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INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquesta consulta pública és donar a conèixer la voluntat de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona  (AMB)  i  els  ajuntaments  de  Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cerdanyola  del  Va‐

llès, Cornellà  de  Llobregat, el  Papiol, Esplugues  de  Llobregat, Gavà, l’Hospitalet  de  Llobre‐

gat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià 

de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de 

Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cerve‐

lló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Viladecans d’iniciar un procés de modificació de les Nor‐

mes urbanístiques del Pla general metropolità de Barcelona (PGM) amb la finalitat d’actualitzar 

la regulació dels sòls qualificats com a sistema d’equipaments comunitaris (clau 7). 

Imatge 1: Municipis inclosos dins l’àmbit del PGM. 

Aquesta consulta pública pretén incloure des de l’inici a  la ciutadania, entitats, associacions  i 

altres agents en aquest procés d’actualitzar els usos admesos en els equipaments comunitaris i 

la seva regulació a través de la participació mitjançant escrits de suggeriments  i preguntes al 

web de l’AMB. 

En el present document s’exposa la justificació de la conveniència i oportunitat de l’instrument 

urbanístic que es planteja, així com una breu anàlisi de les possibles solucions alternatives i els 

impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants que pot tenir. Finalment, s’enumeren 

els aspectes que es pretenen abordar amb la nova proposta de regulació. 

Amb aquest tràmit es dona compliment al què estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’oc‐

tubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l’article 

66 bis de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

OBJECTIUS DE LA NORMA I JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 

Els usos i els tipus d’equipaments comunitaris han anat evolucionant al llarg de les darreres dè‐
cades, com a conseqüència dels canvis en  les necessitats de  la societat. Aquesta evolució ha 

quedat reflectida en la legislació vigent, així com en l’activitat de l’Administració pública, que 

s’ha  anat  adequant  a  les  noves  necessitats  detectades.  Tanmateix,  l es  definici ons  del s   tipus 



d’equipaments comunitaris del Pla general metropolità de Barcelona (PGM) són vigents des de 

l’any 1976. 

D’altra banda, en aquests 46 anys de vigència del PGM s’han detectat algunes disfuncions de la 

regulació dels equipaments  relacionades amb el desenvolupament del Pla  i  la concreció dels 

usos i la titularitat, així com l’edificabilitat, les condicions d’edificació i l’encaix de la normativa 

general amb les particularitats de cada municipi, entre d’altres.  

Per aprofundir en les problemàtiques de la regulació vigent s’han celebrat reunions amb els ser‐

veis tècnics dels 27 ajuntaments inclosos dins l’àmbit del PGM. En aquestes reunions s’han re‐

collit els aspectes següents: 

Usos: els serveis tècnics dels ajuntaments de l’àmbit del PGM coincideixen en la necessitat d’ac‐

tualitzar el llistat d’usos dels equipaments i les seves definicions, atès que són incoherents amb 

la realitat social i el marc normatiu actual. També hi ha consens en la necessitat de regular (amb 

caràcter general)  les activitats complementàries que es poden admetre en els  sòls d’equipa‐

ments, per tal d’aconseguir que prestin un millor servei als seus usuaris. Aquest aspecte és con‐

sidera especialment important en el cas dels equipaments de gran escala que presten serveis de 

caràcter supramunicipal, com ara els hospitals, els centres universitaris i les instal∙lacions espor‐

tives de caràcter nacional. Finalment, també hi ha consens en la necessitat de minimitzar  les 

activitats complementàries en els equipaments de proximitat; és a dir, aquells equipaments que 

presten serveis essencials a escala de barri com ara centres d’atenció primària, centres d’edu‐

cació bàsica i secundària obligatòria, casals, centres cívics i centres de la xarxa bàsica esportiva, 

entre d’altres. 

Reserves: en aquest punt els serveis tècnics municipals exposen visions diverses. D’una banda, 

hi ha un conjunt d’ajuntaments preocupats per garantir unes reserves d’equipaments suficients 

per  fer  front a  les necessitats  futures de  la població, com a conseqüència de  l’activitat de  la 

iniciativa privada  i  la  implantació d’equipaments de caràcter  lucratiu, com ara residències de 

gent gran, que van consumint les reserves de sòl d’equipament. De l’altra, hi ha municipis que 

no tenen una demanda significativa per part de la iniciativa privada, per la qual cosa tenen nom‐

broses reserves d’equipaments sense ús previst, algunes de les quals ocupades total o parcial‐

ment per edificacions d’interès patrimonial que cal mantenir i recuperar, les quals condicionen 

la implantació de nous usos d’equipament. 

Edificabilitat: els serveis tècnics municipals d’alguns municipis exposen les dificultats que han 

tingut per poder ampliar equipaments de rellevant interès públic, atès que s’ha interpretat que 

la regulació del PGM impedeix superar l’edificabilitat de les zones de l’entorn dels equipaments. 

En aquest sentit, consideren que s’hauria de poder superar puntualment aquesta edificabilitat, 

per raó de l’interès públic i sempre que es justifiqui el correcte encaix paisatgístic de l’equipa‐

ment amb el seu entorn. 

Desenvolupament: alguns dels ajuntaments exposen la necessitat de canviar la sistemàtica ac‐

tual d’assignació dels usos i la titularitat dels equipaments mitjançant la tramitació de plans es‐

pecials individuals. Enlloc d’això, plantegen la necessitat d’assignar els usos i la titularitat dels 

equipaments des d’una visió de conjunt, ja sigui municipal o supramunicipal, per tal de garantir 

la prestació de serveis essencials a tot el territori. D’altra banda, alguns ajuntaments exposen la 

conveniència que els plans especials justifiquin els usos proposats d’acord amb les necessitats 

de la població, acreditant que la seva implantació no posarà en crisi la funcionalitat del sistema 

d’equipaments mitjançant la realització d’una anàlisi dels equipaments existents i previstos en 

relació amb els serveis i les dotacions essencials establertes pel marc normatiu vigent. 



Condicions d’edificació: els serveis tècnics d’alguns ajuntaments exposen la necessitat d’establir 

una directriu normativa que permeti preservar els espais lliures (interiors de parcel∙la) dels equi‐

paments docents i esportius, amb la finalitat d’evitar la disminució dels patis de les escoles i els 

espais de joc a l’aire lliure dels equipaments esportius. 

Totes aquestes qüestions justifiquen la conveniència i l’oportunitat d’actualitzar la regulació dels 

equipaments comunitaris del PGM, amb l’objectiu de garantir i reforçar la prestació dels serveis 

i les dotacions comunitàries als municipis metropolitans. 

POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES ALS PROBLEMES ESMENTATS 

Per donar resposta a les problemàtiques esmentades es considera que cal redactar i tramitar 

una modificació de les Normes urbanístiques del PGM, en concret dels articles 212 a 217 que 

integren la Secció 2 del Capítol 4 del Títol 3. No fer aquesta modificació comportaria mantenir 

unes normes reglamentàries que no s’adeqüen al marc legislatiu vigent a dia d’avui ni tampoc a 

les necessitats actuals de la societat. 

TREBALLS D’ANÀLISI 

Simultàniament a les reunions amb els representants tècnics dels ajuntaments de l’àmbit del 

PGM s’han realitzat uns treballs de recollida d’informació i d’anàlisi dels equipaments, per poder 

disposar d’algunes dades de partida sobre la situació actual. 

a) Regulació del sistema d’equipaments a la resta de Catalunya 

En primer lloc, s’ha realitzat una anàlisi comparativa del PGM i els plans generals de Terrassa, 

Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Reus, Girona, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Vic 

i Valls. Com a resultat de l’anàlisi s’han extret les conclusions següents: 

Usos principals: hi ha poc consens sobre els usos típics o principals dels equipaments. Alguns 

plans tenen un llistat molt exhaustiu i altres aposten per grups, tipus o famílies d’equipaments. 

Cal destacar que alguns plans distingeixen entre l’ús educatiu o docent i  l’universitari. D’altra 

banda,  la tendència d'alguns plans recents (Manresa  i Vic) és establir els usos de forma molt 

detallada en base a un quadre general de la regulació dels usos dels equipaments, que inclou 

usos principals i complementaris. 

Usos i activitats complementàries: existeix una tendència que és la d'establir que són compati‐

bles tots aquells usos directament vinculats amb l'ús dominant i la funció concreta de l'equipa‐

ment (plans generals de Mataró, Girona i Valls).  Una altra tendència és la dels plans que regulen 

els usos en base a un quadre general d'usos dels equipaments, que detalla els complementaris 

admissibles per a cada tipus d'equipament. En aquests casos, es fixen uns percentatges màxims 

dels usos complementaris admesos, del 49% en el cas del POUM de Manresa i del 40% en el cas 

del POUM de Vic (que és el més recent). Finalment, diversos dels plans analitzats no regulen els 

usos i les activitats complementàries (PGM, Terrassa, Lleida, Reus, Vilanova i Granollers). 

Edificabilitat i ocupació: la majoria dels plans analitzats estableixen valors màxims per al conjunt 

dels equipaments o per a determinats usos, però els valors són molt dispersos (entre 0,2 i 4,5 

d’edificabilitat neta i entre 20 i 100% d’ocupació). En aquest sentit, es considera que els plans 

que concreten molt detalladament aquests paràmetres són poc flexibles i dificulten la barreja 

d’usos. Malgrat aquesta manca de consens, sí que hi ha un valor d’edificabilitat predominant 

que és d’1 metre quadrat de sostre per cada metre quadrat de sòl.  

En el cas del POUM de Vic, s’estableix una edificabilitat general d’1,5 metres quadrats de sòl per 

cada metre quadrat de sostre, que es podrà incrementar fins a 3 mitjançant la tramitació d’un 



pla especial, atenent a les necessitats funcionals i l’interès públic de l’equipament. En el cas de 

Sabadell, s’estableixen paràmetres diferents en funció del caràcter general o local de l’equipa‐

ment i la titularitat. 

  

 

Imatge 2: Quadre general de regulació dels usos d’equipament del POUM de Vic. 

Subqualificacions: les del PGM són singulars atès que incorporen el concepte metropolità. D’al‐

tra banda, alguns plans estableixen subqualificacions en funció de la titularitat (Sabadell i Tarra‐

gona). Alguns aposten per establir subqualificacions en funció de l’ús principal de l’equipament 

(Terrassa, Mataró, Girona,  Rubí, Manresa  i  Vic). D’altres  determinen  famílies  d’equipaments 

(Lleida i Vilanova) per establir especificitats a cadascuna d’elles. Finalment, alguns opten per una 

única clau d’equipaments o per distingir només els equipaments d’allotjament dotacional (Reus, 

Granollers i Valls). 

Condicions d’edificació: tots els plans analitzats –excepte els de Lleida i Vilanova‐ estableixen 

que l'edificació s'ha d'ajustar a les necessitats funcionals, el paisatge, les condicions ambientals 

i l'organització general del teixit urbà en què se situen; amb alguns matisos en el redactat. Alguns 



d'aquests plans també posen èmfasi en la necessitat de prestar una especial atenció al tracta‐

ment dels espais no edificats i resoldre adequadament les parets mitgeres que puguin quedar 

vistes. 

 
Imatge 3: Paràmetres dels equipament del POUM de Manresa. 

D’altra banda, pràcticament tots els plans estableixen que els paràmetres d'aplicació es corres‐

ponen amb els de la zona urbanística de l'entorn de l'equipament. També estableixen que es 

permet canviar el tipus d'edificació i modificar els paràmetres volumètrics, quan sigui necessari 

pels requeriments funcionals de l'equipament, mitjançant la tramitació d'un pla especial. 

Finalment, cal destacar el cas del POUM de Valls, que determina que els equipaments privats 

hauran de tramitar un pla especial que determini l'ús i l'ordenació física, a diferència dels públics 

que s’entén que no hauran de tramitar un pla especial. 

b) Estudi d’equipaments de l’Avanç del PDUM 

En segon lloc, s’ha recollit  l’Estudi d’equipaments de l’Avanç del PDUM, el qual posa sobre la 

taula diverses idees entre les quals cal destacar, en relació amb el present treball: 

Concepte d’equipament i servei d’interès públic: el document exposa que la transformació gra‐

dual de la societat comporta un canvi en el tipus de serveis que demanda la població (les neces‐

sitats dels anys 70 no eren  les mateixes que  les actuals, ni ho seran els propers 40 anys). En 

aquest sentit, els canvis en la societat generen nous requeriments que han comportant l’aparició 

de nous equipaments com els serveis tècnics o l’habitatge dotacional. 

D’altra banda, en relació amb els nous conceptes d’equipaments, l’estudi percep una certa con‐

fusió entre el que s’entén com a contenidor o sòl reservat a tal fi i el que s’entén com a servei, 

entès com l’ús o els usos d’interès públic. En aquest sentit, s’observa una clara tendència cap a 

la hibridació dels contenidors i la mixtura creixent dels seus serveis. A més, la titularitat del sòl 

d’equipaments i els diferents models de gestió que coexisteixen en l’actualitat desdibuixen, en‐

cara més, una definició unívoca del concepte d’equipament. 



 

 

Imatges 4, 5 i 6: Equipaments híbrids. A dalt, Can Roig i Torres, Santa Coloma de Gramanet. Al mig, Fort Pienc, Barce‐

lona. A baix, Mercat del Guinardó, Barcelona 



Classificació dels equipaments: el document proposa una classificació dels equipaments en fun‐

ció del servei que presten. En aquest sentit, es defineixen: 

‐ Els equipaments metropolitans, entesos com aquells serveis que per les seves caracte‐

rístiques poden rebre usuaris de tot el territori metropolità i en molts casos de més enllà 

(equipaments administratius com el Parlament de Catalunya o el Tribunal Superior de 

Justícia, culturals com el Liceu, docents i de recerca com les universitats o el Sincrotró 

ALBA, esportius com el CAR de Sant Cugat o el Canal Olímpic i sanitaris com els hospi‐

tals). 

‐ Els equipaments funcionals, entesos com aquells serveis que tenen una repercussió di‐

recta en la competitivitat i desenvolupament de l’entorn empresarial i l’activitat econò‐

mica  (equipaments de  suport  a  l’activitat empresarial  com els  centres municipals de 

promoció  econòmica,  les  incubadores  d’empreses,  els  recintes  firals,  els  serveis  de 

transport destinats a l’estacionament dels vehicles pesants o els serveis d’emmagatze‐

matge i reciclatge i els de formació de treballadors i recerca, com els serveis de formació 

orientats a la introducció al món laboral o els centres de formació ocupacional). 

‐ Els equipaments bàsics, entesos com aquells que donen un servei de proximitat al ciu‐

tadà i garanteixen els drets fonamentals de les persones en el marc de l’estat del benes‐

tar  (escoles bressol,  centres d’educació obligatòria,  centres de dia,  centres d’atenció 

primària,  biblioteques,  centres  cívics  o  culturals,  xarxa  esportiva  bàsica  i  mercats). 

Aquests equipaments requereixen un tractament específic per tal de garantir la cober‐

tura global d’aquests serveis a nivell municipal. 

c) Sistema d’equipaments comunitaris del PGM 

Per últim, s’ha realitzat una anàlisi del sistema d’equipaments comunitaris del PGM amb la fina‐

litat d’extreure algunes dades que es consideren necessàries a l’hora de plantejar una modifica‐

ció de la regulació d’aquesta qualificació urbanística. 

En relació amb la superfície de sòl qualificat com a sistema d’equipaments, cal dir que el PGM 

vigent qualifica un total de 3.815 hectàrees per aquest sistema, el que representa gairebé un 8% 

del total del territori. Si excloem d’aquest còmput els sòls d’equipaments que estan classificats 

com a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable (733 ha) i els que formen part d’una 

doble clau d’equipament i zona (7 ha) resulta que actualment hi ha 3.075 hectàrees de sòl qua‐

lificat com a sistema d’equipament vinculats al sòl transformat o susceptible de ser transformat.  

En segon lloc, s’ha analitzat el nombre i la mida de les peces de sòl qualificades com a sistema 

d’equipaments, per tal d’entendre el repartiment de la superfície total analitzada prèviament. 

En aquest  sentit, de  l’anàlisi  realitzada es  constata que hi ha un  total de 4.961 peces de  sòl 

d’equipament vinculades al sòl transformat o susceptible de ser‐ho. D’aquestes, la major part 

(73%) tenen una dimensió inferior als 5.000 metres quadrats de sòl, mentre que el 20% tenen 

una dimensió entre 5.000 i 15.000 metres quadrats i el 7% restant té una superfície de més de 

15.000 metres quadrats. De  l’anàlisi  se’n desprèn també que tots els municipis  tenen com a 

mínim una peça d’equipaments de gran dimensió. Entre aquestes peces (325) cal destacar  la 

Universitat  Autònoma  de  Barcelona, Mercabarna,  el  Canal  Olímpic,  la  Fira  i  el  Cementiri  de 

Montjuïc  



 

 

 

Imatges 7, 8 i 9: Equipaments de grans dimensions. A dalt, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. 

Al mig, Canal Olímpic, Castelldefels. A baix, Fira de Barcelona, Hospitalet de Llobregat. 



D’altra banda, s’ha analitzat també la quantitat d’equipaments de titularitat pública amb una 

superfície inferior als 500 i els 1.000 metres quadrats de sòl, equipaments que es podrien con‐

siderar de mida molt petita. De l’anàlisi se’n desprèn que un 8% del total de peces d’equipament 

(391 sobre el total de 4.961) tenen una dimensió inferior als 500 metres quadrats i que un 9% 

addicional (468) tenen una dimensió entre 500 i 1.000 metres quadrats de superfície. Si ve el 

nombre de peces d’equipament inferiors a 1.000 metres quadrats de superfície pot semblar ele‐

vat (859) en termes de superfície aquests equipaments tenen un total de 46 hectàrees de su‐

perfície, el que  representa només  l’1,5% del  total de  la  superfície qualificada com a  sistema 

d’equipaments comunitaris. 

   

Imatges 10 i 11: Equipaments de petites dimensions. A dalt, Centre Titan, Cornellà del Llobregat. A baix, Centre cívic 

la Guàrdia, Sant Vicenç dels Horts. 



Respecte els estàndards d’equipaments del PGM vigent, atès que  la  legislació urbanística no 

estableix uns paràmetres mínims per als plans generals s’ha realitzat una anàlisi de la suficiència 

d’equipaments en base als paràmetres establerts per la Llei d’urbanisme per als plans parcials 

de caràcter residencial. En aquesta línia, s’ha estudiat el compliment del percentatge mínim del 

5% de la superfície de sòl qualificada com a sistema d’equipament, així com la ràtio de 20 metres 

quadrats de sòl d’equipament per cada 100 metres quadrats de sostre residencial. 

Pel que fa al compliment del percentatge mínim del 5% (superfície de sòl d’equipament vinculat 

al sòl transformat respecte la totalitat del sòl transformat) s’observa que en l’àmbit del PGM el 

percentatge que  representa el  sistema d’equipaments comunitaris és del 12%. Així doncs, el 

percentatge és substancialment superior al mínim del 5% establert per la Llei pels plans parcials.  

Quant al compliment de la ràtio de 20 metres quadrats de sòl d’equipament per cada 100 metres 

quadrats de sostre residencial, de l’anàlisi realitzada se’n desprèn que la ràtio dels 27 municipis 

del PGM en conjunt és de 20,3 m2sle/m2str. Per tant, aquesta ràtio dona compliment a l’esta‐

blerta per la legislació urbanística per als plans parcials.  

  

Imatges 12 i 13: Equipaments de titularitat privada. A dalt, Institut Català d’Oncologia, Hospitalet de Llobregat. A 

baix, Complex Assistencial en Salut Mental Benito Menni, Sant Boi de Llobregat. 



A més d’estudiar el compliment dels estàndards esmentats, per valorar la suficiència d’equipa‐

ments del planejament vigent s’ha analitzat també el nombre de reserves d’equipaments pen‐

dents d’execució (sòls d’equipament pendents d’edificar o sense ús). De l’estudi en resulta que 

un 17% de la superfície qualificada d’equipaments vinculada al sòl transformat encara té la con‐

dició de reserva. En superfície, aquest percentatge es tradueix en 642 hectàrees de sòl d’equi‐

pament. 

Com a conclusió de l’anàlisi realitzada, es considera que el sistema d’equipaments del PGM vi‐

gent presenta unes bones ràtios tant de superfície i com de reserves pendents d’execució, per 

la qual cosa es fa una lectura positiva dels resultats. Tanmateix, aquesta lectura positiva ve ma‐

tisada per l’anàlisi respecte dels equipaments bàsics que s’està realitzant en el marc de la redac‐

ció del PDUM (utilitzant valors reals com el padró i el sòl d’equipament bàsic en funcionament) 

en la qual es detecten àmbits de la ciutat més densa on hi ha una mancança d’equipaments de 

proximitat com ara centres d’atenció primària, centres de dia, centres d’educació bàsica i secun‐

dària obligatòria, centres de la xarxa bàsica d’equipaments esportius, centres cívics, casals, bi‐

blioteques i mercats. 

Un altre aspecte que s’ha analitzat és la titularitat dels equipaments. En aquest sentit, es cons‐

tata que un 31% del nombre de peces qualificades com a sistema d’equipaments són de titula‐

ritat privada, per la qual cosa la regulació actual del PGM es considera adequada a la realitat 

existent. 

 

Imatge 14 i 15: A dalt, equipament d’alta intensitat. Torre Julia, Barcelona. A baix, equipament de baixa intensitat. 

Complex esportiu municipal, Pallejà. 



D’altra banda, s’ha estudiat  també  la  intensitat dels equipaments utilitzant  la Base de dades 

d’equipaments del PDUM i les dades de Cadastre i creuant‐les amb les qualificacions del PGM 

vigent. El resultat obtingut és que un 65% de les peces d’equipaments tenen una edificabilitat 

neta inferior a 1 metre quadrat de sostre per metre quadrat de sòl, mentre que un 29% tenen 

una edificabilitat  entre 1  i  3 m2st/m2sl  i  el  6%  restant  tenen una edificabilitat  superior  als  3 

m2st/m2sl (aquests últims es localitzen principalment a Barcelona, l’Hospitalet i Badalona). 

Finalment, s’ha estudiat el nombre de peces d’equipament que contenen edificacions cataloga‐

des pel seu valor patrimonial, atès que aquests elements condicionen la implantació de nous 

usos, a més d’incrementar els costos de construcció i les despeses de manteniment. En aquest 

sentit, un 12% de les peces d’equipaments conté alguna edificació catalogada, percentatge que 

es considera bastant elevat. 

 

 
Imatges 16 i 17: Equipaments catalogats. A dalt, Centre l’Artesà, Prat de Llobregat. A baix, Centre Molí, Molins de Rei. 



PROPOSTA DE REGULACIÓ 

La proposta consisteix en actualitzar els articles 212 a 217 de les Normes urbanístiques del PGM 

en base a l’estudi i la reflexió sobre els aspectes següents: 

‐ La tipologia i els usos dels equipaments comunitaris, així com les activitats complemen‐

tàries, amb la finalitat d’ajustar i completar el llistat d’usos admesos i la seva definició i 

recollir les noves tipologies que han anat apareixent al llarg dels anys. 

‐ El desenvolupament del sistema d’equipaments i la concreció dels usos i la titularitat, 

per tal de garantir la prestació dels serveis i les dotacions essencials al territori, a més 

de clarificar i agilitzar la tramitació actual. 

‐ Les condicions d’edificació dels equipaments, amb la finalitat de facilitar les actuacions 

d’interès públic i social, assegurar un tractament adequat dels sòls d’equipament i cla‐

rificar els paràmetres d’aplicació. 

‐ L’encaix de la normativa general en els 27 municipis de l’àmbit del PGM, per tal de pos‐

sibilitar que els ajuntaments puguin establir determinacions específiques que permetin 

adequar la regulació genèrica a les seves circumstàncies particulars. 

IMPACTES ECONÒMICS, SOCIALS I AMBIENTALS MÉS RELLEVANTS 

La proposta consisteix en recollir les noves tipologies d’equipaments que han anat apareixent al 

llarg dels anys, així com resoldre algunes problemàtiques de la regulació dels equipaments que 

s’han detectat amb la seva aplicació. Com a conseqüència, no es preveuen impactes econòmics 

significatius, més enllà de facilitar la implantació dels equipaments comunitaris i la tramitació 

administrativa. 

Pel que fa al vessant social,  la proposta sí que pot tenir un cert impacte atès que facilitarà el 

desenvolupament d’actuacions d’interès públic i social orientades a millorar la prestació de ser‐

veis i dotacions comunitàries. 

Finalment, a nivell ambiental la proposta podria tenir repercussions positives, per la incorpora‐

ció de criteris de sostenibilitat a  la nova regulació. Tanmateix,  la nova regulació no tindrà un 

impacte rellevant sobre els equipaments situats en sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urba‐

nitzable, atès que en aquests equipaments hi prevaldrà el règim d’ús establert per la legislació 

urbanística, així com la normativa i els instruments de planificació territorial i d'espais naturals. 

   



PLÀNOLS 

A continuació s’adjunten alguns plànols d’informació vinculats amb els treballs d’anàlisi esmen‐

tats anteriorment: 

1. Superfície total del sistema d’equipaments 

2. Nombre de peces d’equipaments i dimensió 

3. Peces d’equipament públic de reduïda dimensió 

4. Reserves d’equipaments 

5. Titularitat de les peces d’equipaments 

6. Intensitat de les peces d’equipaments 

7. Edificis catalogats en les peces d’equipament 



Equipaments en sòl no transformat
Equipaments (clau doble)
Equipaments (clau simple)

Font: Refós de planejament AMB
Superfície total del sistema d’equipaments I.01

MPGM en relació amb la regulació
del sistema d’equipaments comunitaris



Font: Refós de planejament AMB
Nombre de peces d’equipament i dimensio I.02Menys de 5.000m²

Entre 15.000 i 5.000m²
Més de 15.000m² MPGM en relació amb la regulació

del sistema d’equipaments comunitaris



Font: Refós de planejament AMB i cadastre
Peces d’equipament públic de reduïda dimensió I.03Menys de 500m²

Entre 1.000 i 500m²
MPGM en relació amb la regulació
del sistema d’equipaments comunitaris



Reserva
Equipament

Font: Base de dades d’equipaments AMB
Reserva d’equipaments I.04

MPGM en relació amb la regulació
del sistema d’equipaments comunitaris



Titularitat privada
Titularitat pública

Font: Cadastre
Titularitat de les peces d’equipament I.05

MPGM en relació amb la regulació
del sistema d’equipaments comunitaris



Menys de 1
Entre 1 i 3
Més de 3

Font: Cadastre
Intensitat de les peces d’equipaments I.06

MPGM en relació amb la regulació
del sistema d’equipaments comunitaris



Equipaments en edifici catalogat
Equipaments

Font: Refos de planejament AMB
Edificis catalogats en les peces d’equipament I.07

MPGM en relació amb la regulació
del sistema d’equipaments comunitaris
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