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ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCL I ANTIC DE 
L’ARBOÇ 

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Per part del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, es va 
prendre en data 22 de juny de 2010, resolució en el sentit d’atorgar els ajuts necessaris 
per a desenvolupar el “Projecte d’intervenció integral del nucli antic de l’Arboç” acollit a la 
Llei de Barris 
  
Per la seva part, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2010, va 
acceptar la subvenció atorgada. 
 
En data 18 d’octubre de 2010, es va signar Conveni de col·laboració entre el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de l’Arboç per al desenvolupament 
del projecte d’intervenció integral al nucli antic de l’Arboç. Aquest conveni el va signar el 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques d ela Generalitat de Catalunya i l’Alcalde 
de l’Ajuntament de l’Arboç. 
 
El vigent “Projecte d’intervenció integral del nucli antic de l’Arboç” acollit a la Llei de Barris 
estableix CAMP 2  CODI 2.01.01 Criteris per a rehabilitació i nova construcció d’edificis al 
Nucli Antic i Carta de Colors de façanes segons el perímetre indicat en el plànol d’àmbit 
del Pla de Barris. 
 
L’Ajuntament de l’Arboç, ha creat una nova carta de colors amb la voluntat d’embellir 
les façanes del nucli antic. Aquesta carta de colors permetrà disposar d’una eina útil per 
a orientar i regular les actuacions de rehabilitació i arranjament d’acabats de les 
façanes dels edificis del Nucli Antic. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa l’aprovació inicial 
de la present ordenança, exposició al públic pel termini de trenta dies i aprovació 
definitiva. 
 
 
Article 1. Objecte.  
 
L’objecte de la present ordenança és regular el tractament cromàtic i acabats de les 
façanes dels edificis que formen part de l’àmbit del Projecte d’intervenció integral del 
nucli antic de l’Arboç. 
 
L’objectiu de la carta de colors de l’Arboç és establir unes pautes per a la tutela i 
ordenació del paisatge urbà, fixant una paleta de colors de referència que estableixi els 
colors dels paraments, complements, fusteria i serralleria. Això ha de ser una eina tècnica 
perquè els redactors dels projectes de restauració de façanes i els agents que intervenen 
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en les obres de restauració de les façanes puguin especificar el cromatisme en el moment 
de la sol·licitud de la llicència municipal o prèviament a la comunicació d’obres. 
 
Article 2.- Àmbit d’aplicació.  
 
Constitueix l’àmbit d’aplicació de la present ordenança totes les façanes de l’àmbit del 
Projecte d’intervenció integral del nucli antic de l’Arboç. Es grafia aquest àmbit en el 
plànol que s’adjunta. 
 
Article 3.- Carta cromàtica.  
 
Constitueix la carta cromàtica la relació de colors que figura en aquest document. 
 
La carta consta de 26 colors per aplicar al pla de façana (paraments i complements (8 
colors per aplicar a la fusteria (portes, finestres, persianes...) siguin o no de fusta, 4 
colors per aplicar sobre serralleria (elements de ferro com panys, reixes, baranes...). Es 
relacionen a continuació: 
 
 

• PARAMENTS I COMPLEMENTS:  
 
 

PARAMENTS I COMPLEMENTS  
Nº ACC RGB 
1 C0.30.40 161/11/22 
2 D2.30.50 168/99/68 
3 D6.10.60 190/157/136 
4 D6.20.60 185/135/93 
5 D6.25.55 192/119/78 

6 E0.15.75 247/187/147 

7 E0.25.65 230/164/99 

8 E4.15.65 197/166/125 

9 E4.20.60 183/145/103 

10 E4.25.55 164/122/172 

11* E8.10.80 246/218/179 

12* E8.15.65 199/174/124 

13 E8.15.75 224/196/147 

14 E8.20.60 178/148/89 

15 E8.20.70 216/183/110 

16 E8.25.65 202/165/92 

17 E8.35.65 213/154/52 

18* F2.06.84 244/226/199 

19* F2.10.60 166/154/123 
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20* F2.10.70 203/189/155 

21* F2.15.65 186/165/124 

22* F2.15.75 228/202/138 

23 F2.25.75 230/200/124 

24* F6.07.77 217/204/169 

25 J0.10.70 186/202/159 

26 U0.20.70 182/186/240 

 
 
• FUSTERIA (portes, finestres, persianes...):  

 
 

FUSTERIA 
Nº RAL  RGB 

27 RAL 8012 122/22/0 
28 RAL 8011 55/22/1 
29 RAL 8008 83/56/33 
30 RAL 6013 100/101/55 
31 RAL 6011 81/128/69 
32 RAL 6028 17/91/53 
33 RAL 6033 66/140/120 
34 RAL 7001 120/141/142 

 
 

• SERRALLERIA (elements de ferro com panys, reixes, b aranes...):  
 

SERRALLERIA  
Nº RAL  RGB 
35 RAL 3005 67/1/22 
36 RAL 7006 80/73/60 
37 RAL 7012 50/56/62 
38 RAL 7030 125/127/109 

 
 
Article 4.- Tramitació de llicències i comunicació prèvies d’obres on hagi 
intervencions en façanes. 
 
Quan es tracti d’intervencions en façanes es seguiran les pautes cromàtiques de la Carta 
de Colors. Per la tramitació de les llicències o comunicació prèvia d’obres de qualsevol 
tipus que impliqui intervenir en una façana caldrà incorporar, a més de la documentació 
establerta segons el POUM (art 111 POUM 2009) la documentació següent:   
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- Documentació gràfica de la façana, especificant els seus elements arquitectònics 
principals: paraments, complements, fusteria i serralleria. 

 
- Memòria tècnica detallant processos i colors de les actuacions a realitzar, 
indicant la naturalesa dels materials i la referència dels colors de cada element 
arquitectònic segons la “Carta de Colors”. 
- En cas d’edificis o conjunts catalogats, caldrà l’anàlisi cromàtica dels colors 
originals abans d’iniciar l’obra. Si les preexistències cromàtiques resultessin 
diferents als colors de la carta, s’hauran d’aportar les anàlisis científiques 
(petrogràfiques, estratigràfiques o documentals) que justifiquin l’elecció del color 
triat.   

 
- En edificació no històrica o de nova planta el projectista podrà plantejar colors 
alternatius sempre que s’aporti un fotomuntatge acolorit de la relació de la 
proposta en el seu entorn.   

 
- Tota sol·licitud de llicència o comunicació prèvia d’obres on s’intervingui en la 
façana, serà sotmès a informe dels serveis tècnics municipals, que tindran la 
potestat d’emetre les condicions específiques pel que respecta al seu cromatisme i 
seguiment de la intervenció. En el cas de les comunicacions prèvies aquest 
informe s’haurà d’haver obtingut amb anterioritat a la sol·licitud.  

 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils d'haver estat publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i regirà de forma indefinida fins a la seva 
derogació o modificació. 
 
 
 
L’Arboç, 28 de juliol de 2016 
 
 
L’Alcalde  
Joan Sans i Freixas 
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