Article 203. Usos permesos.
A les àrees de parc urbà, sense perdre, en cap cas, la naturalesa de domini públic,
només s’hi admeten els usos públics i els usos col·lectius que estiguin especialment
previstos al pla especial que s’aprovi a aquest efecte i que respectin, en tot cas, les
condicions següents:
1. Les edificacions no han d’ultrapassar l’ocupació del 5 per 100 de la superfície del parc
en servei al moment en què es projectin.
2. L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions serà de 10 m. S’admetrà un cos
singular fins a 15 m., sempre que es garanteixi la insolació de les àrees enjardinades i
de repòs.
Article 204. Terrenys de propietat privada.
1. Els terrenys de particulars que segons aquest Pla es qualifiquen de parcs urbans o
constitueixen enclavaments en parcs de domini públic, estan sotmesos a la legislació
específica forestal i al que estableix aquest Pla, amb l’objecte d’assegurar‑los la des‑
tinació en l’ordenació.
2. L’Administració municipal, o si fa al cas, la metropolitana, amb títol legitimador en
aquest Pla, podran expropiar aquests terrenys per tal de sotmetre’ls, pel que fa a la
titularitat i destinació, al règim de domini públic.

Secció 3a
Parcs forestals (27), (28) i (29)
Article 205. Règim aplicable.
1. Els parcs forestals ordenats en aquest Pla General com a espais lliures o verds, a més
d’estar sotmesos a la legislació específica sobre defensa i conservació de masses
forestals i al que estableix la legislació urbanística respecte a zones verdes, queden
subjectes a aquestes Normes.
2. Els parcs forestals compresos en aquesta qualificació són els següents:
a. Parcs forestals que cal conservar en àrees de bosc existent (27).
b. Parcs forestals que cal repoblar en àrees que antigament foren boscos o suscep‑
tibles de convertir‑s’hi (28).
c. Parcs forestals que hagin de ser protegits com a reserva natural (29).
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Article 206. Titularitat i afectació a parc forestal.
La destinació de terrenys, en virtut d’aquest Pla, a parcs forestals no requereix neces‑
sàriament la titularitat pública. Les finques de propietat particular que, segons aquest
planejament es qualifiquin com a parcs forestals, o constitueixin enclavaments en
parcs de titularitat pública, podran ser expropiades actuant aquest Pla com a títol legi
timador de l’expropiació. Prèviament, caldrà la formulació d’una relació de propietaris
i la descripció de béns i drets, que haurà de ser aprovada per l’organisme expropiant
després de l’obertura d’un període d’informació pública per un termini de quinze dies,
d’acord amb el que disposa l’article 135 de la Llei del sòl.
Article 207. Protecció del parc forestal.
1. Els terrenys integrants dels parcs forestals no podran ser dedicats a usos, aprofita‑
ments o utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació al Pla.
2. A més a més de la intervenció atribuïda a l’Administració forestal, la Corporació Me‑
tropolitana i els ajuntaments hauran de vetllar per impedir que, amb el pretext de
l’obertura de vies forestals, tala d’arbres o altres operacions, es realitzin aprofitaments
que comportin un atemptat al caràcter dels parcs forestals.
Article 208. Plans Especials.
En desenvolupament de les previsions contingudes en aquest Pla General, s’elabo‑
raran Plans Especials per a cadascun dels parcs forestals, als quals es regularan, amb
subjecció al Pla General, els diferents aspectes del règim dels parcs com a espais
verds. Aquests plans especials no seran necessaris quan es tracti d’edificacions al
servei directe de la conservació del parc forestal o quan aquest sigui de titularitat
pública.
Article 209. Reserva natural.
Als parcs forestals que hagin de ser protegits com a reserva natural no es permetran
més usos i edificacions que els adscrits a la protecció i conservació del parc i els re‑
lacionats directament amb l’activitat científica justificativa de la qualificació de reserva
natural com és la conservació de la flora, de la fauna i d’altres valors.
Article 210. Condicions d’utilització.
1. No s’atorgaran llicències d’edificació o d’ús del sòl en terrenys qualificats com a parcs
forestals fins que s’aprovi el Pla Especial corresponent.
2. La utilització prevista al Pla Especial haurà de respectar, sempre, les condicions següents:
1a. Es prohibiran les activitats que directament o indirectament puguin produir la des‑
trucció, el deteriorament o la desfiguració de les espècies forestals existents.
2a. L’aprofitament forestal s’ha de portar a terme de manera compatible amb la con‑
servació dels valors naturals que motiven la qualificació urbanística.
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3a. Als llocs que es delimitin al Pla Especial, podrà autoritzar‑se l’edificació per a usos
recreatius o culturals, en finques que comptin, com a mínim, amb una superfície
de 100.000 m2, sense que l’edificació, incloses les construccions auxiliars i les
instal·lacions, depassi el 0,5 per 100 de la parcel·la, ni el volum edificable superi el
metre cúbic per cada 30 m2 sòl.
3. El Pla Especial ha de contenir mesures adients per a fomentar el gaudi públic dels
terrenys qualificats de parc forestal.

Capítol IV
Equipaments comunitaris i serveis tècnics metropolitans
Secció 1a
Disposicions generals
Article 211. Contingut d’aquest capítol.
1. El Pla General destina a equipaments comunitaris els sòls representats als plànols
b‑2 i b‑3 a escala 1:5.000 i 1:10.000, respectivament, i s’indiquen amb les refe‑
rències 7a, 7b i 7c els previstos als plans anteriors que es respecten de conformitat
amb el que disposa l’article 167 d’aquestes Normes, i els que es qualifiquin com a
tals als futurs plans parcials i especials en desenvolupament del present Pla General.
La referència 7a, representa els equipaments públics existents i els privats. La refe‑
rència 7b, els reservats preferentment per a equipaments de nova creació i d’interès
municipal; i la referència 7c, els reservats per a equipaments comunitaris existents
i de nova creació d’interès metropolità, amb les excepcions establertes als articles
213 i 214.
2. Per la seva finalitat, es comprenen també a la regulació continguda en aquest capítol
els cementiris comarcals (25) i els espais reservats a instal·lacions de serveis tècnics
metropolitans (4). Així mateix, pel motiu de la seva destinació final, es regulen com a
equipaments públics els sòls qualificats de renovació urbana en transformació d’ús
(17‑7), sens perjudici de la normativa transitòria assignada a aquests pels articles 367
i 368 d’aquestes Normes.

Secció 2a
Equipaments comunitaris (7)
Article 212. Tipus d’equipaments comunitaris.
1. Els sòls destinats a equipaments comunitaris amb les edificacions, instal·lacions i
altres accessions o serveis sobre aquests sòls, es classifiquen en els tipus següents:
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