant al carrer si no existeix una separació mínima 
amb aquest i només s’admet l’ús d’habitatge a l’interior de l’illa si existeix pati d’illa. 
(4) S’admet l’ús comercial en planta baixa i planta pis, sempre que aquesta estigui directament i 
exclusivament relacionada amb la baixa. A partir d’una altra planta pis, l’edifici haurà de tenir 
exclusivament l’ús comercial. 
(5) S’admet situat a les plantes baixes. 
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6. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 2b5, 2b6 i 2b7. 

condicions de parcel·lació 2b5 2b6 2b7 
Front mínim de parcel·la 8’00 m (1) 8’00 m (1) 8’00 m (1) 
Parcel·la mínima 350 m2 (1) 200 m2 (1) 600 m2 (1) 
Profunditat mínima de  
parcel·la 

  15’00 m (1)   

(1) S’exceptuen d’aquestes condicions de parcel·lació, les parcel·les existents inscrites al registre de 
la propietat amb anterioritat a la data d’aprovació inicial de les Normes subsidiàries de planejament 
de 1992. 

1. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 2b5, 2b6 i 2b7. 
condicions de l’edificació 2b5 2b6 2b7 
Tipus d’ordenació alineada a vial 
Ocupació   85% 

100%pl. soterrani 

  

Fondària edificable 12,00 m 10,00 m 14,00 m 
Fondària edificable planta 
baixa 

12,00 m 10,00 m 100% 

Separacions La marcada als plànols 
Planta baixa d’acord amb l’Article 36.-  
Alçada reguladora màxima 14,00 m 14,00 m 14,00 m 
Punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora 

D’acord amb Article 38.-  

Ocupació construcció  
auxiliar 

No 

Nombre màxim de plantes PB+3 PB+3 

SC màx. 50% 

PB+3 

SC màx. 50% Alçada lliure mínima: 

 soterrani 
 planta baixa 
 planta pis 

2,70 m (entre forjats amb ús d’habitatge) 

2’20 m 

2’50 m, 3’50 m en ús comercial 
Entresol de planta baixa No 
Sota coberta habitable Només vinculada i inseparable de l’habitatge del pis inferior 

i englobada en el volum total definit per l’alçada reguladora 
Pendent màxim de la  
coberta 

30% 

s’admet terrat pla, el seu accés no podrà superar la línia de 
Elements sortints Només ràfec amb un màxim de 50 cm segons detall 

annexes gràfics 
Cossos sortints Vol màxim 1/10 de l’ample del carrer, longitud màxima 2/3 

parts de façana i separació mínima a mitgeres 80cm. 

- Carrers de menys de 8m d’ample: només es permeten 
els cossos sortint oberts. 

- Carrers a partir de 8m d’ample: es permeten els cossos 

sortints tancats, semitancats i oberts. Vol màxim 1m i 

Composició de façanes Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona 
Material i color de la façana Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona 
Material i color de la coberta Només s’admet teula ceràmica color tradicional. No s’admet 

ni pissarra, ni fibrociment, ni teula de ciment negre. S’admet 
la coberta plana. 

Fusteria S’admet tot tipus de material 
Mitgeres Mitgeres tindran tractament de façana  
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8. CONDICIONS D’ÚS 2b5, 2b6 i 2b7. 

condicions d’ús 2b5 2b6 2b7 
Usos admesos Habitatge plurifamiliar, hoteler, comercial (1), oficines, serveis 

privats, indústria dins l’annex III, sanitària, sòcio-cultural, docent, 
restauració, espectacles, recreatiu, esportiu, agrícola, garatge. 
S’admeten els usos existents mentre existeixin i es podrà obtenir 
certificat de compatibilitat urbanística mentre existeixi l’activitat. Dotació mínima  

d’aparcament 
1 plaça per habitatge amb exempció de: 

- menys de 3 habitatges per parcel·la o 

- quan l’ample de la parcel·la o del carrer sigui inferior a 5 metres 

Aquestes places d’aparcament poden: 

Superfície mínima dels 
habitatges 

70 m2 construïts (exceptuant els habitatges amb protecció 

pública) (1) S’admet situat a les plantes baixes. 

Als plànols d’ordenació s’indica la situació i el sostre per a la construcció d’habitatge amb protecció 
pública: 

- La zona 2b7 HP del SUD-4 té un qualificació total del sòl per a habitatge amb protecció pública (en 
règim de protecció oficial de règim general i de règim especial) amb un sostre de 7.157 m2. 
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4.- Normativa modificada 

El article de la normativa del POUM a modificar es el següent: 

Article 75.- Urbà tradicional (clau 2),  

Es modifica el punt 5.”Condicions d´us”, de la subzona corresponent a urbà tradicional 
compacte 3, clau 2b3. 

Se introdueix l’ús hoteler al punt 5, Condicions d´us, a la clau 2b3. 

  



Article 75.- Urbà tradicional (clau 2) 

1. DEFINICIÓ 

c. Correspon als creixements –generalment amb edificacions entre mitgeres i 
en alineació a vial- dels teixits antics tradicionals que normalment se situen a 
l’entorn del nucli vell de Montbrió del Camp, al llarg d’un camí o d’un pol 
d’activitat econòmica. 
d. En aquesta zona coexisteixen edificacions de naturalesa i tipologia 
edificatòria molt diversa, resultat d’un procés de formació de la ciutat complexa. 
En aquesta zona s’ordenen les condicions tipològiques dels nous creixements, 
adaptant-les a les diferents situacions, per tal de cobrir mitgeres o respectar les 
separacions a la parcel·la quan l’edificació veïna sigui aïllada, etc, i per tant 
venen assenyalades en els plànols d’ordenació del sòl urbà. 

2. SUBZONES  

a. Es consideren les següents subzones en funció dels paràmetres de 
l’ordenació. 

viii. Urbà tradicional compacte 1, clau 2b1. 
ix. Urbà tradicional compacte 2, clau 2b2. 
x. Urbà tradicional compacte 3, clau 2b3. 
xi. Urbà tradicional compacte 4, clau 2b4. 
xii. Urbà tradicional compacte 5, clau 2b5. 
xiii. Urbà tradicional compacte 6, clau 2b6. 
xiv.Urbà tradicional compacte 7, clau 2b7. 

3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4. 

condicions de parcel·lació 2b1 2b2 2b3 2b4 
Front mínim de parcel·la 6,00 m (1) 6,00 m (1) 6,00 m (1) 6,00 m (1) 
Parcel·la mínima 150 m2 (1) 150 m2 (1) 200 m2 (1) (2) 150 m2 (1) 

(6) S’exceptuen d’aquestes condicions de parcel·lació, les parcel·les existents inscrites al registre de 
la propietat amb anterioritat a la data d’aprovació inicial de les Normes subsidiàries de planejament 
de 1992. 
(7) Tant si és aïllada com a cada unitat si és aparellada. 

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4. 

condicions de l’edificació 2b1 2b2 2b3 2b4 
Tipus d’ordenació alineada a vial (1) 
Ocupació Planta baixa: 

100% 

Planta pis:la 
marcada als 

La marcada  
als plànols 

La marcada  
als plànols 

La marcada  
als plànols 

Separacions Segons  
plànols 

Segons  
plànols 

Segons  
plànols 

Segons  
plànols 

Planta baixa d’acord amb l’Article 36.-  
Alçada reguladora màxima 14,00 m 11,00 m 11,00 m 11,00 m 
Punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora 

D’acord amb Article 38.-  

Nombre màxim de plantes PB+3 PB+2 PB+2 PB+2 
Alçada lliure mínima: 2,70 m (entre forjats amb ús d’habitatge) 
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 soterrani 

 planta baixa 
 planta pis 

2’20 m 

2,50 m en ús 
2’50 m 

2’20 m 

d’habitatge o garatges; 

2’40 m 

S’admet que 

sobresurti 

3,00 m de 

l’alineació 

interior de la 

2’20 m 

usos 

Entresol de planta baixa NO 
Sota coberta habitable Només vinculada i inseparable de l’habitatge del pis inferior 

i englobada en el volum total definit per l’alçada reguladora 
Pendent màxim de la  
coberta 

30 % 

s’admet terrat pla, el seu accés no podrà superar la línia de 
Elements sortints Només ràfec amb un màxim de 50 cm segons detall 

annexes gràfics 
Cossos sortints Vol màxim 1/10 de l’ample del carrer, longitud màxima 2/3 

parts de façana i separació mínima a mitgeres 80cm. 

- Carrers de menys de 8m d’ample: només es permeten 
els cossos sortint oberts. 

- Carrers a partir de 8m d’ample: es permeten els cossos 

sortints tancats, semitancats i oberts. Vol màxim 1m i 

Composició de façanes Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona 
Material i color de la façana Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona 
Material i color de la coberta Només s’admet teula ceràmica color tradicional per a les 

cobertes inclinades. No s’admet ni pissarra, ni fibrociment, ni 
teula de ciment negre. S’admet la coberta plana. 

Fusteria S’admet tot tipus de material 
Mitgeres Mitgeres tindran tractament de façana 

(1) En aquesta tipologia és permesa l’edificació aïllada, sempre i quan les mitgeres que quedin al 
descobert es tractin com a façanes i l’espai lliure de separació fins al predi veí sigui com a mínim 4 m; 
en cap cas la separació serà menor de la meitat de l’alçada de l’edifici. En aquest supòsit hi serà 
d’aplicació quan es prescriu a la clau de 6a. 

5. CONDICIONS D’ÚS 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4. 

condicions 
d’ús 

2b1 2b2 2b3 2b4 
Usos Habitatge (1) Habitatge (1) Habitatge (1) Habitatge 

  unifamiliar i unifamiliar i unifamiliar (en unifamiliar i 
  plurifamiliar, 

comercial (2), 
sanitari, 
recreatiu, 
esportiu, 
cultural, 
restauració, 
oficines, 
indústria dins 

plurifamiliar, 
comercial (2), 
sanitari, 
recreatiu, 
esportiu, 
cultural, 
restauració, 
oficines, 
indústria dins 

filera i aïllat) i 
plurifamiliar, 
hoteler, 
comercial (3), 
oficines, 
sanitari- 
assistencial, 
recreatiu 
(aforament 
màxim 200 

plurifamiliar
, comercial 
(2), 
sanitari, 
recreatiu, 
esportiu, 
cultural, 
restauració, 
oficines, 
indústria   l’annex III i  

altres usos  
compatibles  
amb la 

l’annex III i  
altres usos  
compatibles  
amb la 

places), 
restauració, 
,esportiu, 
indústria dins 

l’annex III i  
altres usos  
compatibles  
amb la 

  tipologia tipologia l’annex III i tipologia 
  edificatòria edificatòria altres usos edificatòria 

  prevista. prevista. 

S’admeten els 

compatibles  
amb la  
tipologia 

prevista. 
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    usos existents 
mentre 
existeixin i es 
podrà obtenir 
certificat de 
compatibilitat 
urbanística 
mentre existeixi 
l’activitat. 

edificatòria 
prevista. 
S’admeten els 
usos existents 
mentre existeixin i 
es podrà obtenir 
certificat de 
compatibilitat 
urbanística 
mentre existeixi 
l’activitat. 
 
Hoteler 

  

Dotació mínima  
d’aparcament 

1 plaça per habitatge amb exempció de: 

- menys de 3 habitatges per parcel·la o 

- quan l’ample de la parcel·la o del carrer sigui inferior a 5 metres 

Aquestes places d’aparcament poden: 

Superfície mínima dels 
habitatges 

70 m2 construïts (exceptuant els habitatges amb protecció 
pública) 

(8) No s’admet l’ús d’habitatge en planta baixa donant al carrer si no existeix una separació mínima 
amb aquest i només s’admet l’ús d’habitatge a l’interior de l’illa si existeix pati d’illa. 
(9) S’admet l’ús comercial en planta baixa i planta pis, sempre que aquesta estigui directament i 
exclusivament relacionada amb la baixa. A partir d’una altra planta pis, l’edifici haurà de tenir 
exclusivament l’ús comercial. 
(10) S’admet situat a les plantes baixes. 
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7. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 2b5, 2b6 i 2b7. 

condicions de parcel·lació 2b5 2b6 2b7 
Front mínim de parcel·la 8’00 m (1) 8’00 m (1) 8’00 m (1) 
Parcel·la mínima 350 m2 (1) 200 m2 (1) 600 m2 (1) 
Profunditat mínima de  
parcel·la 

  15’00 m (1)   

(1) S’exceptuen d’aquestes condicions de parcel·lació, les parcel·les existents inscrites al registre de 
la propietat amb anterioritat a la data d’aprovació inicial de les Normes subsidiàries de planejament 
de 1992. 

2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 2b5, 2b6 i 2b7. 
condicions de l’edificació 2b5 2b6 2b7 
Tipus d’ordenació alineada a vial 
Ocupació   85% 

100%pl. soterrani 

  

Fondària edificable 12,00 m 10,00 m 14,00 m 
Fondària edificable planta 
baixa 

12,00 m 10,00 m 100% 

Separacions La marcada als plànols 
Planta baixa d’acord amb l’Article 36.-  
Alçada reguladora màxima 14,00 m 14,00 m 14,00 m 
Punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora 

D’acord amb Article 38.-  

Ocupació construcció  
auxiliar 

No 

Nombre màxim de plantes PB+3 PB+3 

SC màx. 50% 

PB+3 

SC màx. 50% Alçada lliure mínima: 

 soterrani 
 planta baixa 
 planta pis 

2,70 m (entre forjats amb ús d’habitatge) 

2’20 m 

2’50 m, 3’50 m en ús comercial 
Entresol de planta baixa No 
Sota coberta habitable Només vinculada i inseparable de l’habitatge del pis inferior 

i englobada en el volum total definit per l’alçada reguladora 
Pendent màxim de la  
coberta 

30% 

s’admet terrat pla, el seu accés no podrà superar la línia de 
Elements sortints Només ràfec amb un màxim de 50 cm segons detall 

annexes gràfics 
Cossos sortints Vol màxim 1/10 de l’ample del carrer, longitud màxima 2/3 

parts de façana i separació mínima a mitgeres 80cm. 

- Carrers de menys de 8m d’ample: només es permeten 
els cossos sortint oberts. 

- Carrers a partir de 8m d’ample: es permeten els cossos 

sortints tancats, semitancats i oberts. Vol màxim 1m i 

Composició de façanes Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona 
Material i color de la façana Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona 
Material i color de la coberta Només s’admet teula ceràmica color tradicional. No s’admet 

ni pissarra, ni fibrociment, ni teula de ciment negre. S’admet 
la coberta plana. 

Fusteria S’admet tot tipus de material 
Mitgeres Mitgeres tindran tractament de façana  
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8. CONDICIONS D’ÚS 2b5, 2b6 i 2b7. 

condicions d’ús 2b5 2b6 2b7 
Usos admesos Habitatge plurifamiliar, hoteler, comercial (1), oficines, serveis 

privats, indústria dins l’annex III, sanitària, sòcio-cultural, docent, 
restauració, espectacles, recreatiu, esportiu, agrícola, garatge. 
S’admeten els usos existents mentre existeixin i es podrà obtenir 
certificat de compatibilitat urbanística mentre existeixi l’activitat. Dotació mínima  

d’aparcament 
1 plaça per habitatge amb exempció de: 

- menys de 3 habitatges per parcel·la o 

- quan l’ample de la parcel·la o del carrer sigui inferior a 5 metres 

Aquestes places d’aparcament poden: 

Superfície mínima dels 
habitatges 

70 m2 construïts (exceptuant els habitatges amb protecció 

pública) (1) S’admet situat a les plantes baixes. 

Als plànols d’ordenació s’indica la situació i el sostre per a la construcció d’habitatge amb protecció 
pública: 

- La zona 2b7 HP del SUD-4 té un qualificació total del sòl per a habitatge amb protecció pública (en 
règim de protecció oficial de règim general i de règim especial) amb un sostre de 7.157 m2. 
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5.- Memòria social 

La Modificació només rectifica l´article Article 75.- Urbà tradicional (clau 2)  

Es modifica el punt 5.”Condicions d´us”, de la subzona corresponent a urbà tradicional 
compacte 3, clau 2b3.  

Se introdueix l’ús hoteler al punt 5, Condicions d´us, a la clau 2b3. 

La Modificació no incideix a les reserves de sòl per activitats econòmiques ni per a la 
construcció d´habitatges de protecció. 

 

 

 

6.- Mobilitat sostenible 

La modificació no incideix en l´objectiu de desenvolupament sostenible les reserves 
de sòl per a activitats econòmiques ni afecta a l´assoliment d una mobilitat sostenible. 

 

 
 

Montbrio del Camp, a 29 de Març  2019 
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