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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