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MEMÒRIA 

1. Promotor, iniciativa i redactor 

La present Modificació puntual de PGM abasta els àmbits dels sectors industrials inclosos en 
el Pla Director del Circuït de recent aprovació a fi d’adaptar-los al contingut d’aquest 
planejament.  

La iniciativa de la present modificació és de caràcter públic en virtut de les competències 
urbanístiques atribuïdes a l’entitat local per a la redacció del planejament que afecta al 
municipi. Així mateix, l’ajuntament desenvolupa les determinacions del PDU Circuït a fi i 
efecte d’adaptar-les al planejament general vigent. 

D’altra banda, l’ajuntament de Parets del Vallès recull les propostes formulades per la Junta 
de Compensació del sector UP-6 sobre la delimitació del sector i els accessos definits.  

L’Ajuntament de Parets del Vallès promou la present modificació en quant és una figura de 
planejament general, tal i com s’estableix al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, i al seu Reglament. 

2. Situació i delimitació dels àmbits de planejament 

Parets del Vallès és un municipi situat al sud-oest de la comarca del Vallès Oriental, a 7km de 
la seva capital, Granollers, i a 23km de Barcelona. Té una superfície aproximada de 900Ha i 
resta creuat de nord a sud pel curs fluvial del Tenes. La seva població ronda els 18.000 
habitants que resideixen en el nucli urbà. Aquest s’estructura en dos nuclis conformant un 
teixit residencial relativament compacte, situat al marge esquerre del riu. 

Al marge dret del riu s’emplaça el teixit productiu del municipi, en contacte amb les grans 
vies de connexió: la C-17 i la C-33.  La present modificació puntual se situa precisament en 
aquesta zona. L’àmbit de la modificació, de forma allargassada, abasta els terrenys situats 
entre la C-17 i el límit de terme municipal de Montmeló, justament on s’emplacen les actuals 
instal·lacions del Circuït de Catalunya. 

L’àmbit d’actuació inclou diversos sectors urbanístics destinats a activitats econòmica i 
afectats per a les determinacions del Pla Director Urbanístic del Circuït. Tal i com s’explica 
més endavant, aquests àmbits diferenciats es delimiten segons criteris d’antecedents jurídics 
i urbanístics, així com de naturalesa de les preexistències. Per aquesta raó, cadascun d’ells 
té les seves pròpies eines de gestió, sense que això vagi en detriment de la coherència 
global de l’ordenació d’aquesta operació que s’empara en les determinacions del Pla 
Director Urbanístic del Circuït de Barcelona-Catalunya que es recullen en el punt 6 de la 
present Memòria. 

La situació de l’àmbit i la seva relació amb els elements del seu entorn, resta reflectit en els 
plànols d’informació que integren aquest document, especialment els I1 i I2. La delimitació 

d’aquests sòls es recull en tots els plànols i té una superfície total, amidada sobre cartografia, 
de 854.889,67m² dels quals 677.315,97m² corresponen als àmbits de modificació i els restants 
177.573,70m² corresponen a l’àmbit d’adaptació al PDU del sector UP-9. 

Pel que fa a l’antic sector UP-9, aquest àmbit ha quedat integrat en el sector d’interès 
supramunicipal de Can Guitet (de Montmeló i Parets de Vallès), i ha estat objecte 
d’ordenació detallada pel  Pla Director Urbanístic del Circuït de Barcelona-Catalunya i, en 
conseqüència, les determinacions d’aquesta modificació sobre l’UP-9 són estrictament 
informatives, de manera que la present modificació es constitueix com a refós de les 
determinacions del PDU a Parets. 

Els àmbits de modificació puntual abasten dos sectors i una Unitat d’Actuació en sòl urbà 
delimitats pel POUM, els quals, tot i incloure modificacions autònomes en si mateixes, es 
presenten  en un sol document als efectes d’una millor economia administrativa i per 
coherència territorial. En concret les modificacions són les següents: 

2.1. MODIFICACIÓ PUNTUAL-1. “UP-5” 

Abasta el sector UP-5 situat a l’extrem sud de l’àmbit de Modificació. Limita al sud amb la 
carretera C-35, al nord amb la UA-26, a ponent amb l’actual traça de la carretera C-17 i a 
llevant amb la nova reserva de la C-17 i el Circuït de Catalunya. 

La superfície total de l’àmbit de MODIFICACIÓ PUNTUAL-1 correspon a 187.415,40m² de sòl. 

2.2. MODIFICACIÓ PUNTUAL-2. “UA-26” 

Abasta, amb petits ajustos, els terrenys de la Unitat d’Actuació en sòl urbà UA-26 situada al 
centre de l’àmbit. Aquest àmbit de modificació llinda pel nord amb l’àmbit de la 
Modificació puntual 3 de l’UP-6, pel sud amb l’àmbit de la Modificació puntual 1 de l’UP-5, a 
l’est amb la carretera C-35 i a l’oest amb la C-17.  Són els sòls actualment ocupats per 
l’empresa Idilia Foods, SL. 

La superfície total de l’àmbit de MODIFICACIÓ PUNTUAL-2 correspon a 97.695,81m² de sòl. 

2.3. MODIFICACIÓ PUNTUAL-3. “UP-6” 

Abasta amb alguns ajustos els terrenys corresponents al sector urbanitzable UP-6 i els sòls 
destinats  a sistema general viari de connexió entre la C-35 i la C-17 previstos pel  POUM de 
Parets del Vallès fora del sector urbanitzable. L’àmbit llinda pel nord amb el terme municipal 
de Lliçà de Vall, pel sud amb l’àmbit de la Modificació puntual 2 de la UA-26, a l’est amb la 
carretera C-35 en contacte amb el límit de terme municipal de Granollers i el Circuït de 
Catalunya i a l’oest amb la C-17. 

La superfície total de l’àmbit de MODIFICACIÓ PUNTUAL-3 correspon a 392.204,76m² de sòl. 

2.4 ADAPTACIÓ del PGO A LES DETERMINACIONS DEL PDU. “UP-9” 

Abasta els terrenys corresponents al sector urbanitzable UP-9 de caràcter supramunicipal, 
pel que fa a l’àmbit de Parets.  La fitxa del sector correspon de forma idèntica a l’aprovada 
pel PDU. La superfície total de l’àmbit és de 342.829,52m² de sòl, dels quals 177.573,70m² 
corresponen al terme municipal de Parets del Vallès. 
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3. Estat actual 

Els terrenys inclosos en l’àmbit d’actuació corresponen al teixit productiu industrial del 
sistema urbanístic situat a llevant de l’actual C-17 que s’estructura en base a la centralitat 
del Circuït de Catalunya i de la proximitat d’altres sectors industrials rellevants com el Coll de 
la Manya a Granollers. 

El desenvolupament dels sectors subjectes a modificació puntual depèn de forma 
inexorable de la capacitat de poder resoldre de forma eficient l’accessibilitat de les 
infraestructures d’alta capacitat que els envolten i en especial en la seva capacitat 
d’estructurar-se i ser compatibles amb les activitats i sinèrgies que confereix el Circuït de 
Catalunya. Des d’un punt de vista topogràfic, els terrenys es caracteritzen per un suau 
pendent en sentit est-oest. Efectivament, la implantació de l’actual C-17 i la traça de la C-35 
han conformat els límits orogràfics a ponent i llevant respectivament. Els terrenys situats entre 
les dues infraestructures discorren en un pendent ascendent força uniforme. Des d’un punt 
de vista visual i paisatgístic, el territori es caracteritza per la presència del Circuit de 
Catalunya com a límit visual sobre el qual es retalla, més enllà, la serralada litoral. 

Cadascun dels àmbits de Modificació puntual previstos parteixen amb unes particularitats 
en la naturalesa dels seus sòls en funció de diversos condicionants, en especial, el tipus 
d’activitats que s’han implantat, el grau de consolidació de l’edificació, les previsions sobre 
les implantacions de les infraestructures viàries, etc. L’estat actual dels sòls que integren 
cadascun dels tres àmbits, són: 

3.1. MODIFICACIÓ PUNTUAL-1. “UP-5” 

El sector està directament vinculat al nucli urbà a través de la carretera C-35, prolongació 
de l’Avinguda Francesc Macià, que condueix fins a la Plaça de la Vila. Així mateix, el sector 
gaudeix d’un accés des de la vialitat consolidada al sud de l’àmbit de modificació,  

Aquests sòls es caracteritzen per conformar una vessant ascendent i relativament 
homogènia en el sentit oest-est i que va aproximadament de la cota 90 a la 130 amb un 
pendent mig del 7%. Al sud i a l’est de l’àmbit se situen camps destinats a pastura. El grau 
d’edificació de l’àmbit es pot qualificar de molt baix, amb alguna construcció de caràcter 
agropecuari en desús, així com dues edificacions de tipologia industrial-comercial. Pel que 
fa a les infraestructures i serveis, la depressió a la banda sud de l’àmbit conforma una mena 
de canal de desguàs d’aigües superficials. També hi ha diverses línies elèctriques baixa 
tensió, així com una de mitja tensió que travessa el sector en sentit nord-sud.  

L’estructura de la propietat es caracteritza per una parcel·lació de caràcter rústic. 

3.2. MODIFICACIÓ PUNTUAL 2. “UA-26” 

El sector abasta els sòls urbans corresponents a la implantació industrial de l’actual Idilia 
Foods S.L. (antiga Nutrexpa). L’edificació se situa sobre una plataforma a la cota 105, 
aproximadament, amb accés directe des de la C-17. Aquesta plataforma s’entrega contra 
el terreny natural mitjançant un fort talús. La resta de sòls de l’entorn es caracteritzen per un 
pendent suau del 6% de  pendent mitjà.  

La implantació industrial se situa en una cota orogràfica més alta que la traça de l’actual C-
17 i  que permet tant la possibilitat d’ampliació de les seves instal·lacions cap al nord com 
una correcte integració paisatgística tant per la presència d’una important massa arbòria al 
nord-est com pel fet que el talús necessari per a la seva implantació se situa just darrera de 
l’edificació. Així mateix cal destacar la presència d’un dipòsit d’aigua vinculat a la indústria.  

3.3. MODIFICACIÓ PUNTUAL 3. “UP-6” 

El sector abasta els terrenys situats al nord de la UA-26. Els terrenys estan ocupats per 
edificacions industrials dins del model històric de indústries disseminades en sòl rústic. Aquesta 
tipologia històrica suposa una ocupació dispersa del territori amb moviments topogràfics 
urbans dins d’un model urbanitzable cosa que representa una fisonomia pròpia d’un territori 
per ordenar. Si bé el pendent mig no supera el 4%, el territori es caracteritza per diferències 
topogràfiques sobtades a raó de les plataformes industrials consolidades. En concret, 
aquests sòls transcorren de la cota 125 a la 150 en el sentit sud-nord sense que això es 
produeixi amb una plataforma homogènia. 

3.4. ADAPTACIÓ DEL PGO A LES DETERMINACIONS DEL PDU. “UP-9” 

El sector delimitat i ordenat pel PDU dins de les seves competències en matèria urbanística 
abasta els terrenys situats entre el polígon industrial de Can Volard de Parets del Vallès, el 
circuït de Catalunya i l’autopista AP7, és un sector plurimunicipal que abasta terrenys situats 
als dos marges de la nova reserva viària prolongació de la C-35, configurant una nova 
façana d’activitat econòmica tant a Parets com a Montmeló.  

4. Estructura de la propietat 

L’estructura de la propietat d’aquesta modificació puntual es caracteritza per una 
parcel·lació heterogènia pròpia de la barreja entre l’activitat rústica i les implantacions 
d’indústria gran que ocupen el territori. 

Totes les finques incloses en aquesta modificació es recullen en el plànol I3-Estructura de la 
propietat, així com en els quadres que segueixen. Aquestes dades són de caràcter 
informatiu i s’han obtingut segons dades extretes de l’Oficina Virtual del cadastre i també 
facilitades pels propis titulars. 

4.1. MODIFICACIÓ PUNTUAL 1. “UP-5” 

Les finques incloses en aquest àmbit són: 
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Referència cadastral Titular
1 7326401DG3072N0001OF GRUPO INVERGON, SA
2 7326402DG3072N0001KF
3 7525201DG3072N0001EF José Parera Espinasa
4 7525206DG3072N0001WF Mª Dolors Juncosa Panella

Ana Mª Pal Juncosa
Mª Dolores Pal Juncosa

5 7525202DG3072N0001SF Francisco Carreras Montasell
6 7525205DG3072N0001HF Francisca Sol Fontanet
7 7525204DG3072N0001UF SQUALO BNF, SL
8 7525203DG3072N0001ZF BARNASFALT, SA
9 7525207DG3072N0001AF Antonio Pallares Davo

10 7525209DG3072N0001YF
11 7726501DG3072N0001RF Jorge Farnés Sarasols

José Mª Farnés Sarasols
Monsterrat Farnés Sarasols

12 CIRCUIT PERMANENT DE VELOCITAT, SA
13
14 08158A006000750000XQ Marta Busquets Pal

08158A006000750001MW  

4.2. MODIFICACIÓ PUNTUAL 2. “UA-26” 

Aquest àmbit s’integra d’una única finca: 

Referència cadastral Titular
1 7629302DG3072N0001TF IDILIA FOODS, SL  

4.3. MODIFICACIÓ PUNTUAL 3. “UP-6” 

Les finques incloses en aquest àmbit són: 

Referència cadastral Titular
1 7935803DG3073N0001WI TUBOS Y CALIBRADOS DE CATALUNYA, 
2 7935802DG3073N0001HI Mª Carmen Manau Fuster
3 7935804DG3073N0001AI-1 GRUPO CORONA ESPAÑA, SA

7935805DG3073N0001BI
4 7935801DG3073N0001UI Carme Guasch Manau

Llorenç Guasch Font
5 7935816DG3073N0001MI TOUSCAN LEASING (HIERRO TOUS, SL)
6 7935812DG3073N0001PI Joan Tous Montoliu
7 7935813DG3073N0001LI Srs. Lluch
8 7935811DG3073N0001QI Àngel Grau

7935810DG3073N0001GI
10 7935815DG3073N0001FI
11 7935806DG3073N0001YI

9 7935814DG3073N0001TI DEN HARTOGH
7935817DG3073N0001OI

12 7935807DG3073N0001GI ANADAMBUR, SA (BURGOS)
17 7830112DG3073S0001AH
18 7830113DG3073S0001BH
23 7830111DG3073S0001WH
13 7935809DG3073N0001PI SCHRODER INTERNACIONAL, SL

7935808DG3073N0001QI
14 7830101DG3073N0001HI Antonia Arimon Anguila
15 7830102DG3073S0001JH CONDUCTORES ELÉCTRICOS CEMI, SL
16 8133103DG3083S0001KB Hereus Sr. Miguel Tintó Farrés
19 7830104DG3073S0001SH FINQUES ISERN, SL
20 7830105DG3073S0001ZH Ramon Garcia
21 7830106DG3073S0001UH FIADES, SL
22 7830107DG3073S0001HH CIRCUÏT DE CATALUNYA, SA
28 7930503DG3073S0001AH
24 7830108DG3073S0001WH Mª Dolors Mateu Oller
25 7830109DG3073S0001AH RACC
32 8133102DG3083S0001OB
34 8133104DG3083S0001RB

08095A012000080000KM
26 7830110DG3073S0001HH Antonia Guasch Molins
27 7930501DG3073S0001HH INMOBILIARIA ADMIN SA (UDIN, SL)

7930502DG3073S0001HH ANADAMBUR, SA (BURGOS)
29 7932101DG3073S0001PH Ajuntament de Parets del Vallès
30 7932102DG3073S0001LH ANADAMBUR, SA (BURGOS) / Francisco 

8133101DG3083S0001MB RACC
31 -
32 7629301DG3072N0001LF Miquel Clos  

4.4 ADAPATACIÓ DEL PLANEJAMENT. “UP-9” 

En aquest àmbit no es produeix cap modificació del planejament, únicament es transcriuen 
les determinacions del PDU a fi de donar coherència als documents de planejament a 
Parets del Vallès, a tal efecte no es produeix cap modificació en aquest àmbit i per tant no 
s’inclou cap documentació pròpia dels àmbits de modificació. 

5. Antecedents urbanístics i jurídics 

Tal i com es recull en el punt 1 de la present Memòria, les modificacions puntuals responen a 
la necessitat d’adaptar el planejament general a les determinacions del Pla Director 
Urbanístic redactat per la Direcció General d’Urbanisme sobre l’entorn del Circuït de 
Catalunya. Així mateix, la MPGO exposa la concurrència d’interessos públics i privats a fi de 
garantir el desenvolupament dels sectors inclosos dins de la modificació.   

Efectivament, l’aprovació definitiva del “Pla Director Urbanístic del Circuït de velocitat 
Barcelona-Catalunya” que, entre d’altres sòls, inclou els sectors UP-5, UP-6, UP-9 i la UA-26 
exigeix la necessitat d’adaptar el PGO a les determinacions de l’esmentat PDU, a fi i efecte 
de poder complimentar-les en el planejament i la gestió a desenvolupar. El contingut del 
PDU que fa referència a als sòls objecte de la present modificació resta recollit en el punt 6 
d’aquesta Memòria. 

El PDU estableix l’ordenació de l’estructura viària que ha de garantir la funcionalitat dels 
sectors que envolten el Circuït de Catalunya, en especial les diverses reserves sobre la traça 
de vies orbitals i el tractament de l’actual carretera C17. Aquestes variacions de l’estructura 
viària han suposat canvis i reserves en el planejament tant general com territorial que 
requereixen ser refosos en el marc del planejament urbanístic municipal. 

Per tant, el PDU estableix una ordenació viària concreta, resolent les diverses alternatives 
viàries establertes fins el moment. 

Cal afegir, i pel que fa exclusivament a Modificació puntual 1 (UP-5) que el present 
document de MPGOU ha de resoldre la situació deixada per la Sentència núm. 95/2015 
recaiguda en relació al recurs contenciós administratiu ordinari núm. 202/2011 que 
impugnava l’aprovació definitiva del “Pla parcial urbanístic UP-5 El Circuït”. La sentència 
recaiguda declara la nul·litat del planejament per aspectes vinculats a la tramitació 
ambiental i en especial per no restar garantida la viabilitat econòmica del sector, en tant el 
sector tenia una important reserva de vialitat, ara posada en qüestió tant per la tipologia 
industrial com per ‘estructura viària prevista al PDU. L’annex 2 del present document 
incorpora el contingut de l’esmentada sentència. 

Val a dir, quan a la Modificació puntual 2, que les determinacions del planejament que ara 
es tramita comportaran l’adaptació a la Sentència núm. 512 de 21 de desembre de 1989, 
recaiguda sobre l’àmbit com a conseqüència del recurs contenciós-administratiu núm 875-
S/1986, en cap cas substancial, del conveni urbanístic signat en data 11 d’abril de 2002 
entre l’Ajuntament i l’empresa NUPA, S,A, ara Idilia Foods,. Mitjançant aquest conveni es va 
realitzar la cessió anticipada de sòls destinats a sistema viari i zona verda de la Unitat 
d’Actuació UA-26. 
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En aquest sentit el present document reajusta la delimitació entre la UA-26 i el sector 
urbanitzable UP-6 per incloure exclusivament dins la UA-26 la propietat d’Idilia Foods. Així 
s’exclou de la UA-26  la totalitat de la finca numerada amb el número 32 al plànol I4 que 
s’inclou en la seva totalitat a l’UP-6. 

Aquest ajust es produeix tant pel que fa a les determinacions gràfiques del PGO, que inclou 
una petita part de la finca com a sistema viari de la UA-26, com pel que fa als criteris fixats 
pel PDU que incloïa la totalitat de la finca esmentada dins la UA-26. 

Els antecedents urbanístics i les determinacions del PDU obliguen a modificar el planejament 
general en els àmbits diferenciats de l’UP-5, l’UP-6 i la UA-26 de manera que es doni un 
tractament coherent entre àmbits i adaptat al planejament territorial aprovat. 

En canvi, a l’àmbit de la UP-9 no és necessària cap modificació en tant el planejament que 
ordena el sector és el propi PDU, únicament cal incorporar-lo en la documentació del Pla 
General de Parets. 

6. Planejament vigent dins l’àmbit d’actuació 

6.1. Marc supramunicipal 

6.1.1. Pla Territorial metropolità de Barcelona 

El Pla Territorial metropolità de Barcelona va ser definitivament aprovat pel Govern de 
Catalunya en data de 20 d'abril de 2010, i publicat en el DOGC núm. 5627 de 12/05/2010, als 
efectes de la seva executivitat. 

Aquest Pla recull i proposa actuacions referents al sistema d’assentaments, al d’espais oberts 
i al de les infraestructures (tant ferroviàries i de transport públic, com viàries). Per a l’àmbit de 
la present modificació, el Pla Territorial proposa el següent: 

 Estableix la categoria de “Àrea especialitzada industrial a consolidar i equipar”. I 
determina que són àrees industrials existents, de gran extensió, ben comunicades i 
dotades pel transport de mercaderies. Les previsions del pla són el manteniment, 
preservació, millora i desenvolupament per tal de fer-les més eficients com a peces clau 
del sistema productiu de la regió metropolitana. En conseqüència, contempla la dotació 
de les infraestructures, serveis, equipaments i espais necessaris per tal de millorar 
l’eficiència del conjunt.  

 El Pla no estableix cap consideració sobre el sòl classificat de SNU inclòs en la present 
Modificació. 

 El Pla remodela l’estructura viària general prevista en el planejament general aprovat. En 
concret, contempla una variant de la C-17 que permeti alliberar l’actual traçat de la 
carretera com a via d’alta capacitat i dotar-la d’una estructura urbana i una variant de 
la carretera que connecti l’actual AP-7 amb l’actual via C-35. La traça prevista ha de 
comportar una millora de  l’accés al Circuït de Catalunya, al municipi de Parets del Vallès 
i als sectors d’activitat productiva situats al llarg de la reserva. La previsió del Pla Territorial 

modifica i desvirtua les determinacions tant del planejament general municipal com la 
dels plans redactats i aprovats anteriorment. 

Les previsions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona han de ser recollides per tots els 
planejaments de jeràrquicament inferiors que tinguin competència sobre l’àmbit objecte 
d’aquesta modificació. 

6.1.2. Pla Director Urbanístic del Circuït de velocitat de Barcelona-Catalunya 

El Pla Director Urbanístic del Circuït de velocitat de Barcelona-Catalunya va ser 
definitivament aprovat en data 18 de desembre de 2015 i resta pendent de la seva 
publicació en el moment de la redacció del present document. 

El PDU es planteja amb l’objectiu d’enfortir la posició del Circuït com un equipament de 
competitivitat territorial i convertir-lo en un pol d’activitat econòmica, tot impulsant activitats 
d’oci i de serveis relacionats amb el món del motor. Al llarg de la Memòria del document es 
van desgranant aquells aspectes que incideixen en el futur desenvolupament dels sòls de la 
present modificació: 

En relació a la xarxa de mobilitat, tal i com es pot veure en el plànol I5d que integra aquest 
document, el PDU s’emmarca totalment en les determinacions establertes pel Pla territorial: 

 Xarxa territorial: el nou traçat de la C-17 que transcorre entre l’àmbit i els sòls de l’actual 
Circuït. 

 Xarxa interurbana: l’enllaç entre la C-17 i la C-35. 

 Xarxa local: la connexió entre l’antiga i la nova C-17, el vial nord-sud estructurant de la 
nova àrea industrial (UP-5/UA-26/UP-6) i la seva sortida per enllaçar amb la C-35 per sobre 
del Circuït. 

L’establiment d’aquest vial estructurant de la nova àrea industrial resta determinat per una 
sèrie de directrius recollides a les Normes del PDU: 

Article 27. Directrius per a l’establiment del vial de connexió entre els sectors UP-5, UP-6 i UA-26, de Parets del 
Vallès 
1. La modificació de la reserva de la C-17 que determina aquest Pla director dins del seu àmbit territorial, 
comportarà la necessària adaptació del planejament previst per al sector industrial de Llevant, UP-6, que 
inclou part de la traça dins del seu àmbit, i del polígon d’actuació urbanística UA-26, de Parets del Vallès. 
2. Aquest Pla director estableix amb caràcter indicatiu una proposta de traçat del vial de connexió entre el 
sectors UP-5, UP-6 en el plànol d’ordenació o.3 Xarxa de mobilitat PDU. Pel que fa a l’antic sector UP-9, 
aquest àmbit ha quedat integrat en el sector d’interès supramunicipal de Can Guitet (de Montmeló i Parets 
de Vallès), que és objecte d’ordenació detallada en el Pla director i per tant es preveu que aquest sector es 
connecti amb l’UP-5 i UP-6 a través d’una rotonda en el sector Can Volart. 
3. L’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbanística de Parets del Vallès podrà justificadament proposar 
una altra solució alternativa a la del Pla director, sempre que garanteixi la connectivitat dels sectors UP-5, UP-
6 i UA.26 amb les condicions que en els apartats següents s’indiquen. 
4. La referida adaptació del PGOU concretarà la delimitació del vial de connexió a l’escala que el 
correspon i podrà ajustar la traça proposada en el Pla director a la morfologia d’elements naturals o a les 
preexistències amb la finalitat d’evitar l’afectació a construccions o altres elements especialment protegits. 
En cap cas, els ajustos podran suposar una alteració substancial en la forma i la funcionalitat del vial de 
connexió que es proposa. 
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5. Les condicions o directrius de l’adaptació del planejament general de Parets del Vallès, pel que fa a la 
reserva de la C-17 al sector UP-6 i la UA-26, són les que s’assenyalen a continuació, sens perjudici d’altres 
directrius que es recullen en les fitxes que s’incorporen en la Memòria d’aquest PDU: 
a) Com a criteri general, les cessions corresponents a zones verdes d’aquests sectors es situaran 
prioritàriament confrontants a la reserva per a la nova variant C-17 prevista al PDU. 
b) Es determinarà que el sector UP-6 haurà de cedir i urbanitzar els sòls del sistema viari corresponents a la 
connexió del sector amb la nova variant de la C-17 prevista al PDU. Cal preveure que el sòl qualificat de 
Sistema viari (SX) del sector UP-6 corresponent a la part de la duplicació de la reserva de la C-17 inclosa en 
aquest àmbit, serà de cessió obligatòria i gratuïta d’aquest sector. 
c) Establir que el sector UP-6 i la UA-26 hauran de garantir la connectivitat de la zona industrial de Parets del 
Vallès amb l’actual C-17, el Circuit de velocitat i amb futura duplicació de la C-17, mitjançant les 
corresponents previsions de connexions i distribució de càrregues en la pròpia adaptació del Pla general o 
bé en una posterior modificació del Pla especial d’Infraestructures dels sectors industrials de llevant (UP5, UP6 
i UP-9), aprovat definitivament el 22 de juliol de 2010. 
d) Preveure que en els sectors UP-5 i UP-6, els dies de curses automobilístiques o de motocicletes en el Circuit 
de velocitat de Barcelona - Catalunya, els sòls de cessió per a zones verdes per sobre dels mínims legal i els 
de protecció de sistemes podran destinar-se a aparcament temporal. 
e) Cap d’aquests àmbits participarà en les despeses d’urbanització provinents de la construcció de la nova 
variant C-17. 
 

En relació als usos, defineix l’àmbit d’aquesta modificació com “Àmbit de desenvolupament 
d’activitats productives” (àrea 6 segons esquema que segueix). El PDU determina les 
directrius per a l’ordenació dels sectors per tal de donar una coherència unitària al conjunt. 

 
 

En relació a les zones verdes determina que els nous espais lliures que s’obtinguin del 
desenvolupament, que excedeixin del percentatge mínim de cessió que estableixen els 
articles 65 del TRLU, tinguin la doble funció de parc-aparcament de segona corona. Aquests 

aparcaments són exclusius per a l’activitat del Circuit que haurà de gestionar-los els dies de 
cursa. 

 
 

També es proposa millorar la permeabilitat de la C-17 per connectar la zona d’aparcament 
compatible amb els accessos al circuït, així com amb el nucli antic de Parets (recorreguts 
vermells en l’esquema que segueix): 

 
 

Totes aquestes determinacions que es van exposant, es concreten en unes fitxes de 
directrius de planejament per a la UA-26 així com per al sector UP-6. Aquestes directrius s’han 
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d’integrar en l’adaptació del PGO de Parets del Vallès en els termes establerts a les Normes 
del PDU: 

Article 8. Determinacions 
1. Als efectes de la tramitació de possibles modificacions d’aquest Pla director urbanístic, d’acord amb el 
que preveu l’article 96.d) del TRLU, són determinacions pròpies de planejament general i de planejament 
derivat, d’acord amb els objectius fixats a l’article 1 d’aquesta normativa, les que es relacionen a 
continuació: 
(...) 
e) L’establiment de directrius per la modificació de la reserva del vial de connexió entre els sectors de sòl 
urbanitzable delimitat UP-5 i UP-6 i la unitat d’actuació UA-26 de Parets del Vallès, per a l’adaptació d’aquest 
vial al nou traçat previst de la C-17. 
(...) 
Disposició Addicional Primera. Adaptació dels planejaments urbanístics generals 
1. Els planejaments generals vigents en els municipis de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès s’adaptaran 
a les determinacions d’aquest Pla director urbanístic en el termini màxim de dos anys a comptar des de 
l’executivitat d’aquest Pla. 
2. El Pla general d’ordenació urbanística de Parets del Vallès en la seva adaptació a les determinacions 
d’aquest Pla director, determinarà el traçat del vial de connexió entre els sectors UP-5, UP-6 i el polígon 
d’actuació urbanística UA-26, en base a les determinacions que es preveuen en el Capítol IV del Títol I 
d’aquestes Normes Urbanístiques. 
 

Les fitxes amb les directrius per a la UA-26 i l’UP-6 són les que es recullen a continuació: 
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En resum, el Pla Director estableix un model d’accessibilitat al territori que dóna resposta tant 
al PT aprovat com a les necessitats d’accessibilitat urbana previstes en el PGOU vigent com 
a les necessitats de centralitat econòmico-productives dels sectors confrontants. La sèrie de 
plànols informatius I6 que s’integren en aquest document, recullen els aspectes d’interès que 
el PDU determina sobre aquests sòls. 

Pel que fa al sector UP-9, el PDU l’inclou en el sector supramunicipal de Can Guitet i 
estableix: 

 
 

Així mateix, el PDU estableix l’ordenació detallada del sector urbanitzable, que ve regulada 
en el seu Títol II. 

6.2. Planejament general municipal 

El marc general urbanístic per aquesta operació és la Revisió del Pla General d’Ordenació 
de Parets del Vallès aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en 
sessió de 22 de febrer de 2007 i publicat al DOGC 4896 amb data d’1 de juny de 2007. 

Amb caràcter particular, les condicions de partida en relació al planejament vigent per a 
cada un dels àmbits de modificació puntual que integren aquest document, són les que 
s’enumeren a continuació. 

Al marge del model viari a implantar, la present modificació ha de resoldre ajustos en la 
delimitació dels àmbits a fi i efecte de poder garantir la cessió de la vialitat general i la 
programació i execució de la vialitat local. L’escenari vigent i proposat dels sectors resta 
exposat en els esquemes que segueixen: 
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6.2.1. Modificació puntual 1.Sector UP-5 

En la sessió del 29 de gener de 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
donar conformitat a l’aprovació definitiva de l’Ajuntament de Parets a la “Modificació 
puntual del PGO a l’entorn del Sector UP-5 Circuït”. Les condicions establertes per aquesta 
modificació són les recollides a la fitxa normativa que segueix.  

Dins del marc d’aquesta fitxa es va redactar i tramitar el conseqüent “Pla parcial del sector 
UP-5 Circuït” que va ser definitivament aprovat per l’Ajuntament de Parets del Vallès en data 
de 23 de setembre de 2010. Tal com s’exposa en el punt 5 de la present Memòria, aquest 
planejament va ser impugnat mitjançant recurs contenciós administratiu i finalment va 
resultar anul·lat de ple dret per la Sentència núm. 95/2015. 

 
 

La transcripció del planejament vigent sobre aixecament topogràfic actualitzat ha suposat 
algunes variacions menors, en relació a la superfície i la geometria. En concret, la superfície 
de planejament vigent, segons la fitxa normativa, és de 187.545m². Fruit de la transcripció i 
amidament sobre aixecament topogràfic, s’obté una superfície de 187.415m² que és la 
mateixa que establia el pla parcial que es va tramitar i que resta anul·lat per sentència. La 
diferència és inferior a l’1% de la superfície total del sector vigent. 
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De l’aplicació dels paràmetres establerts a la fitxa vigent sobre l’àmbit transcrit, s’obtenen 
les superfícies de planejament vigent i l’aprofitament del sector: 

UP-5
sòl 187.415,40

SV sistema viari 37.483,08
supramunicipal

estructurant
local

PS pro tecció  de sistemes 0,00
EL espais lliures 26.650,47
EC equipament 16.586,26

to tal s istemes 80.719,81
zona industrial 106.695,59

to tal zo nes 106.695,59
aprofitament 0,52 m²st / m²s 97.456,01

43,07%

0,00%

56,93%

100,00%
20,00%

14,22%
8,85%

56,93%

 
 

Com es pot observar, pel que fa al sector UP-5 es manté la delimitació vigent, sense cap 
ajust de límits. 

El còmput total dels sòls i els aprofitaments de l’àmbit, en base a la transcripció del 
planejament vigent, són els recollits en el quadre que segueix: 

Modificació puntual 1. UP-5 187.415,40

SUD 187.415,40
SV sistema viari 37.483,08

supramunicipal
estructurant

local
PS pro tecció  de sistemes 0,00
EL espais lliures 26.650,47
EC equipament 16.586,26

total sistemes 80.719,81
zo na industria l 106.695,59

total zones 106.695,59

aprofitament 0,52 m²st / m²s 97.456,01

SUD 0,52 m²st/m²s 97.456,01

8,85%
43,07%

56,93%

56,93%

0,00%
14,22%

100,00%
20,00%

 
 

6.2.2. Modificació puntual 2 UA-26 

La delimitació d’aquesta unitat d’actuació prové directament del PGO vigent en resposta a 
una sentència emesa en relació a aquest àmbit. La fitxa normativa que recull la Revisió del 
PGO és la que segueix a continuació: 

 
 

La transcripció del planejament vigent sobre aixecament topogràfic actualitzat ha suposat 
algunes variacions menors, en relació a la superfície i la geometria. En concret, la superfície 
de planejament vigent, segons la fitxa normativa de PGO, és de 98.333m². La fitxa del PDU, 
per la seva banda, determinava una superfície de 99.242m². Fruit de la transcripció i 
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amidament sobre aixecament topogràfic, s’obté una superfície de 98.496m². La diferència 
en relació al PGO vigent és de l’ordre de l’1% de la superfície total. 

De l’aplicació dels paràmetres establerts a la fitxa vigent sobre l’àmbit transcrit, s’obtenen 
les superfícies de planejament vigent i l’aprofitament de la unitat d’actuació següents: 

UA-26
sòl 98.495,67

SV sistema viari 9.957,91
estructurant

local
PS pro tecció  de sistemes 0,00
EL espais lliures 8.864,61

to tal s istemes 18.822,52
ZI1 zo na industrial 79.673,15
STp serveis tècnics privat 0,00

to tal zo nes 79.673,15
aprofitament 0,74 m²st / m²s 72.886,80

0,00%

10,11%

9,00%

80,89%

19,11%

100,00%

80,89%

 
 

La present modificació ha de resoldre ajustos en la delimitació dels àmbits a fi i efecte de 
poder garantir la cessió de la vialitat general i la programació i execució de la vialitat local.   

El còmput total dels sòls i els aprofitaments de l’àmbit, en base a la transcripció i ajustos 
esmentats, del planejament vigent són els recollits en el quadre que segueix: 

Modificació puntual 2. UA-26 97.695,81

SUNC 97.695,81
SV sistema viari 9.957,91

estructurant
local

PS pro tecció  de sistemes 0,00
EL espais lliures 8.864,61

total sistemes 18.822,52
ZI1 zo na industria l 78.873,29
STp serveis tècnics privat 0,00

total zones 78.873,29

aprofitament 0,74 m²st / m²s 72.294,90

SUD 0,74 m²st/m²s 72.294,90

0,00%

0,00%
80,89%

10,11%

9,00%

80,89%

100,16%

19,27%

 
 

6.2.3. Modificació puntual 3. Sector UP-6 

La delimitació d’aquest sector industrial prové directament del PGO vigent. La seva fitxa 
normativa és la que segueix a continuació: 

 
 

La superfície de planejament vigent de l’UP-6, segons la fitxa normativa de PGO, és de 
373.414m². Fruit de la transcripció i amidament sobre aixecament topogràfic, s’obté una 
superfície del sector UP-6 corresponent a 367.930m² . La diferència de superfície de l’UP-6 en 
relació al PGO vigent és inferior al 2%. 

De l’aplicació dels paràmetres establerts a la fitxa vigent sobre l’àmbit transcrit, s’obtenen 
les superfícies de planejament vigent i l’aprofitament del sector: 
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UP-6
sòl 367.930,48

SV sistema viari 84.440,05
supramunicipal

estructurant
local

PS pro tecció  de sistemes 0,00
EL espais lliures 56.403,74

mínim legal
increment

SH hidro gràf ic 0,00
EC equipament 14.717,22
ST serveis tècnics 0,00

to tal s istemes 155.561,01
zo na industrial 212.369,47

to tal zo nes 212.369,47
aprofitament 0,54 m²st / m²s 198.682,46

57,72%

100,00%

0,00%

15,33%

4,00%

57,72%

0,00%

22,95%

42,28%

0,00%

 
 

L’àmbit de Modificació incorpora, a més del sector UP-6 vigent, la reserva viària (PS) prevista 
pel Pla General d’Ordenació que, de forma incomprensible, va deixar fora del sector, 
malgrat conformés l’estructura general dels sectors i la vialitat al nord del municipi per a 
connectar un possible vial de ronda municipal amb la C-35. Aquests sòls conformen l’entrant 
en forma afuada que es produeix per la banda dreta del sector vigent de l‘UP-6. Havien de 
ser expropiats per l’administració competent. La reserva prevista ha estat descartada pel 
PDU com a vialitat territorial, passant a tenir un paper local en l’estructura viària  dels sectors. 

El sector UP-6 modifica la geometria a fi d’incorporar-los al sector. Aquesta proposta es 
planteja tant pel fet que la vialitat prevista pot ser incorporada  en el model viari local, com 
perquè el Pla Territorial i el Pla Director Urbanístic no li donen un paper estructurador a 
l’esmentada via (trama taronja), en canvi es reserva més de 36.000m² (trama negra) per a 
garantir la implantació de la variant de la C-17. D’altra banda, exclou una petita peça de 
titularitat pública (trama malva) sobre la qual ja està executat part de l’enllaç d’accés de la 
C-35 al Circuït de Catalunya. 

 
 

Fruit de la transcripció i amidament sobre aixecament topogràfic, s’obté una superfície de 
23.474,42m² corresponent a aquests sòls (trama taronja). 

Per altra banda, s’incorpora a l’àmbit de modificació la resta de la finca parcialment inclosa 
en la delimitació vigent de la UA-26. Aquesta determinació possibilita una nova connexió, 

accés o sortida, per la parcel·la industrial preexistent d’Idilia Foods així com del teixit 
industrial que es produeixi pel desenvolupament de l’UP-6.  

Aquest nou accès garanteix també la permeabilitat entre les zones verdes i el nucli antic de 
Parets, fixats com a criteri de desenvolupament del PDU, i de connexió amb la banda alta 
dels sòls industrials de llevant previst pel planejament vigent, proposant una solució que 
comporta un pendent màxim pel carrer del 5%. Aquest pendent assegura el correcte 
funcionament del vial tant per a l’ús industrial com per a l’ús de connector de vianants entre 
el nucli de Parets i les zones verds-aparcaments lligades al Circuït de Barcelona-Catalunya 
previst pel Pla Director. Això s’aconsegueix amb un traçat que voreja la banda nord del petit 
turó existent, connectant l’actual C-17 amb el vial estructurant dels sectors industrials previst. 

El còmput total dels sòls i els aprofitaments de l’àmbit, en base a la transcripció i ajustos 
esmentats, del planejament vigent són els recollits en el quadre que segueix: 

Modificació puntual 3. UP-6 392.204,76

SUD 367.930,48
SV sistema viari 84.440,05

supramunicipal
estructurant

local
PS pro tecció  de sistemes
EL espais lliures 56.403,74

mínim legal
increment

SH hidro gràf ic
EC equipament 14.717,22
ST serveis tècnics

subtotal sistemes 155.561,01
zo na industria l 212.369,47

subtotal zones 212.369,47
SUNC 799,86
SNU 23.474,42

PS pro tecció  de sistemes 0,00
SV sistema viari 23.474,42

aprofitament 0,54 m²st / m²s 199.274,36

SUN C 0,74 m²st/m²s 591,90

SUD 0,54 m²st/m²s 198.682,46

100,00%
0,00%

57,72%

57,72%

4,00%

42,28%

15,33%

100,00%
22,95%

100,00%

100,00%

 
 

6.3. PEI dels sectors industrials de Llevant (UP5, UP6 i UP9) 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de juliol de 2010 va aprovar 
definitivament el “Pla Especial d’Infraestructures dels sectors industrials de Llevant (UP5, UP6 i 
UP9)” tramitat per l’Ajuntament de Parets del Vallès. Aquest PEI té l’objectiu d’establir un 
model viari capaç de donar accessibilitat als sectors industrials implicats, garantir el 
funcionament de la xarxa general i local i establir les càrregues necessàries per a la seva 
execució. 

El PDU del Circuït recentment aprovat estableix, entre d’altres, les estratègies per a la millora 
de la connectivitat viària en un àmbit d’escala superior que integra els sòls del PEI. Pel cas 
del sector UP-9, el PDU ordena amb detall de planejament derivat. Pel cas del UP-5, l’UP-6 i la 
UA-26 estableix unes directrius generals amb la previsió de que siguin adaptades pel 
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planejament general o mitjançant la modificació del PEI en virtut de la superioritat 
jeràrquica del PDU.  

És per això que, tot i que el PEI es considera vigent, les seves determinacions resten obsoletes 
al no respondre a una estructura viària vigent i per tant subordinades al que determina el 
PDU i que serà mitjançant la present modificació puntual que aquestes restaran integrades 
al PGO de Parets del Vallès. 

7. Fonament legal 

La Modificació puntual objecte d'aquest expedient s'efectua en base a l’article 96 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. En aquest article s'estableix que la 
modificació de qualsevol dels elements d'una figura de planejament urbanístic queda 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació. L’objecte de la 
Modificació puntual del PGOU s’ajusta a les finalitats expressades en l’article 58 de la 
mateixa Llei. 

En relació a la tramitació, aquesta s'ajustarà al procediment establert a l’article 85 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i en general als articles que siguin 
d'aplicació en el Capítol II Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic 
del Títol Tercer de la mateixa Llei. 

Cal tractar la incorporació dins l’àmbit de l’UP 6, en compliment de les determinacions del 
Pla Director Urbanístic del Circuït, de la vigent reserva viària -sistema general a obtenir per 
expropiació- com una modificació de l’àmbit del sòl urbanitzable que, tot garantint 
l’obtenció per cessió gratuïta d’un sistema general viari, no comporta de facto un increment 
del sostre, ja que es manté l’edificabilitat bruta vigent del sector. 

La present modificació puntual de Pla General d’Ordenació, conté les determinacions 
pròpies de la seva naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els 
estudis, plànols i normes corresponents. Conté la documentació que requereix l’article 59 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme: memòria i estudis justificatius i 
complementaris, plànols d’informació i d’ordenació, normes urbanístiques, gestió i pla 
d’etapes, estudi econòmic. 

Pel que fa referència a la documentació ambiental, la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix a la seva Disposició 
addicional vuitena, “Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 
21/2013”, que mentre no es dugui a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de 
l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions 
de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles 
contingudes en l’esmentada disposició. 

En aquest sentit, l’apartat e del punt 6 d’aquesta Disposició addicional, relatiu a les regles  
per a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, estableix que l’òrgan 
ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les 
modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs 
estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els 
efectes previstos o en la zona d’influència.  

Per a obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la 
modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. 

La present modificació no té efectes significatius nous sobre el medi ambient en tant en 
quan desenvolupa les previsions de creixements industrials i de reserves viàries 
supramunicipals ja vigents i previstes, adaptant-les però a les determinacions del vigent PDU 
del Circuït per mandat imperatiu del propi Pla Director. 

Així, i en compliment de les determinacions del PDU vigent, la Modificació puntual 3. “UP-6” 
del present Pla: 

 Integra gairebé 24.000m² de sòl no urbanitzable, corresponent a la reserva viària general 
de connexió entre la C-35 i la C-17 que ha quedat obsoleta en virtut del PDU, a dins del 
sector UP-6.  

 Exclou a prop de 2.000m² del sector UP-6 vigent corresponents a l’enllaç existent per a 
classificar-los com a no urbanitzable, tal i com ja fa el PDU, i que ja són domini públic viari. 

Aquesta alteració en la classificació del sòl no urbanitzable és una operació definida pel 
PDU, que ja va ser objecte de valoració ambiental,  i que pel cas del planejament general 
és una adaptació sobrevinguda amb l’únic objectiu d’actualitzar el PGO vigent. 

8. Objectius de la Modificació. Descripció de la proposta. 

L’àmbit territorial de les presents modificacions correspon a una reserva de sòl d’activitat 
productiva de gran valor territorial tant per la seva situació en la segona corona 
metropolitana com per l’accessibilitat a les grans vies de comunicació territorial. No obstant i 
això, el desenvolupament dels sectors inclosos en les modificacions de planejament general 
sempre han estat abocats a una manca de determinació del model territorial viari i a una 
manca de la programació de les infraestructures de caràcter territorial. Els intents de 
compaginar el desenvolupament necessari dels sectors amb les reserves viàries ha estat 
ingent per part de l’ajuntament de Parets del Vallès i alhora infructuós. La redacció del Pla 
Territorial Metropolità i en especial el Pla Director Urbanístic possibiliten tancar de forma 
definitiva el model viari territorial i programar les actuacions de caràcter local. Per tant la 
present modificació adapta el planejament general al PDU aprovat i desenvolupa les 
determinacions a fi de fer possible un desenvolupament sostenible i viable econòmicament. 

La resolució dels enllaços i la relació amb les infraestructures territorials és l’element essencial 
per garantir i programar les actuacions  que garanteixin el desenvolupament del territori. En 
aquest sentit, el contingut de la fitxa del PDU és l’element clau per resoldre la programació 
de les actuacions i plantejar un model urbà industrial de centralitat productiva capaç de fer 
front a les necessitats industrials actuals. 
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8.1. Objectius de la Modificació 

L’objecte del present document és l’adaptació del Pla general d’Ordenació de Parets del 
Vallès al vigent Pla Director Urbanístic del Circuït Barcelona-Catalunya per imperatiu del 
propi Pla Director. 

Així, l’objectiu últim d’aquest document és consolidar un marc urbanístic general vigent per 
a aquests sòls en resposta als condicionants urbanístics i als condicionants jurídics exposats 
en el punt 6 d’aquesta Memòria, així com garantir la seva execució mitjançant una 
proposta coherent amb el interessos tant públics com privats. Més concretament, la present 
modificació dona contingut i validesa als objectius següents: 

 Integrar les necessitats de connexió viària a escala general expressades pel PDU i 
adaptar-les a les circumstàncies específiques d’aquests sòls. 

 Definir una estratègia conjunta en relació a la franja d’espais lliures que ha de transcórrer 
al llarg del nou traçat de la C-17. 

 Preveure la gestió d’aquelles operacions subjectes a condicionants externs als sòls de 
l’operació i que, no obstant, són necessàries per al compliment dels objectius de la 
proposta. 

 Millorar la connexió d’aquests nous sòls industrials amb el nucli situat a l’altra banda de 
l’actual C-17. 

 Garantir la viabilitat econòmica dels sectors implicats. 

 Adaptar el planejament general de Parets del Vallés a les determinacions del PDU quan 
al sector UP-9. 

8.2. Ordenació dels àmbits de modificació puntual 

La modificació delimita de forma precisa els tres sectors  en base a les determinacions del 
PDU del qual aquesta Modificació porta causa.  

8.2.1. Sector UP-5 

L’ordenació de l’UP-5 que s’ha de concretar mitjançant pla parcial, té els següents objectius 
particulars: 

 La definició de les reserves de sòl per a la materialització de la nova C-17 en el seu pas 
per aquest àmbit. 

 La definició del vial local estructurant que ha de connectar els tres sectors industrials en 
sentit nord-sud i el seu accés sud des de l’antiga C-35. 

 La reducció dels costos imputables a l’operació mitjançant, principalment, la reducció 
del sistema viari local en relació a la proposta del pla parcial anul·lat per sentència.  

 La possibilitat d’implantar naus industrials de diferent gra. 

 La definició d’una franja d’espais lliures, en contacte amb la nova C-17, compatibles 
amb l’aparcament puntual vinculat a l’activitat del circuït en virtut de les àrees de 
“segona corona” definides pel PDU. 

8.2.2. Polígon d’Actuació Urbanística en Sòl Urbà  UA-26. 

L’ordenació de l’UA-26, en tractar-se de sòl urbà, es concreta mitjançant el present pla on 
s’estableix: 

 La definició concreta de l’àmbit del sector tot incorporant exclusivament la finca de 
Nutrexpa classificada de sòl urbà en virtut de la sentència esmentada.  

 La definició de l’espai per a l’ampliació de les instal·lacions existents, en contacte amb 
l’actual C-17. Els sòls industrials existents i els d’ampliació reben la qualificació de “Zona 
industrial. Clau ZI1” ja recollida en l’article 106 de les Normes del PGO vigent. 

 La prolongació del vial local estructurant, en el seu pas per aquests sòls, que ha de 
connectar els tres sectors industrials en sentit nord-sud. 

 La creació d’un carril lateral d’accés des de l’actual C-17 

 El reconeixement del dipòsit existent i el seu entorn pròxim com a serveis tècnics de 
titularitat privada mitjançant una clau de nova creació a l’article 116bis de les Normes 
del PGO. 

 La definició d’una franja d’espais lliures, en contacte amb la nova C-17, compatibles 
amb l’aparcament puntual vinculat a l’activitat del circuït en virtut de les àrees de 
“segona corona” definides pel PDU. 

 El traçat d’un vial local secundari que voreja la banda nord del petit turó i connecta el 
traçat de l’antiga C-17 amb el de la nova amb l’objectiu de garantir la permeabilitat 
entre les zones verdes-aparcament lligats al Circuït Barcelona-Catalunya i el nucli antic 
de Parets. 

 La concreció de la unitat de zona com a parcel.la mínima industrial dins l’àmbit de la UA 
26. 

8.2.3. Sector  “UP-6” 

L’ordenació de l’UP-6, que s’ha de concretar mitjançant pla parcial, té els següents 
objectius particulars: 

 La definició de les reserves de sòl per a la materialització de la nova C-17 en el seu pas 
per aquest àmbit, així com del seu enllaç amb la C-35. 

 La definició del vial local estructurant que ha de connectar els tres sectors industrials en 
sentit nord-sud i el seu accés nord des de la nova C-17, així com la seva connexió amb 
l’actual C-17. 

 La definició d’una franja d’espais lliures, en contacte amb la nova C-17, compatibles 
amb l’aparcament puntual vinculat a l’activitat del circuït en virtut de les àrees de 
“segona corona” definides pel PDU. 

 El reconeixement de bona part de les activitats ja implantades i la definició d’una 
estructura viària local compatible amb les mateixes i amb els seus accessos. 

 La reserva d’uns sòls de serveis tècnics per a la implantació d’uns futurs dipòsits d’aigua 
potable. 
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 El reconeixement d’un curs d’aigua natural en el límit nord de l’àmbit. 

8.3. Ajustos dels sectors vigents 

Tal i com s’ha explicat en l’apartat 6 de la present Memòria, s’han produït una sèrie d’ajustos 
en la delimitació dels sectors. Els ajustos esmentats resten resumits, i comparats amb el 
planejament vigent, en el quadre que segueix: 

sò l 677.315,97 677.315,97
UA-26 sunc 98.495,67 97.695,81
UP-5 187.415,40 187.415,40
UP-6 367.930,48 390.218,63

snu 23.474,42 1.986,13
apro f itament 369.025,26 380.468,97
UA-26 sunc 72.886,80 72.294,90
UP-5 97.456,01 97.456,01
UP-6 198.682,46 210.718,06

Planejament VIGENT Planejament PROPOSAT

100,00% 100,00%
14,54% 14,42%

54,32% 57,61%

0,54 0,54

0,74 0,74

27,67% 27,67%
sud

sud

3,47% 0,29%

IEB IEB

0,52 0,52

 
 

Segons el quadre, i pel cas de la UA-26 i de l’UP-6, es produeix una diferència entre el sostre 
vigent i el proposat que s’explica de la manera següent: 

 Pel que fa la UA-26, hi ha una reducció de sòl de 799,86m² en compliment de la sentència 
segons la qual aquest sector només ha d’incloure la finca corresponent a Idilia Foods. 
Aquests sòls exclosos tenien una edificabilitat bruta de 0,74 segons el planejament vigent i 
ara formen part del sector urbanitzable UP-6. 

 Pel que fa l’UP-6, hi ha un increment de sòl de 22.288,15m², provinent de l’operació 
exposada en el paràgraf anterior així com pel fet d’incloure un sistema general viari de 
cessió obligatòria. Dit increment, per aplicació de l’IEB de 0,54 suposa un sostre final 
superior al vigent. En el punt 10 de la present Memòria es justifica l’increment obligatori 
d’estàndards que se’n deriven. 

8.4. Càrregues urbanístiques externes. 

El planejament vigent preveu el desenvolupament de l’estructura viària general mitjançant 
una programació oberta de manera que el sector que es desenvolupi en primera fase pugui 
consolidar l’accessibilitat a les vies de comunicació territorial. Aquest criteri general es 
considera adequat però caldria concretar les determinacions normatives vinculades a 
cadascun dels sectors. 

La vialitat estructurant prevista en el PDU que abasta més enllà dels límits dels sectors 
delimitats es concreta en les obres següents: 

a) La rotonda de connexió de la vilatitat estructurant del sector UP 6 amb l’actual C-17. En 
relació a aquesta infraestructura es preveu:  

 La incorporació dels costos de la rotonda dins del sector UP 6 

 L’obtenció per part de l’Ajuntament dels sòls situats fora del sector un cop la C-17 
esdevingui un vial de la xarxa municipal. 

 En el cas que la rotonda no sigui possible construir-la per raons imputables a 
l’administració sectorial en matèria de carreteres es substituirà l’obra pel seu valor 
econòmic. 

La funcionalitat dels sectors, mentre l’administració competent en matèria de carreteres no 
executiu la variant de la C-17 i la rotonda a diferent nivell prevista, s’ha de resoldre a partir 
d’una rotonda situada sobre l’accés nord al Circuït i la connexió viaria entre aquesta i 
l’actual entroncament entre la C-35 i la C-17. Aquesta estructura discorre pels sector UP 5, 
UA 26 i UP6, situant-se la nova rotonda dins el sector UP-6. Aquesta obra ja estava prevista 
pel PEI que repartia el seu cost entre els sectors UP-5 i UP-6. La càrrega del vial provisional 
serà repartida entre l’UP-5 i l’UP-6 en els termes següents:  

L’execució de la vialitat estructurant que connecta els tres sectors es financia a partir del 
valor residual sense urbanitzar establert a l’estudi econòmic que incorpora aquest 
document. A fi de possibilitar l’execució de la manera més àgil possible, es podrà avançar 
l’execució de la totalitat de la vialitat per part dels sector que es desenvolupi primer sempre 
i quan es tingui es compte els aspectes següents: 

 D’acord amb l’article 156 del TRLUC la definició gràfica de la vialtiat és instrument 
suficient per l’ocupació directa dels sòls. 

 D’acord amb el repartiment de costos, l’execució avançada de la vialtiat per part d’un 
sector suposa l’adjudicació de sòl amb aprofitament en el sector veí. 

 Subsidiàriament, i atenent a dificultats sobrevingudes en la gestió, la present modificació 
faculta l’administració actuant a la seva gestió i execució segons determinacions de 
l’article 122 del Reglament de la LUC. 

 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ als àmbits dels sectors “UP-5”, “UP-6” i de la “UA-26” al terme municipal de Parets del Vallès.  

 novembre 2016 
        
                     

15 
 

 
b) Urbanització de la vialitat a càrrec de la UA-26: 

A fi de garantir en primera fase la funcionalitat de la xarxa viària sobre els sòls urbans 
industrials es proposa que la UA-26 pugui executar en primera fase la urbanització del vial 
que connecta la C-17 amb la plataforma on se situa l’activitat industrial. A tal efecte s’inclou 
en la fitxa del pla l’assignació com a càrrega externa de la vialitat que resta fora de la UA. 

 

9. Justificació de la proposta. Necessitat i conveniència. 

L’article 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, estableix: 

Article 97. Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 
1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat 
de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. L'òrgan 
competent per a aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el 
cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.  
2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre les 
propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents: 
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels 
usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament anterior no 
s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió 
urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de 
sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la 
modificació.  
b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament 
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 

c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament territorial, 
sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes d'ordenació 
territorial. 
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera que no hi ha 
una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els supòsits següents: 
Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix l'article 98.1 amb relació al 
manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments 
esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals. 
Segon. Quan en un àmbit d'actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls qualificats de sistema 
d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en compliment dels estàndards mínims legals, 
llevat que la qualificació de sistema d'equipament se substitueixi per la d'habitatge dotacional públic, amb 
els límits i les justificacions que estableix aquesta llei. 
Tercer. Quan es redueix, a nivell de l'àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats d'equipaments de 
titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels equipaments previstos o existents, ni la 
concurrència d'un interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 
Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de titularitat pública 
mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o funcionalitat per a la implantació 
dels usos propis d'aquesta qualificació. 
Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sòls que ja són de 
titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres sòls de titularitat privada, sense que 
la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui executiva. 
3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per a permetre la 
instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents, si comporten la 
desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d’espais privats inedificables, han de 
justificar: 
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució. 
b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics establerts per la 
legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest 
supòsit. 
c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions 
veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes edificacions. 
4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats no computen 
a efectes del volum edificable de la parcel·la ni de les distàncies mínimes de l’edificació als límits de la 
parcel·la, a d’altres edificacions o a la via pública. 
  

Pel cas d’aquest planejament, bona part de la proposta es basa en la integració d’unes 
determinacions establertes pel PDU que es planteja amb l’objectiu d’enfortir la posició del 
Circuït com un equipament de competitivitat territorial i convertir-lo en un pol d’activitat 
econòmica, tot impulsant activitats d’oci i de serveis relacionats amb el món del motor. 
Aquest objectiu i les mesures que es prenen per assolir-lo tenen una incidència directa en els 
sòls d’aquesta modificació, atorgant-los una sèrie de particularitats avantatjoses per al seu 
desenvolupament: 

 La millora i potenciació de la connectivitat a escala territorial. 

 Una  millora de la mobilitat interna i la connexió amb l’entorn proper. 

 El reforç del vincle amb la implantació del Circuït de Catalunya. 

Des d’un punt de vista global, aquesta modificació afavoreix tant els interessos públics com 
els privats pel sol fet que l’agilització en el desenvolupament d’aquests sòls beneficia a totes 
dues parts.  

En relació a l’interès públic, la millora de les connexions d’escala territorial ja és un benefici 
en si mateix. Per altra banda, l’optimització de la mobilitat interna i la connexió amb l’entorn 
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proper suposa una major cohesió dels teixits urbans del municipi i una garantia 
d’accessibilitat als nous sòls d’espais lliures i equipament que es deriven de l’operació. 
Aquest fet també dota d’una major permeabilitat a uns sòls que havien romàs fins al 
moment aïllats per la presència de les grans infraestructures viàries; el fet de desactivar 
aquesta situació d’enquistament en contacte directe amb el nucli urbà del municipi té un 
interès públic des del punt de vista de la qualitat de vida dels seus habitants i la garantia de 
preservació d’uns valors naturals i també urbans. Paral·lelament, el desenvolupament dels 
sòls industrials suposa, a més de la creació de nous llocs de treball, la millora del paisatge 
urbà a través de l’ordenació i de la regulació del nou teixit industrial a implantar.  

En relació a l’interès privat, la sola optimització de les comunicacions viàries a escala 
general i local ja és una garantia per al desenvolupament d’un sector industrial com aquest. 
Per altra banda, la millora en la connexió amb el Circuït i l’ús ambivalent dels espais 
lliures/aparcaments per a destinar en dies de cursa, situa el nou polígon industrial en el 
mapa. De la mateixa manera, pot contribuir com a reclam per a la implantació d’indústries 
relacionades amb l’activitat del Circuït. 

Respecte als supòsits de valoració negativa establerts en el punt 2 de l’article 97, el present 
document justifica la no inclusió en cap d’ells: 

 Els sòls objecte de modificació no són de titularitat pública on s’hagi adjudicat la 
concessió de la gestió urbanística, ni són de titularitat privada que en els cinc anys 
anteriors haguessin format part del patrimoni públic de sòl. 

 L’ordenació proposada és coherent amb el model del planejament general vigent i recull 
directament les determinacions del PDU. Des del punt de vista de la sostenibilitat, la 
proposta preveu una major connexió entre els sòls d’aquests sectors industrials i el seu 
entorn així com una major permeabilitat dels mateixos, fomentant-se la cohesió dels teixits 
a banda i banda de l’àmbit de modificació. Per altra banda, el PDU proposa destinar 
part de la cessió d’espais lliures al llarg del traçat de la nova C-17 configurant una gran 
franja verda d’escala general que transcorre pel límit est de l’àmbit de modificació. 

 L’ordenació proposada no comporta cap mena de contradicció amb el planejament 
territorial tal i com s’ha argumentat en el punt 6.1.1 d’aquesta Memòria. 

 Les operacions proposades en relació als sòls qualificats de sistemes pel planejament 
vigent, no són contràries als interessos públics, en tant en quant i, tal i com es justifica en 
aquesta Memòria: són quantitativament superiors als estàndards mínims legals (en base al 
PDU, només l’increment d’espais lliures sobre el mínim legal es pot destinar a aparcament 
puntual per al Circuït) i són qualitativament més adequats a les necessitats dels sectors i a 
la naturalesa real dels sòls. 

En conclusió, la proposta no solament respecta els interessos públics, sinó que s’ajusta a les 
preexistències urbanes i naturals, planteja una ordenació global i proposa una gestió 
factible i acotada a cada problemàtica. 

 

 

10. Planejament proposat 

10.1. Àmbits de modificació puntual 

Segons les diferents operacions exposades que integren la present Modificació puntual, les 
superfícies i els aprofitaments resultants que se’n deriven, són els que es recullen en les fitxes 
normatives per a cada un dels àmbits previstos: 

10.1.1. Modificació puntual 1. “UP-5” 

Modificació puntual 1. UP-5 187.415,40
SUD 187.415,40

SV sistema viari 24.471,49
supramunicipal 3,04% 5.698,25

estructurant 7,20% 13.492,43
local 2,82% 5.280,81

PS pro tecció  de sistemes 11.980,00
EL espais lliures 26.650,47
EC equipament 16.586,26

total sistemes 79.688,22
zo na industrial 107.727,18

total zones 107.727,18

aprofitament 0,52 m²st / m²s 97.456,01

SUD 0,52 m²st/m²s 97.456,01

57,48%

57,48%

14,22%
8,85%

42,52%

100,00%
13,06%

6,39%

 
 

10.1.2. Modificació puntual 2.” UA-26” 

Modificació puntual 2. UA-26 97.695,81

SUNC 97.695,81
SV sistema viari 11.735,23

estructurant 2,67% 2.603,89
local 9,35% 9.131,34

PS pro tecció  de sistemes 655,21
EL espais lliures 8.792,62

total sistemes 21.183,06
ZI1 zo na industrial 74.026,31
STp serveis tècnics privat 2.486,44

total zones 76.512,75

aprofitament 0,74 m²st / m²s 72.294,90

SUD 0,74 m²st/m²s 72.294,90

0,67%

2,55%

78,32%

12,01%

9,00%

75,77%

100,00%

21,68%

 
 

10.1.3. Modificació puntual 3. “UP-6” 
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Modificació puntual 3. UP-6 392.204,76

SUD 390.218,63
SV sistema viari 57.609,29

supramunicipal 6,11% 23.849,21
estructurant 8,65% 33.760,08

local a determinar pel pla parcial
PS pro tecció  de sistemes 14.316,46
EL espais lliures 58.532,79

mínim legal 10,00% 39.021,86
increment 5,00% 19.510,93

SH hidro gràf ic 2.455,00
EC equipament 19.510,93
ST serveis tècnics 5.021,00

subtotal sistemes 157.445,47
zo na industrial 232.773,16

subtotal zones 232.773,16
SUNC 0,00
SNU 1.986,13

PS pro tecció  de sistemes 1.986,13
SV sistema viari 0,00

aprofitament 0,54 m²st / m²s 210.718,06

SUN C

SUD 0,54 m²st/m²s 210.718,06

0,00%
100,00%

59,65%

59,65%

5,00%
1,29%

40,35%

3,67%
15,00%

0,63%

100,00%
14,76%

100,00%

0,00%

 
 

10.1.4. Adaptació “UP-9” 

Adaptació "UP-9" 177.573,70

SUD 177.573,70
IEB 0,87 m²st/m²s

Percentatge d'APU de cessió  obligatòria 15%

Reserves de sò l per sistemes Segons PDU

Sòl d'aprofitament privat Segons PDU

Infraestructures a càrrec del sector Segons PDU
 

 

10.2. Superfícies i aprofitaments globals proposats. Justificacions. 

10.2.1. Comparatiu àmbits de modificació puntual 

Modificació puntual 1. UP-5 187.415,40 187.415,40

SUD 187.415,40 187.415,40
SV sistema viari 37.483,08 24.471,49

supramunicipal 3,04% 5.698,25
estructurant 7,20% 13.492,43

local 2,82% 5.280,81
PS pro tecció  de sistemes 0,00 11.980,00
EL espais lliures 26.650,47 26.650,47
EC equipament 16.586,26 16.586,26

total sistemes 80.719,81 79.688,22
zo na industria l 106.695,59 107.727,18

total zones 106.695,59 107.727,18

aprofitament 0,52 m²st / m²s 97.456,01 0,52 m²st / m²s 97.456,01

SUD 0,52 m²st/m²s 97.456,01 0,52 m²st/m²s 97.456,01

Modificació puntual 2. UA-26 97.695,81 97.695,81

SUNC 97.695,81 97.695,81
SV sistema viari 9.957,91 11.735,23

estructurant 2,67% 2.603,89
local 9,35% 9.131,34

PS pro tecció  de sistemes 0,00 655,21
EL espais lliures 8.864,61 8.792,62

total sistemes 18.822,52 21.183,06
ZI1 zo na industria l 78.873,29 74.026,31
STp serveis tècnics privat 0,00 2.486,44

total zones 78.873,29 76.512,75

aprofitament 0,74 m²st / m²s 72.294,90 0,74 m²st / m²s 72.294,90

SUD 0,74 m²st/m²s 72.294,90 0,74 m²st/m²s 72.294,90

Modificació puntual 3. UP-6 392.204,76 392.204,76

SUD 367.930,48 390.218,63
SV sistema viari 84.440,05 57.609,29

supramunicipal 6,11% 23.849,21
estructurant 8,65% 33.760,08

local a determinar pel pla parcial
PS pro tecció  de sistemes 14.316,46
EL espais lliures 56.403,74 58.532,79

mínim legal 10,00% 39.021,86
increment 5,00% 19.510,93

SH hidro gràf ic 2.455,00
EC equipament 14.717,22 19.510,93
ST serveis tècnics 5.021,00

subtotal sistemes 155.561,01 157.445,47
zo na industria l 212.369,47 232.773,16

subtotal zones 212.369,47 232.773,16
SUNC 799,86 0,00
SNU 23.474,42 1.986,13

PS pro tecció  de sistemes 0,00 1.986,13
SV sistema viari 23.474,42 0,00

aprofitament 0,54 m²st / m²s 199.274,36 0,54 m²st / m²s 210.718,06

SUN C 0,74 m²st/m²s 591,90

SUD 0,54 m²st/m²s 198.682,46 0,54 m²st/m²s 210.718,06

0,00% 0,67%

100,00% 0,00%

0,00% 2,55%

0,00% 100,00%

57,72% 59,65%

57,72% 59,65%

4,00% 5,00%
1,29%

42,28% 40,35%

3,67%
15,33% 15,00%

0,63%

80,89% 78,32%

100,00% 100,00%
22,95% 14,76%

10,11% 12,01%

9,00% 9,00%

80,89% 75,77%

56,93% 57,48%

56,93% 57,48%

100,16% 100,00%

14,22% 14,22%

100,00% 100,00%

19,27% 21,68%

8,85% 8,85%
43,07% 42,52%

100,00% 0,00%

Planejament VIGENT Planejament PROPOSAT

100,00% 100,00%
20,00% 13,06%

0,00% 6,39%
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10.2.2. Justificacions complementàries. 

Aquest punt justifica els aspectes més rellevants des d’un punt de vista de la comparativa 
dels sectors, vigent i finalment proposat,  amb independència de la Modificació puntual què 
hi incideix. 

Sector “UP 5” 

UP-5
sòl 187.415,40 187.415,40

SV sistema viari 37.483,08 24.471,49
supramunicipal 3,04% 5.698,25

estructurant 7,20% 13.492,43
local 2,82% 5.280,81

PS pro tecció  de sistemes 0,00 11.980,00
EL espais lliures 26.650,47 26.650,47
EC equipament 16.586,26 16.586,26

to tal sistemes 80.719,81 79.688,22
zona industrial 106.695,59 107.727,18

to tal zo nes 106.695,59 107.727,18
aprofitament 0,52 m²st / m²s 97.456,01 0,52 m²st / m²s 97.456,01

43,07%

0,00%

Planejament VIGENT Planejament PROPOSAT

57,48%

42,52%

56,93%

100,00%
13,06%

14,22%
8,85%

57,48%

6,39%

100,00%
20,00%

14,22%
8,85%

56,93%

 
 

El sector vigent i proposat no modifica ni àmbit ni aprofitament. Bàsicament ajusta les 
cessions corresponents al sistema viari per tal de preveure el mínim imprescindible per al 
correcte funcionament del sector. Aquest ajust ajuda també a millorar la viabilitat 
econòmica del sector. 

Sector “UA 26” 

UA-26
sòl 98.495,67 97.695,81

SV sistema viari 9.957,91 11.735,23
estructurant 2,67% 2.603,89

local 9,35% 9.131,34
PS pro tecció  de sistemes 0,00 655,21
EL espais lliures 8.864,61 8.792,62

to tal sistemes 18.822,52 21.183,06
ZI1 zo na industria l 79.673,15 74.026,31
STp serveis tècnics privat 0,00 2.486,44

to tal zo nes 79.673,15 76.512,75
aprofitament 0,74 m²st / m²s 72.886,80 0,74 m²st / m²s 72.294,90

0,67%

0,00% 2,55%

10,11%

9,00%

Planejament VIGENT Planejament PROPOSAT

21,68%

80,89%

19,11%

78,32%

12,01%

9,00%

75,77%

100,00%100,00%

80,89%

 
 

Segons es pot veure en el quadre i, tal com s’explica en el punt 8.1, hi ha una reducció de 
sòl que s’incorpora a l’UP-6 i per aplicació de l’IEB global es produeix una reducció de sostre. 
per això que es conclou que no hi ha increment de sostre en la UA-26 proposada i, per tant, 
en la Modificació puntual 2. 

Sector “UP 6” 

UP-6
sòl 367.930,48 390.218,63

SV sistema viari 84.440,05 57.609,29
supramunicipal 6,11% 23.849,21

estructurant 8,65% 33.760,08
local a determinar pel pla parcial

PS pro tecció  de sistemes 0,00 14.316,46
EL espais lliures 56.403,74 58.532,79

mínim legal 10,00% 39.021,86
increment 5,00% 19.510,93

SH hidro gràf ic 0,00 2.455,00
EC equipament 14.717,22 19.510,93
ST serveis tècnics 0,00 5.021,00

to tal sistemes 155.561,01 157.445,47
zo na industria l 212.369,47 232.773,16

to tal zo nes 212.369,47 232.773,16
aprofitament 0,54 m²st / m²s 198.682,46 0,54 m²st / m²s 210.718,06

5,00%

59,65%

Planejament VIGENT Planejament PROPOSAT

57,72%

40,35%

59,65%

100,00%

3,67%
15,00%

0,00%

15,33%

4,00%

57,72%

0,00% 1,29%

14,76%

0,63%

100,00%
22,95%

42,28%

0,00%

 
 

Pel que fa l’UP-6, hi ha un ajust del sector de 22.288,15m², el que dóna com a conseqüència 
un sector urbanitzable de 390.218,63m³ de superfície. L’article 65 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, determina: 

Article 65. Plans parcials urbanístics 
(...) 
4. En els sectors d'ús no residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar per a zona verda un mínim 
del 10% de la superfície de l'àmbit d'actuació urbanística i han de reservar per a equipaments un mínim del 
5% de la dita superfície, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si s'escau. 
(...) 

La proposta per al sector UP-6 estableix un mínim de cessió per a espais lliures del 10%+5% 
aplicat sobre la nova superfície del sector, resultant-ne un escreix d’aquest sistema 
corresponent a 2.129,05m² de sòl. Pel que fa als equipaments, s’estableix una cessió mínima 
del 5% que suposa un increment de 4.793,71m² de sòl i dóna compliment als mínims 
legalment establerts. 

10.3. Articulació de les modificacions puntuals 

10.3.1. Modificació puntual 1. UP-5 

D’acord amb l’exposat anteriorment, la modificació es concreta de la manera següent: 

1. A l’Annex Normatiu de les Normes del PGO de Parets del Vallés es modifica la fitxa 
corresponent al sector UP 5. 

Sector “UP-5” Circuït 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ als àmbits dels sectors “UP-5”, “UP-6” i de la “UA-26” al terme municipal de Parets del Vallès.  

 novembre 2016 
        
                     

19 
 

SECTOR UP-5 CIRCUÏT
DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT:  Entre Nutrexpa i la carretera C-17
OBJECTIUS: Ordenació del sector industrial segons criteris fixats per a la Zona industrial, Clau ZI1
SUPERFÍCIE: 187.415 m²
ÍNDEX EDIFICABILITAT BRUTA: 0,52 m²st/m²sòl
CESSIONS MÍNIMES:

VIALITAT: Nova C-17 3,04 %
Estructurant 7,20 %
Local 2,82 %

PROTECCIÓ DE SISTEMES: 6,39 %
ESPAIS LLIURES: 14,22 %
EQUIPAMENTS: 8,85 %

ÚS: Industrial
SISTEMA D'ACTUACIÓ: Cooperació
CONDICIONS D'ORDENACIÓ

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ AL SÒL DE SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
‐

‐

‐

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A LES CÀRREGUES DEL SECTOR
‐
‐

Subsidiàriament, i atenent a dificultats sobrevingudes en la gestió, la present modificació faculta l’administració actuant a la seva 
gestió i execució segons determinacions de l’article 122 del Reglament de la LUC.

Com a criteri general, les cessions corresponents a zones verdes es situaran prioritàriament confrontants a la reserva per a la 
nova variant de la C-17 prevista al PDU

El sector haurà  el 45 % del valor de les obre d'urbanització de connexió  provisional corresponents a la prolongació de la vialitat 
estructurant i la construcció de la peça de llevant de l'enllaç existent.

En dies d'utilització del Circuït de CataLunya, els sòls de cessió de verd per sobre dels mínims legalment establerts i els de 
protecció de sistemes del sector podran destinar-se a aparcament temporal 

El sector no participarà en cap càrrega d'urbanització provinent de la construcció de la nova variant de la C17 prevista al PDU

L’execució d’aquesta obra serà realitzada prioritàriament per part del sector que es desenvolupi en primera fase que n’avançarà 
el pagament corresponent a l’altre sector i, per tant,  suposa l’adjudicació de sòl amb aprofitament en el sector veí. 
Els sòls delimitats com a viari per a la connexió provisional per aquesta MPGO són títol suficient per a l'ocupació directa per part 
de l'administració competent, d'acord amb l'article 156 del TRLUC. 

El pla parcial que desenvolupi el sector haurà de donar compliment a les consideracions de la RESOLUCIÓ sobre la presència 
d'efectes significatius sobre el medi ambient de la Modificació punutal del Pla general d'ordenació als àmbits UP-3, UP-6 i la UA-
26, al terme municipal de Parets del Vallès. Exp. OTAABA20160023

 
 
 

2. Adequació dels plànols d’ordenació E:1/2000 del sector UP-5. 

10.3.2. Modificació puntual 2. UA 26 

D’acord amb l’exposat anteriorment, la modificació es concreta de la manera següent: 

1. A l’Annex Normatiu de les Normes del PGO de Parets del Vallés es modifica la fitxa 
corresponent al PAU UA 26. 

UNITAT D'ACTUACIÓ UA-26 NUTREXPA
DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT: Entre la carretera C-17, UP-5 i UP-6
OBJECTIUS:

SUPERFÍCIE: 97.696 m²
ÍNDEX EDIFICABILITAT BRUTA: 0,74 m²st/m²sòl
SÒLS DE SISTEMES:

VIAL: Estructurant 2,66 %
Local 9,35 %

ESPAIS LLIURES: 9,00 %
PROTECIÓ DE SISTEMES 0,67 %

SÒLS DE ZONES:
INDUSTRIAL: 75,77 %
SERVEIS TÈCNICS PRIVATS: 2,55 %

ÚS: Industrial
SISTEMA D'ACTUACIÓ: Cooperació
CONDICIONS D'ORDENACIÓ

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ AL SÒL DE SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
‐

‐

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A L'ORDENACIÓ DELS SÒLS PRIVATS
‐

‐

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A LES CÀRREGUES DEL SECTOR
‐

‐

Els sòls delimitats com a viari per a la connexió provisional per aquesta MPGO són títol suficient per a l'ocupació directa per part 
de l'administració competent, d'acord amb l'article 156 del TRLUC. 
Subsidiàriament, i atenent a dificultats sobrevingudes en la gestió, la present modificació faculta l’administració actuant a la seva 
gestió i execució segons determinacions de l’article 122 del Reglament de la LUC.
La UA-26 executarà, en primera fase i com a càrrega externa, la urbanització del vial que connecta la C-17 amb la plataforma on 
se situa l’activitat industrial. 

Consolidar les implantacions existents i ordenar l’entorn segons criteris 
fixats per a la  Zona industrial, Clau ZI1, i d'acord amb la present fitxa.

Com a criteri general, les cessions corresponents a zones verdes es situaran paral·leles a la reserva per a la nova variant de la C-
17 prevista al PDU i en continuïtat amb les del secor UP 6

La unitat de zona ZI1 es constitueix en parcel.la única. Podrà parcel.lar-se en les condicions generals del PGO per aquesta clau 
prèvia tramitació d'un PMU de reordenació.

En dies d'utilització del Circuït de Catalunya com a conseqüència de curses automobilístiques o de motocicletes, els sòls de 
cessió de verd i de protecció de sistemes del sector podran destinar-se a aparcament temporal.

Es reconeix el dipòsit existent mitjançant la clau de nova creació de Serveis tècnics privats (STp) que s'integra en la normativa 

La UA-26 no participarà en cap càrrega d'urbanització provinent de la construcció de la nova variant de la C-17 prevista al PDU.

 
 

2. S’introdueix una Subsecció Desena dins del Capítol Segon de les Normes del PGO de 
Parets del Vallès per la regulació de la nova zona de Serveis Tècnics Privats (STp), amb la 
redacció d’un nou article 116bis. 
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SUBSECCIÓ DESENA.SERVEIS TÈCNICS PRIVATS (STp) 

116bis. Zona de Serveis Tècnics privats, clau STp 
1. El Pla General conté l’ordenació de les infraestructures de serveis tècnics privats, sense perjudici del que 
regula la legislació tècnica específica sobre la matèria. 
2. La zona de serveis tècnics privats comprèn: 
a) Instal·lacions d’abastament d’aigües privades. 
b) Instal·lacions de sanejament privades. 
c) Instal·lacions de tractament i eliminació de residus privades. 
d) Instal·lacions de conducció i regulació d’energia privades. 
e) Elements i xarxes d’emissió, recepció i conducció de sistemes d’informació i comunicació privats. 
3. La zona de serveis tècnics privats ha d’estar subordinada a un altre sòl d’aprofitament privat, ja sigui 
industrial, residencial, etc, al qual dona servei. 
4. A les zones de serveis tècnics privats només s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o 
servei de què es tracti, amb les condicions de funcionament específic regulades a la legislació sectorial 
vigent. 
5. L’edificabilitat assignable és aquella tècnicament justificada i necessària per al correcte funcionament de 
la instal·lació. Aquesta edificabilitat computarà als efectes del sostre assignat a la zona a la qual es 
subordinen els sòls de serveis tècnics privats. 
6. En tot cas, la volumetria resultant de les construccions que s’hi implantin haurà de ser coherent amb l’ús, 
haurà d’estar tècnicament justificada i subjecta als permisos pertinents i serà objecte d’avaluació municipal 
dins l’expedient de llicència d’obres. 
7. Els espais lliures d’edificacions o instal·lacions que constitueixen l’entorn d’aquests serveis rebran un 
tractament de jardí privat.  

3. Adequació dels plànols d’ordenació E:1/2000 del sector UA 26. 

10.3.3. Modificació puntual 1. UP-6 

D’acord amb l’exposat anteriorment, la modificació es concreta de la manera següent: 

1. A l’Annex Normatiu de les Normes del PGO de Parets del Vallés es modifica la fitxa 
corresponent al sector UP 6. 

SECTOR UP-6 NORD-EST
DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT:  Entre Nutrexpa i la carretera C-17
OBJECTIUS: Ordenació del sector industrial segons criteris fixats  per a la  Zona industrial, Clau ZI1
SUPERFÍCIE: 390.219 m²
ÍNDEX EDIFICABILITAT BRUTA: 0,54 m²st/m²sòl
CESSIONS MÍNIMES:

VIALITAT: Nova C-17 6,11 %
Estructurant 8,65 %
Local a determinar pel pla parcial

PROTECCIÓ DE SISTEMES: 3,67 %
ESPAIS LLIURES: Espais lliures per al lleure 10,00 %

Espais lliures complementaris 5,00 %
EQUIPAMENTS: 5,00 %
SISTEMA HIDROGRÀFIC: 0,63 %
SERVEIS TÈCNICS: 1,29 %

ÚS: Industrial
SISTEMA D'ACTUACIÓ: Compensació
CONDICIONS D'ORDENACIÓ

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ AL SÒL DE SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
‐

‐

‐

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A LES CÀRREGUES DEL SECTOR
‐
‐
‐ El sector haurà  el 45 % del valor de les obre d'urbanització de connexió  provisional corresponents a la prolongació de la vialitat 

estructurant i la construcció de la peça de llevant de l'enllaç existent.
L’execució d’aquesta obra serà realitzada prioritàriament per part del sector que es desenvolupi en primera fase que n’avançarà 
el pagament corresponent a l’altre sector i, per tant,  suposa l’adjudicació de sòl amb aprofitament en el sector veí. 
Els sòls delimitats com a viari per a la connexió provisional per aquesta MPGO són títol suficient per a l'ocupació directa per part 
de l'administració competent, d'acord amb l'article 156 del TRLUC. 
Subsidiàriament, i atenent a dificultats sobrevingudes en la gestió, la present modificació faculta l’administració actuant a la seva 
gestió i execució segons determinacions de l’article 122 del Reglament de la LUC.

Com a ciriteri general, les cessions corresponents a zones verdes es situaran prioritàriament confrontants a la reserva per a la 
nova variant de la C-17 prevista al PDU

El sector no participarà en cap càrrega d'urbanització provinent de la construcció de la nova variant de la C17 prevista al PDU
El sector ha de costejar la urbanització de la rotonda prevista sobre la C-17 i cedir el sòls d'aquesta rotonda inclosos dins del seu 

En dies d'utilització del Circuït de Catalunya com a conseqüència de curses automobilístiques o de motocicletes, els sòls de 
cessió de verd per sobre dels mínims legalment establerts i els de protecció de sistemes del sector podran destinar-se a 
El pla parcial que desenvolupi el sector haurà de donar compliment a les consideracions de la RESOLUCIÓ sobre la presència 
d'efectes significatius sobre el medi ambient de la Modificació punutal del Pla general d'ordenació als àmbits UP-3, UP-6 i la UA-
26, al terme municipal de Parets del Vallès. Exp. OTAABA20160023

 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ als àmbits dels sectors “UP-5”, “UP-6” i de la “UA-26” al terme municipal de Parets del Vallès.  

 novembre 2016 
        
                     

21 
 

 
 

2.  Adequació dels plànols d’ordenació E:1/2000 del sector UP-6. 

11. Participació ciutadana. 

L’Ajuntament de Parets del Vallès, promotor d’aquest planejament garanteix el procés 
participatiu de la ciutadania en relació a la present Modificació puntual de Pla General 
d’Ordenació als àmbits dels sectors “UP-5”, “UP-6” i de la “UA-26” mitjançant el mateix 
procés de tramitació que donarà compliment, com a mínim, a les determinacions 
establertes per la legislació vigent en relació a la informació pública referida a un document 
de modificació puntual: durant el procés de tramitació d’aquesta modificació i de les eines 
de gestió que se’n derivin, s’efectuaran les corresponents informacions públiques de 
caràcter general i les notificacions i consultes individualitzades a la propietat i als organismes 
afectats o responsables de la tramitació i aprovació de les mateixes. 

12. Justificació del desenvolupament sostenible 

Des del punt de vista del desenvolupament urbanístic sostenible i en coherència al principi 
definit a l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme: 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 
1.El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient 
i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i 
futures. 
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la 
configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, 
considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida 
tradicional a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. 
3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu 
del desenvolupament urbanístic sostenible. 

La proposta d’ordenació prevista pel pla incideix sobre diversos aspectes relacionats amb el 
desenvolupament sostenible: 

 La millora de les comunicacions a totes les escales amb vocació de limitar l’ús del vehicle 
privat, potenciar-ne el del transport públic i garantir la connectivitat a peu i en bicicleta. 

 Aprofitar la connexió amb un pol d’activitat econòmica existent (el Circuït) per tal de 
generar sinèrgies des d’un punt de vista de l’activitat (l’efecte reclam del Circuït 
potencia l’interès dels sòls industrials adjacents i aquests sòls poden acollir activitats 
associades i complementàries del mateix). I per altra banda, reduir els costos econòmics i 
ambientals d’aquestes noves sinèrgies (per exemple, mitjançant la proposta dels espais 
lliures/aparcaments). 

 Consolidar uns sòls estratègicament situats però actualment aïllats del seu entorn proper 
pel pas de grans infraestructures viàries que els fan de barrera. Aquest fet ha sumit la seva 
realitat en la indefinició urbana. L’ordenació prevista garanteix la funcionalitat d’aquests i 
la seva capacitat per a acollir activitats industrials i terciàries. 

 Garantir la permeabilitat urbana d’aquests sòls i promoure les connexions i l’intercanvi 
amb el seu entorn urbà. 

Segons això es pot concloure que les propostes que integren el present Pla promouen un 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

13. Mesures per a una mobilitat sostenible 

En relació a les mesures adoptades pel Pla per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible 
en el municipi, en compliment de l’obligació de prestació del servei de transport col·lectiu 
urbà de viatgers, cal tenir en compte que resta subordinat (a nivell de planejament general) 
a les determinacions establertes per l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del PDU. I 
a grans trets, l’EAMG del PDU proposa una sèrie de mesures: 

 Dificultar l’ús del vehicle privat mitjançant: la reducció de les places previstes 
d’aparcament,  la regulació de l’aparcament en calçada i les bonificacions envers els 
vehicles d’alta ocupació i als vehicles nets. 

 Potenciar la utilització del transport públic mitjançant: l’obertura de l’estació de Renfe de 
la línia R3 i el seu desdoblament, l’increment de l’oferta de transport públic de superfície i 
l’obligació envers indústries i activitats que superin un llindar en el nombre de treballadors 
a cobrir mitjançant transport d’empresa el 60% de la demanda prevista. 

 Preveu una sèrie de connexions per garantir la connectivitat a peu i en bicicleta. 

Aquestes mesures i la seva aplicació concreta definida en el contingut del PDU, conformen 
el marc de desenvolupament dels sòls inclosos en aquest document de modificació i seran 
traslladades i detallades dins del contingut dels planejaments derivats que desenvolupin 
aquests sòls. 

14. Informe de sostenibilitat econòmica 

L’informe de sostenibilitat econòmica previst a l’article 59.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, que es refereix a la redacció del POUM, es pot considerar per extensió 
aplicable a les seves modificacions posteriors i també a les del planejament general no 
adaptat a la legislació urbanística vigent. En aquest cas, la modificació puntual del 
planejament general comporta certa variació dels paràmetres generals que intervenen en 
la determinació dels ingressos de la hisenda pública, i de les despeses. 

14.1. Fonament legal 

14.1.1. Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl 

Article 15.  Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 
4. La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions d’urbanització ha d’incloure un informe 
o memòria de sostenibilitat econòmica, en el qual es ponderarà en particular el impacte de l’actuació en les 
Hisendes Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la 
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posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i adequació del sòl destinat a 
usos productius. 

14.1.2. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 

Article 59. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
(...) 
3. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar: 
d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació del 
sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de 
la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
Article 61. Documentació dels programes d’actuació urbanística municipal 
1. Els programes d’actuació urbanística municipal es componen dels documents següents: 
d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir un informe de sostenibilitat econòmica que 
ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables 
de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis 
necessaris. (...) 
Article 116. Concepte d’execució urbanística. Participació en el procés d’execució dels plans urbanístics 
(...) 
6. Les administracions competents en matèria d’execució urbanística efectuen el seguiment d’aquesta 
activitat, que ha de considerar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions objecte d’execució, 
d’acord amb el que disposa la legislació que regula el règim d’organització i funcionament d’aquestes 
administracions. Aquest seguiment pot tenir els efectes propis del que preveu la legislació d’avaluació 
ambiental de plans i programes, quan compleixi els requisits que aquesta legislació estableix. 

14.2. Antecedents i marc actual 

En relació a l’impacte potencial de l’operació definida per aquest Pla, sobre la hisenda 
pública, s’ha de tenir en compte que la gran implantació industrial de la UA-26 i d’altres 
instal·lacions a l’UP-5 i l’UP-6, que el planejament preveu recollir, ja existeixen, estan en 
funcionament i, per tant, els ingressos que pot suposar la seva construcció i posada en 
marxa no es poden considerar, així com les despeses derivades de l’escomesa i posada en 
marxa dels serveis. No obstant, donat que aquest casos no són representatius de la totalitat 
de l’àmbit, per als presents càlculs s’ha considerat la totalitat dels sòls. 

14.3. Aspectes legals als que dóna resposta l’informe 

Els aspectes legals als quals dóna resposta l’informe són els que s’enumeren a continuació: 

QUANTIFICACIÓ DE DESPESES 
 Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

 Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada per la implantació i el 
manteniment de les infraestructures necessàries. 

 Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada per la posada en marxa dels 
serveis resultants 

QUANTIFICACIÓ D’INGRESSOS MUNICIPALS 
 Impostos extraordinaris 

 Impost sobre béns immobles (IBI) 

 Imposts d’activitats econòmiques 

14.4. Despeses generades per l’operació 

14.4.1. Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.  

El sòl previst és suficient per a l’ús que es proposa. La qualificació del sistema viari es 
considera adequada en relació a la vialitat existent, garantint així una adequada 
funcionalitat del conjunt. 

14.4.2. Implantació i manteniment de les infraestructures necessàries. 

La hisenda pública afectada per l’operació proposada en el present planejament, és 
l’Ajuntament de Parets del Vallés. Per altra banda, les despeses d’implantació i 
manteniment de les infraestructures necessàries que s’han considerat per aquest cas, s’han 
calculat seguint les directrius del Serveis Tècnics del propi Ajuntament i de les empreses dels 
serveis afectats, per tant es considera que les condicions d’implantació i de manteniment es 
troben dins d’uns estàndards acceptables. 

Els criteris i càlculs específics per a cada infraestructura, són els que es detallen a 
continuació: 

 Xarxa viària. El manteniment de la vialitat (no supramunicipal) té un ràtio anual de 
1,50€/m², el que suposa: 70.261m² x 1,50€/m² = 105.392€ anuals 

 Xarxa de subministrament d’energia elèctrica. No té despeses d’implantació ni de 
manteniment directe. Dependrà de l’empresa i dels usuaris del subministrament. 

 Xarxa d’enllumenat públic. Les despeses derivades de l’enllumenat públic estan incloses 
dins de la partida de manteniment de la xarxa viària i de les zones verdes. 

 Xarxa de telecomunicacions. La xarxa, d’acord amb les indicacions municipals, es 
considera que tenen les canalitzacions necessàries per tal que les diferents companyies 
puguin subministrar el servei de comunicació. No tenen despeses directes d’implantació 
ni de manteniment. 

 Xarxa d’aigua potable. Es considera que la xarxa prevista seguirà les indicacions de 
l’empresa Concessionària d’Aigües de Sabadell (Cassa). No tenen despeses directes 
d’implantació ni de manteniment, que es consideren unes despeses de relació entre 
l’empresa concessionària i l’usuari. 

 Xarxa de sanejament. Aigües pluvials i residuals. Es considera que es projectaran seguint 
els criteris tècnics municipals. No tenen despeses d’implantació. El seu manteniment es 
considera una despesa de relació entre l’empresa concessionària i l’usuari. 

 Sistema d’espais lliures de zones verdes. El manteniment de les zones verdes té un ràtio 
anual de 0,50€/m², el que suposa 93.714m² x 0,50€/m² = 46.857€ anuals 

14.4.3. Posada en marxa dels serveis resultants. 

Es considera que no és necessari establir cap servei resultant de l’actuació. 
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14.5. Ingressos municipals generats per l’operació 

14.5.1. Impostos extraordinaris  

Són aquells com les llicències d’obra i taxes de construcció que es paguen una sola vegada 
i que, per tant, no tenen una repercussió important en els ingressos anuals. Aquest concepte 
suposa un 5,39% del Pressupost d’Execució Material. Considerem, als efectes d’aquest 
càlcul, que el desenvolupament de la meitat del sector es dugui a terme al llarg dels propers 
8 anys. Tenint en compte el mòdul bàsic del COAC i dels coeficients que s’haurien d’aplicar 
per tipologia i zona, establim un preu mig de 650€/m². 

380.467m²st x 650€/m² x 0,0539 / 8 anys = 1.666.208€/any 

14.5.2. Impost del béns immobles (IBI) 

Tenint en compte una superfície bruta de l’àmbit de 677.316m², amb un valor cadastral 
actualitzat per aquesta zona de 5€/m² i un coeficient del 0,89% per l’any 2010: 

677.316m² x 5€/m² x 0,0089 = 30.141€/any 

14.5.3. Impost d’activitats econòmiques (IAE) 

En tractar-se d’uns sòls pendents en la seva majoria d’un pla parcial, encara no es pot 
preveure la mida de les futures instal·lacions. I donat que aquest impost només grava les 
activitats que facturen més d’1.000.000€, no s’ha tingut en compte en aquests càlculs, tot i 
que en tot cas és un valor favorable respecte el balanç final. 

14.6. Conclusions 

Segons les dades exposades en els punts anteriors, el balanç resultant durant els 8 primers 
anys, seria el que segueix: 

 Despeses fruit de la modificació  152.249€ 

 Ingressos produïts per la modificació 1.696.349€ 

 Saldo resultant     1.544.100€ 

Tal com ja s’ha dit, els càlculs expressats tenen un valor purament orientatiu i justificatiu de la 
viabilitat de l’operació, donat que una part (menor) del sostre previst ja està materialitzat, 
com es el cas de la implantació industrial existent a la UA-26 i que no s’estan computant els 
possibles ingressos provinents de l’IAE. 

Es conclou que la modificació no genera cap impacte negatiu sobre les finances públiques 
de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
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NORMATIVA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL 1. “UP 5” 

Article 1. Modificació de la fitxa normativa del sector UP-5 de l’Annex Normatiu de les 
Normes del PGO de Parets del Vallés. 

SECTOR UP-5 CIRCUÏT
DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT:  Entre Nutrexpa i la carretera C-17
OBJECTIUS: Ordenació del sector industrial segons criteris fixats per a la Zona industrial, Clau ZI1
SUPERFÍCIE: 187.415 m²
ÍNDEX EDIFICABILITAT BRUTA: 0,52 m²st/m²sòl
CESSIONS MÍNIMES:

VIALITAT: Nova C-17 3,04 %
Estructurant 7,20 %
Local 2,82 %

PROTECCIÓ DE SISTEMES: 6,39 %
ESPAIS LLIURES: 14,22 %
EQUIPAMENTS: 8,85 %

ÚS: Industrial
SISTEMA D'ACTUACIÓ: Cooperació
CONDICIONS D'ORDENACIÓ

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ AL SÒL DE SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
‐

‐

‐

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A LES CÀRREGUES DEL SECTOR
‐
‐

Subsidiàriament, i atenent a dificultats sobrevingudes en la gestió, la present modificació faculta l’administració actuant a la seva 
gestió i execució segons determinacions de l’article 122 del Reglament de la LUC.

Com a criteri general, les cessions corresponents a zones verdes es situaran prioritàriament confrontants a la reserva per a la 
nova variant de la C-17 prevista al PDU

El sector haurà  el 45 % del valor de les obre d'urbanització de connexió  provisional corresponents a la prolongació de la vialitat 
estructurant i la construcció de la peça de llevant de l'enllaç existent.

En dies d'utilització del Circuït de CataLunya, els sòls de cessió de verd per sobre dels mínims legalment establerts i els de 
protecció de sistemes del sector podran destinar-se a aparcament temporal 

El sector no participarà en cap càrrega d'urbanització provinent de la construcció de la nova variant de la C17 prevista al PDU

L’execució d’aquesta obra serà realitzada prioritàriament per part del sector que es desenvolupi en primera fase que n’avançarà 
el pagament corresponent a l’altre sector i, per tant,  suposa l’adjudicació de sòl amb aprofitament en el sector veí. 
Els sòls delimitats com a viari per a la connexió provisional per aquesta MPGO són títol suficient per a l'ocupació directa per part 
de l'administració competent, d'acord amb l'article 156 del TRLUC. 

El pla parcial que desenvolupi el sector haurà de donar compliment a les consideracions de la RESOLUCIÓ sobre la presència 
d'efectes significatius sobre el medi ambient de la Modificació punutal del Pla general d'ordenació als àmbits UP-3, UP-6 i la UA-
26, al terme municipal de Parets del Vallès. Exp. OTAABA20160023

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL 2. “UA 26” 

Article 1. Modificació de la fitxa normativa de la unitat d’actuació UA-26 de l’Annex 
Normatiu de les Normes del PGO de Parets del Vallés. 

UNITAT D'ACTUACIÓ UA-26 NUTREXPA
DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT: Entre la carretera C-17, UP-5 i UP-6
OBJECTIUS:

SUPERFÍCIE: 97.696 m²
ÍNDEX EDIFICABILITAT BRUTA: 0,74 m²st/m²sòl
SÒLS DE SISTEMES:

VIAL: Estructurant 2,66 %
Local 9,35 %

ESPAIS LLIURES: 9,00 %
PROTECIÓ DE SISTEMES 0,67 %

SÒLS DE ZONES:
INDUSTRIAL: 75,77 %
SERVEIS TÈCNICS PRIVATS: 2,55 %

ÚS: Industrial
SISTEMA D'ACTUACIÓ: Cooperació
CONDICIONS D'ORDENACIÓ

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ AL SÒL DE SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
‐

‐

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A L'ORDENACIÓ DELS SÒLS PRIVATS
‐

‐

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A LES CÀRREGUES DEL SECTOR
‐

‐

Els sòls delimitats com a viari per a la connexió provisional per aquesta MPGO són títol suficient per a l'ocupació directa per part 
de l'administració competent, d'acord amb l'article 156 del TRLUC. 
Subsidiàriament, i atenent a dificultats sobrevingudes en la gestió, la present modificació faculta l’administració actuant a la seva 
gestió i execució segons determinacions de l’article 122 del Reglament de la LUC.
La UA-26 executarà, en primera fase i com a càrrega externa, la urbanització del vial que connecta la C-17 amb la plataforma on 
se situa l’activitat industrial. 

Consolidar les implantacions existents i ordenar l’entorn segons criteris 
fixats per a la  Zona industrial, Clau ZI1, i d'acord amb la present fitxa.

Com a criteri general, les cessions corresponents a zones verdes es situaran paral·leles a la reserva per a la nova variant de la C-
17 prevista al PDU i en continuïtat amb les del secor UP 6

La unitat de zona ZI1 es constitueix en parcel.la única. Podrà parcel.lar-se en les condicions generals del PGO per aquesta clau 
prèvia tramitació d'un PMU de reordenació.

En dies d'utilització del Circuït de Catalunya com a conseqüència de curses automobilístiques o de motocicletes, els sòls de 
cessió de verd i de protecció de sistemes del sector podran destinar-se a aparcament temporal.

Es reconeix el dipòsit existent mitjançant la clau de nova creació de Serveis tècnics privats (STp) que s'integra en la normativa 

La UA-26 no participarà en cap càrrega d'urbanització provinent de la construcció de la nova variant de la C-17 prevista al PDU.
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Article 2. Introducció d’una Subsecció Desena dins del Capítol Segon de les Normes del PGO 
de Parets del Vallès per la regulació de la nova zona de Serveis Tècnics Privats (STp). Nou 
article 116bis.  

SUBSECCIÓ DESENA 
SERVEIS TÈCNICS PRIVATS (STp) 
116bis. Zona de Serveis Tècnics privats 
1. El Pla General conté l’ordenació de les infraestructures de serveis tècnics privats, sense perjudici del que 
regula la legislació tècnica específica sobre la matèria. 
2. La zona de serveis tècnics privats comprèn: 
a) Instal·lacions d’abastament d’aigües privades. 
b) Instal·lacions de sanejament privades. 
c) Instal·lacions de tractament i eliminació de residus privades. 
d) Instal·lacions de conducció i regulació d’energia privades. 
e) Elements i xarxes d’emissió, recepció i conducció de sistemes d’informació i comunicació privats. 
3. La zona de serveis tècnics privats ha d’estar subordinada a un altre sòl d’aprofitament privat, ja sigui 
industrial, residencial, etc, al qual dona servei. 
4. A les zones de serveis tècnics privats només s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o 
servei de què es tracti, amb les condicions de funcionament específic regulades a la legislació sectorial 
vigent. 
5. L’edificabilitat assignable és aquella tècnicament justificada i necessària per al correcte funcionament de 
la instal·lació. Aquesta edificabilitat computarà als efectes del sostre assignat a la zona a la qual es 
subordinen els sòls de serveis tècnics privats. 
6. En tot cas, la volumetria resultant de les construccions que s’hi implantin haurà de ser coherent amb l’ús, 
haurà d’estar tècnicament justificada i subjecta als permisos pertinents i serà objecte d’avaluació municipal 
dins l’expedient de llicència d’obres. 
7. Els espais lliures d’edificacions o instal·lacions que constitueixen l’entorn d’aquests serveis rebran un 
tractament de jardí privat. 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL 3. “UP 6” 

Article 1. Modificació de la fitxa normativa del sector UP-6 de l’Annex Normatiu de les 
Normes del PGO de Parets del Vallés. 

SECTOR UP-6 NORD-EST
DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT:  Entre Nutrexpa i la carretera C-17
OBJECTIUS: Ordenació del sector industrial segons criteris fixats  per a la  Zona industrial, Clau ZI1
SUPERFÍCIE: 390.219 m²
ÍNDEX EDIFICABILITAT BRUTA: 0,54 m²st/m²sòl
CESSIONS MÍNIMES:

VIALITAT: Nova C-17 6,11 %
Estructurant 8,65 %
Local a determinar pel pla parcial

PROTECCIÓ DE SISTEMES: 3,67 %
ESPAIS LLIURES: Espais lliures per al lleure 10,00 %

Espais lliures complementaris 5,00 %
EQUIPAMENTS: 5,00 %
SISTEMA HIDROGRÀFIC: 0,63 %
SERVEIS TÈCNICS: 1,29 %

ÚS: Industrial
SISTEMA D'ACTUACIÓ: Compensació
CONDICIONS D'ORDENACIÓ

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ AL SÒL DE SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
‐

‐

‐

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A LES CÀRREGUES DEL SECTOR
‐
‐
‐ El sector haurà  el 45 % del valor de les obre d'urbanització de connexió  provisional corresponents a la prolongació de la vialitat 

estructurant i la construcció de la peça de llevant de l'enllaç existent.
L’execució d’aquesta obra serà realitzada prioritàriament per part del sector que es desenvolupi en primera fase que n’avançarà 
el pagament corresponent a l’altre sector i, per tant,  suposa l’adjudicació de sòl amb aprofitament en el sector veí. 
Els sòls delimitats com a viari per a la connexió provisional per aquesta MPGO són títol suficient per a l'ocupació directa per part 
de l'administració competent, d'acord amb l'article 156 del TRLUC. 
Subsidiàriament, i atenent a dificultats sobrevingudes en la gestió, la present modificació faculta l’administració actuant a la seva 
gestió i execució segons determinacions de l’article 122 del Reglament de la LUC.

Com a ciriteri general, les cessions corresponents a zones verdes es situaran prioritàriament confrontants a la reserva per a la 
nova variant de la C-17 prevista al PDU

El sector no participarà en cap càrrega d'urbanització provinent de la construcció de la nova variant de la C17 prevista al PDU
El sector ha de costejar la urbanització de la rotonda prevista sobre la C-17 i cedir el sòls d'aquesta rotonda inclosos dins del seu 

En dies d'utilització del Circuït de Catalunya com a conseqüència de curses automobilístiques o de motocicletes, els sòls de 
cessió de verd per sobre dels mínims legalment establerts i els de protecció de sistemes del sector podran destinar-se a 
El pla parcial que desenvolupi el sector haurà de donar compliment a les consideracions de la RESOLUCIÓ sobre la presència 
d'efectes significatius sobre el medi ambient de la Modificació punutal del Pla general d'ordenació als àmbits UP-3, UP-6 i la UA-
26, al terme municipal de Parets del Vallès. Exp. OTAABA20160023
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ADAPTACIÓ . “UP 9” 

SECTOR UP-9
DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT: Inclòs dins l'àmbit del sector d'interès supramunicpal de Can Guitet -Parets del Vallès i Montmeló-
CRITERIS D'ORDENACIÓ Ordenació segons determinacions Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya
SUPERFÍCIE: 177.574 m²
ÍNDEX EDIFICABILITAT BRUTA: 0,87 m²st/m²sòl
CESSIONS MÍNIMES: Segons determinacions Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya
ÚS: Segons determinacions Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya
SISTEMA D'ACTUACIÓ: Cooperació
DEFINICIÓ GRÀFICA - ORDENACIÓ

ESPECIFICITATS EN RELACIÓ A LES INFRAESTRUCTURES
Segons determinacions Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya  
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GESTIÓ I PLA D’ETAPES 

S’estableix una etapa de dos anys per al desenvolupament, ordenació, gestió i urbanització 
del sector UP-5 a partir de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual 1. 

Pel cas de la UA-26, s’estableix una etapa de cinc anys per a la gestió i urbanització a partir 
de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual 2. 

Pel sector UP-6, s’estableix una etapa de dos anys per a l’ordenació de detall a partir de 
l’aprovació definitiva de la Modificació puntual 3. A partir de l’aprovació definitiva del pla 
parcial s’estableix un termini de de cinc anys per a la gestió i urbanització del sector. 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ als àmbits dels sectors “UP-5”, “UP-6” i de la “UA-26” al terme municipal de Parets del Vallès.  

 novembre 2016 
        
                     

28 
 

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 

Aquest estudi econòmic es basa en les dades generals que es deriven dels paràmetres i les 
determinacions normatives establertes per a cada un dels sectors, i corresponents polígons 
d’actuació urbanística, previstos pel Pla. Per altra banda, les càrregues urbanístiques 
considerades s’han calculat en funció d’uns mòduls equivalents per a tots els casos, i 
inclouen les que tenen a veure amb actuacions ubicades dins dels límits del polígon i les 
externes que s’associen perquè són necessàries per al seu desenvolupament. Totes les xifres 
expressades tenen exclòs l’IVA. 

1. Metodologia 

L’àmbit territorial de les Modificacions puntuals de PGO comprenen uns sòls de 67,73 Ha. 
Inclou dos sectors urbanitzables i una Unitat d’Actuació en sòl urbà delimitats pel POUM, en 
concret: 

1.1. MODIFICACIÓ PUNTUAL-1. “UP-5” 

Abasta el sector UP-5 situat a l’extrem sud de l’àmbit de Modificació. Limita al sud amb la 
carretera C-35, al nord amb la UA-26, a ponent amb l’actual traça de la carretera C-17 i a 
llevant amb la nova reserva de la C-17 i el Circuït de Catalunya. 

La superfície total de l’àmbit de MODIFICACIÓ PUNTUAL-1 correspon a 187.415,40m² de sòl. 

1.2. MODIFICACIÓ PUNTUAL-2. “UA-26” 

Abasta, amb petits ajustos, els terrenys de la Unitat d’Actuació en sòl urbà UA-26 situada al 
centre de l’àmbit, així com la finca de l’UP-6 vigent amb front a la C-17 a l’alçada del carrer 
de la Bassa. Aquest àmbit llinda pel nord amb l’àmbit de la Modificació puntual 3 de l’UP-6, 
pel sud amb l’àmbit de la Modificació puntual 1 de l’UP-5, a l’est amb la carretera C-35 i a 
l’oest amb la C-17.  Són els sòls actualment ocupats per l’empresa Idilia Foods, SL. 

La superfície total de l’àmbit de MODIFICACIÓ PUNTUAL-2 correspon a 97.696,01 m² de sòl. 

1.3. MODIFICACIÓ PUNTUAL-3. “UP-6” 

Abasta amb alguns ajustos els terrenys corresponents al sector urbanitzable UP-6 i els sòls 
destinats  a sistema general viari de connexió entre la C-35 i la C-17 previstos pel  POUM de 
Parets del Vallès fora del sector urbanitzable. L’àmbit llinda pel nord amb el terme municipal 
de Lliçà de Vall, pel sud amb l’àmbit de la Modificació puntual 2 de la UA-26, a l’est amb la 
carretera C-35 en contacte amb el límit de terme municipal de Granollers i el Circuït de 
Catalunya i a l’oest amb la C-17. 

La superfície total de l’àmbit de MODIFICACIÓ PUNTUAL-3 correspon a 392.204,76 m² de sòl. 

La distribució de sostre proposada, per sectors i polígons, és la següent: 

MODIFICACIÓ PUNTUAL-1. “UP-5”:   97.456 m²st 

MODIFICACIÓ PUNTUAL-2. “UA-26”:    72.294,90 m²st 

MODIFICACIÓ PUNTUAL-3. “UP-6”:    210.718,06 m²st 

L’estudi de viabilitat econòmica del desenvolupament urbanística de la present MPGO està 
basat en un model estàtic d’anàlisi de rendibilitat aplicat a cada ús, i cada sector i polígon, 
per estimar els valors de repercussió de solar urbanitzat en cada cas per calcular el valor 
residual del sòl abans d’urbanitzar. 

Consisteix essencialment en el càlcul del valor residual dels sòl abans d’iniciar la 
urbanització, a partir dels preus de mercat dels productes finals i una condició de rendibilitat, 
en cada cas en funció del risc. 

Atès que l’agenda de les actuacions contemplada en la MPGO allarga el termini de 
finalització del desenvolupament i construcció dels diferents àmbits més de 5 anys com a 
conseqüència de l’actual situació socio-econòmica, es creu convenient no aplicar el 
mètode dinàmic en tant en quant el grau d’incertesa en l’aplicació de les variables dels 
fluxos de caixa a preveure resultaria poc fiable. 

A partir d’aquesta disjuntiva, es creu oportú aplicar un mètode residual estàtic on 
comprovar que si a data d’avui, i amb les càrregues determinades pel sector, el valor 
residual resulta comparable amb el valor del sòl pels usos actuals. A partir d’aquesta 
comprovació, i en aplicació del principi de prudència, resultaria coherent afirmar que la 
millora de les condicions econòmiques actuals comportarà una millora de les condicions de 
viabilitat econòmica de la MPGO. 

És per aquesta raó que es planteja calcular el valor residual del sòl a partir de l’aplicació 
dels criteris fixats Real Decreto 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de valoracions de la Llei del Sòl. 

Aquest valor residual deu comparar-se amb els valors de referencia del sòls industrials de la 
zona i rodalies. En aquest sentit i tenint en compte que acaba d’aprovar-se el Pla Director 
Urbanístic del Circuït es prenen com a referència els preus establerts i obtinguts a l’estudi 
econòmic i finances d’aquest document pels diversos sectors industrials que s’ordenen 
directament amb el PDU. 

D’acord amb l’estudi elaborat en el marc dels treballs de l’esmentat Pla Director, el valor del 
sostre urbanitzat pels sectors eminentment industrials, Sector de Can Guitet i sector de Can 
Riba-Can Ninou, oscil·len entre els 182,66 €/m²st i 185,89 €/m²st respectivament, que si es 
trasllada al valor de repercussió del sòl brut aquests valors resulten ser de 31,58 €/m² de sostre 
urbanitzat i 26,13 €/m² de sostre urbanitzat respectivament. 

2. Marc legal i objectius de l’estudi 

L’article 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, estableix: 

Article 99. Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels 
usos” 
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1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre edificable, 
de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos anteriorment 
establerts, han d’incloure en la documentació les especificacions següents: 
(...) 
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 
Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació financera, com a separata. 

El present estudi econòmic i financer, es realitza segons el que determina l’article 76.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme: 

76.3. L’avaluació econòmica i financera del pla d’ordenació urbanística municipal conté l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions 
necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera 
de les actuacions derivades de l’execució del pla. 

Per tant, l’objectiu d’aquest estudi és garantir que totes i cadascuna de les operacions de 
gestió independent que es proposen en el present Pla siguin econòmicament viables per a 
qui les promogui, sigui una entitat pública o privada. 

Als efectes del compliment d’aquest article, el document integra com Annex 1 les dades 
emprades per a la realització d’aquesta avaluació econòmica i financera.  

3. Criteris de valoració de l’aprofitament 

L’article 36 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, estableix les determinacions relatives a l’aprofitament urbanístic. 

Article 36. Regles de ponderació de l’aprofitament urbanístic 
36.1 Els elements que integren l’aprofitament urbanístic són l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que 
assigni al sòl el planejament urbanístic. La intensitat dels usos depèn del nombre d’establiments per unitat de 
superfície o de la densitat de l’ús residencial, d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic. 
36.2 Quan l’àmbit d’actuació comprèn diverses zones, per a la determinació de l’aprofitament urbanístic i 
de la fixació del valor relatiu homogeneïtzat de cadascuna, se segueix el mètode següent: 
S’estableixen coeficients d’homogeneïtzació, d’acord amb el que estableix l’article 37 de la Llei d’urbanisme 
que, de manera justificada, expressin les diferències de valor de l’ús i de la intensitat de l’ús de cada zona en 
relació amb el valor dels usos i les intensitats de la resta. Els coeficients seran iguals o menors que la unitat. 
En cada zona, el producte del coeficient que li correspongui pel coeficient d’edificabilitat i per la superfície 
de la zona en determina l’aprofitament urbanístic, que s’expressa en unitats de valor o d’aprofitament. En el 
cas de zones o sistemes de titularitat privada destinats a usos en els quals l’edificabilitat, pel seu caràcter 
accessori, no constitueix un element rellevant de l’aprofitament urbanístic, com els usos esportius a l’aire lliure 
o altres anàlegs, l’aprofitament es determina pel producte del coeficient d’homogeneïtzació, que ha de 
ponderar adequadament aquesta circumstància, i de la superfície de la zona o sistema. 
L’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació és el sumatori dels aprofitaments urbanístics de les zones que 
s’hi inclouen. 
L’aprofitament urbanístic mitjà de l’àmbit d’actuació quedarà determinat pel resultat de dividir 
l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació per la superfície total d’aquest, determinada d’acord amb 
allò que estableix l’article 35 d’aquest Reglament. 

D’acord amb l’ordenació proposada s’identifica una única tipologia de producte 
immobiliari en tots els àmbits de Modificació puntual que integren aquest Pla: 

 Industrial genèric. 

4. Aprofitaments 

Els aprofitaments previstos al present expedient de Modificació per als diferents àmbits són 
els següents: 

Sector UP 5 Sostre

Industrial genèric 97.456 m²st  

Sector PAU UA 26 Sostre

Industrial genèric 72.295 m²st  

Sector UP 6 Sostre

Industrial genèric 210.718 m²st  

5. Preus de venda i costos de construcció 

5.1. Valors en venda 

Els valors de venda que s’han fet servir en l’estudi econòmic financer estan basats en els 
preus de venda de referència de l’estudi que incorpora el Pla Director Urbanístic del Circuït 
de Barcelona-Catalunya, recentment aprovat definitivament aplicant un coeficient de 0,75 
per tal d’afinar una mica més segons oferta de sòl dins el municipi de Parets del Vallès. 

El preu de venda del m² de sòls industrial tipus inclòs dins l’estudi econòmic del PDE és de 950 
€/m²st. Aplicant el coeficient corrector s’obté el valor a considerar en aquest estudi 
econòmic, que és de 775 €/m²st. 

Sòls industrials 

D’acord amb aquest criteris, el preu mitjà de venda l’ús Industrial genèric serà de 720 €/m²st.. 

El resum de preus de venda dels diferents usos emprats en la valoració és el següent: 

valor venda (Vv) €/m² sup. útil €/m² st

Industrial genèric 800 720  

5.2. Preus de construcció 

Els valors de construcció emprats de referència són el del Boletín Económico de la 
Construcción, núm. 303, tercer trimestre de l’any 2015. 

S’estableix com a preu de construcció el de Nou Industrial, que és de 474,70 €/m² 

D’acord amb els criteris de valoració emprats d’acord amb Reglament de valoracions de la 
Llei del Sòl, els preus emprats incorporen el 20% de benefici industrial i costos general i els 
costos de gestió corresponents a Honoraris de tècnics i permisos d’obra (11,50 %PEC) i 
Seguretat i Salut (2% PEC). 

6. Criteris de valoració de les càrregues 

L’article 120.1 del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, estableix en relació a aquest concepte: 
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Article 120. Despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i dret de reallotjament 
1.Les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els conceptes següents: 
a)La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels projectes 
d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon d’actuació urbanística. 
b)Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de plantacions, 
d’obres i d’instal•lacions que siguin exigits per a l’execució dels plans, d’acord amb la legislació aplicable en 
matèria de sòl. 
c)Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats. 
d)El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels projectes 
d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística. 
e)Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels acords i les 
operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística. 
f)Les despeses de gestió , degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no-enriquiment 
injust. 
g)Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord amb la legislació 
aplicable en matèria de sòl. 
h)Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament, d’acord amb el que disposa l’apartat 
2. 

Els costos d’urbanització interna, les indemnitzacions i els enderrocs de cada polígon seran 
assumits pels propietaris/promotors en el procés de desenvolupament urbanístic. 

El cost de les obres d’urbanització en l’àmbit de la Modificació són de diferent naturalesa en 
funció dels requeriments de cadascun dels sectors, no obstant, s’ha partit de valors 
homogenis per conceptes iguals a tenir en compte en el polígons definits. 

En el càlcul del valor residual del sòl de cadascun dels sector s’ha tingut en compte la cessió 
obligatòria del 10% de l’aprofitament urbanístic a l’administració actuant. 

7. Criteris de valoració del sòl 

El mètode a utilitzar per valorar el serà el corresponent als sòls en règim d’equidistribució de 
beneficis i càrregues, regulat per l’article 27 del Decret 1492/2011, de 24 d’octubre pel que 
s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl. 

Artículo 27. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. 
1. En la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en la que los propietarios ejercitan la 
facultad de participar en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, y salvo existencia de 
acuerdo específico suscrito por la totalidad de los mismos con la finalidad de ponderar las propiedades 
afectadas entre sí o, en su caso, con las aportaciones del promotor de la actuación o de la Administración 
actuante, el suelo se tasará por el valor que les correspondería terminada la ejecución, en los términos 
establecidos en el artículo 22 de este Reglamento. 
2. En el caso de que algún propietario no pudiera ejercitar la facultad de participar por causa de la 
insuficiencia de los derechos aportados para recibir una parcela edificable resultante de la actuación, su 
suelo se tasará por el valor establecido en el apartado anterior, descontados los gastos de urbanización no 
realizados e incrementados en la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo correspondientes a dichos gastos, 
conforme al apartado 3 del artículo 22 de este Reglamento. 
Així mateix, l’article 22 del Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre pel que s’aprova el Reglament de 
valoracions de la Llei del Sòl, desplega el contingut legislatiu amb les determinacions següents: 
Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado. 
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal o 
se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia 
determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 
VS = ∑Ei x VRSi 

Siendo: 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables 
por metro cuadrado de suelo. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado 
edificable. 
2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el 
apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión: 
VRS = Vv/K - Vc 
Siendo: 
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario 
acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por 
metro cuadrado edificable. 
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y 
promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria 
para la materialización de la edificabilidad. 
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a 
la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas 
a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los 
valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones 
económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos 
generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado 
inmobiliario en la zona. 
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados 
a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte 
dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el 
riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente 
de gastos generales. 
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado 
de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del 
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y 
dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en los 
términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo. 
3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el 
levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la edificabilidad prevista, se 
descontarán del valor del suelo determinado según el apartado 1 anterior la totalidad de los costes y gastos 
pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
VSo = VS - G . (1 + TLR + PR) 
Siendo: 
VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en euros. 
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno. 
PR = Prima de riesgo en tanto por uno. 
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, será la 
última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la 
deuda pública de plazo entre dos y seis años. En cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de determinar el 
beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los usos y tipologías correspondientes 
atribuidos por la ordenación urbanística, tomando como referencia los porcentajes establecidos en el 
cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de inmueble sin que pueda ser superior al 
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porcentaje que se determine para el coeficiente corrector K establecido en el apartado 2 anterior, incluida 
la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad de los gastos generales. 
4. La aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores, no considerará otros 
parámetros económicos que los que puedan deducirse de la situación en el momento de la tasación. En 
ningún caso se considerarán las expectativas de plusvalías o alteraciones de valor que pudieran producirse 
en el futuro. 

Segons això, el valor residual del sòl de tot el sector es calcularà  aplicant la fórmula 
establerta a l’article 22.3 del Reglament de la Llei del sòl: 

VSo = VS - G x (1 + TLR + PR) 
Siendo: 
VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.* 
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en euros. 
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno. 
PR = Prima de riesgo en tanto por uno. 
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, será la 
última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la 
deuda pública de plazo entre dos y seis años. En cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de determinar el 
beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los usos y tipologías correspondientes 
atribuidos por la ordenación urbanística, tomando como referencia los porcentajes establecidos en el 
cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de inmueble sin que pueda ser superior al 
porcentaje que se determine para el coeficiente corrector K establecido en el apartado 2 anterior, incluida 
la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad de los gastos generales. 

* Com a sostre homogeneïtzat a partir dels diversos usos previstos al sector. 

A partir de les determinacions del Reglament de valoracions de la Llei del sòl, i en 
coherència amb els terminis de consolidació de l’àmbit que la present Modificació 
determina, es pren com a valor de referència pel coeficient K de ponderació de la totalitat 
dels costos generals l’1,2. Amb aquest valor es té en compte la baixa dinàmica immobiliària 
actual. 

8. Viabilitat econòmica de les càrregues d’urbanització 

Segons els criteris exposats en els punt anteriors es calcula el valor residual dels diferents 
sectors definits a cada àmbit de modificació inclòs a la present MPGM. 

8.1. Modificació 1. Sector UP 5 Circuït 

D’acord amb els criteris exposats, els valors de cadascun dels tipus de sostre urbanitzats i els 
coeficients d’homogeneïtzació resultants són els següents: 

valor sòl VRS = ( Vv / K ) - Vc €/m² st Q Uv

Industrial genèric 171 1,00  
 

A partir dels anteriors valors, els m² de sostre homogeneïtzat equivalents són els següent: 

Sector UP 5 Sostre Sostre homogeneitzat

Industrial genèric 97.456 m²st 97.456 m²st
97.456 m²st

TOTAL SOSTRE HOMOGENI 97.456

TOTAL 90% SOSTRE HOMOGENI 87.710  
 

8.1.1. Obres d’urbanització 

Els costos d’urbanització s’han calculat aplicant els mòduls dels projectes d’urbanització de 
l’Ajuntament de Barcelona per actuacions de qualitat similars a la de Prim. Els mòduls són els 
següents: 

 Urbanització de vials:      190 €/m² 

 Urbanització de Zones Verdes i Espais lliures:  19 €/m² 

Atès que es tramita en paral·lel el Pla parcial d’ordenació del sector, l’estudi econòmic dels 
sector inclòs en l’àmbit de Modificació 1incorpora els sòls de sistemes, zones verdes i vialitat, 
resultants de l’ordenació de detall del pla parcial. 

En conseqüència, les superfícies de viari i zones verdes a urbanitzar són: 

 Viari:   17.912 m² 

 Zones verdes:  34.522 m² 

Les obres d’urbanització necessàries per la transformació urbanística del l’UP 5 Circuït, 
s’estimen en 4.051.809,5€ (pressupost de contracta, abans d’IVA), equivalent a un mòdul 
unitari de 21,26 €/m²s. 

8.1.2. Càrregues externes d’urbanització 

D’acord amb els ajustos de preu i noves solucions proposades sobre les determinacions del 
projecte d’urbanització redactat sobre el pla parcial anterior, les previsions de costos 
relatives als diversos conceptes a tenir en consideració es recullen en al tabla següent. 

Entre d’altres aspectes, recull l’execució de la connexió provisional i la seva rotonda amb la 
C-35, a l’alçada de l’accés al Circuït de Catalunya. 

Davant la possibilitat de que els sectors urbanitzables implicats en aquesta modificació es 
desenvolupin abans que s’executi la variant de la C-17 i el seu enllaç amb la C-35 i d’accés 
al Circuït, es preveu l’esmentat  vial provisional, que recorre part de la traça del vial 
estructurant i que es connecta amb l’actual enllaç mitjançant una petita rotonda. L’import 
d’aquesta obra s’ha de repartir entre els sectors UP-5 i UP-6. La càrrega del vial provisional 
s’ha repercutit entre l’UP-5 i l’UP-6  segons queda reflectit en l’esquema que segueix: 
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La part a repercutir de manera conjunta entre el dos sector es proposa de manera 
proporcional al valor del sòl brut del sector en relació conjunt dels sectors. 

Així, del total de 800.337,18€ de cost previst per a les obres, al sector UP 5 li correspon un total 
de 352.153,55€, que correspon al 44% del valor total. 

L’execució d’aquesta obra serà bé realitzada per part del sector que es desenvolupi primer 
que n’avançarà el pagament corresponent a l’altre sector i, per tant, obtindrà drets 
reparcel·latoris en el mateix en concepte d’agent urbanitzador. 

El total de càrregues externes previstes és el següent: 

CÀRREGUES EXTERNES 2.320.582,98€
Electra-Caldense 818.165,94€
Aigua potable 95.335,00€

dipòsit
canalització 95.335,00€

Infraestructura viària 631.504,25€
Execució provisional +rotonda 352.153,55€

Accés C-17 279.350,70€

ACA-CONSORCI DEL BESÒS 775.577,79€
dipòsti decantació 221.758,38€

cànon abocament 553.819,41€  
 

L’import total de la urbanització de les càrregues externes és de 2.320.582,98€, (pressupost 
de contracta, abans d’IVA), equivalent a un mòdul unitari de 12,38€/m²s. 

8.1.3. Cost d’indemnitzacions i enderrocs 

L’àmbit de l’UP 5 Circuït 1 te un baix grau de consolidació amb usos i activitats, 
fonamentalment magatzems i edificacions agrícoles. No es preveu que es mantingui cap 
altre edificació. 

Seguint els mateixos criteris que el Pla Director Urbanístic, les indemnitzacions considerades, 
com a valor inicial orientatiu, s’han valorat amb una ràtio unitària de 2,00€/m²sòl. 

Així mateix, s’ha aplicat una ràtio unitària d’1,00€/m²sòl com a valor inicial orientatiu per al 
càlcul del costos d’enderrocs. 

D’acord amb això, els preus en concepte d’indemnitzacions i enderrocs resulten ser els 
següents: 

ENDERROCS 187.415,36€
ratio prevista 1 €/m² 187.415 187.415,36€

INDEMNITZACIONS (trasllats+construccions) 374.830,72€
ratio prevista 2,0 €/m² 187.415 374.830,72€  

 
Aplicant aquests criteris, l’import total dels enderrocs és de 187.415,36€ i el de les 
indemnitzacions és de 374.830,72€. 

8.1.4. Despeses de gestió 

Les despeses de gestió contemplades s’han estimat segons els conceptes següents: 

 Redacció MPGO i redacció Projecte de reparcel·lació:  2% PEM Urb. 

 Redacció projecte d’urbanització i estudis:     7% PEM Urb. 

 Gestió urbanització (Direcció Obra i altres):     6% PEM Urb. 

 Imprevistos:           2% PEM Urb. 

 Despeses registrals i notarials:       1% Valor sòl brut 

 ITP :            7% Valor sòl brut 

El quatre primers conceptes representen els costos de gestió de l’àmbit fins a la completa 
urbanització del sector i representen una total de 688.808€. 

La gestió del sòl representa una total de 459.764€. 

8.1.5. Total càrregues de la urbanització 

El total de càrregues repercutibles al sector UP 5 Circuït 1 és de 8.083.211€. 

8.1.6. VALOR RESIDUAL SECTOR UP 5 CIRCUÏT 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ als àmbits dels sectors “UP-5”, “UP-6” i de la “UA-26” al terme municipal de Parets del Vallès.  

 novembre 2016 
        
                     

33 
 

El valor residual del sostre homogeni, a partir del valor residual del sostre valor 1, serà el 
resultat de la fórmula  VRS = ( Vv / K ) - Vc  

En el nostre cas els calor és: 

VRS = ( Vv / K ) - Vc =     171,13 €/m²st 

El sostre homogeni del polígon a valorar, descomptant el 10% de cessió obligatòria de 
l‘aprofitament urbanístic, és de 87.710 m²st i en conseqüència el valor urbanitzat del polígon 
és de 15.010.171,15 €. 

A partir d’aquest valor s’han de detreure els costos d’urbanització i altres càrregues segons 
l’expressió: 

VSo = VS - G x (1 + TLR + PR) 

on: 

VSo =  Valor del sòl descomptant els deures i les càrregues pendents. 

VS =   Valor del sòl urbanitzat no edificat:      15.010.171,15 € 

G =   Despeses d'urbanització pendents de materialització i altres  8.083.210,60 € 

deures i càrregues pendents. 

TLR = Taxa lliure de risc en tant per u.      0,597% (valor desembre 2015) 

PR =  Prima de risc en tant per u.     14,00% 

Així el valor VSo és de 5.747.054,30 € el que representa una repercussió de: 

65,52 €/m²st homogeni 

58,97 €/m²st del sector 

30,66 €/m²s 

8.2. Modificació 2. Sector PAU  UA 26 

En tractar-se d’un sector industrial en sòl urbà no consolidat de propietat única, Idilia Foods, i 
estar definit ja pel vigent Pla general l’ordenació, i que ara no es modifica, segons una única 
tipologia d’Industrial aïllada, zona ZI 1, es considera que el sostre de l’àmbit ja és homogeni. 
En conseqüència sostre total i sostre total homogeneïtzat del sector són coincidents, tot i que 
caldrà descomptar de l’aprofitament privat del sector el corresponent a la cessió obligatòria 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 

Sector UP 6 Sostre Sostre homogeneitzat

Industrial genèric 210.718 m²st 210.718 m²st
210.718 m²st

TOTAL SOSTRE HOMOGENI 210.718

TOTAL 90% SOSTRE HOMOGENI 189.646  
 

8.2.1. Obres d’urbanització 

Els costos d’urbanització s’han calculat aplicant els mòduls dels projectes d’urbanització de 
l’Ajuntament de Barcelona per actuacions de qualitat similars a la de Prim. Els mòduls són els 
següents: 

 Urbanització de vials:      190 €/m² 

 Urbanització de Zones Verdes i Espais lliures:  19 €/m² 

La proposta incorpora, quant a l’ordenació concreta del sector, tant la concreció dels sòls 
viaris corresponents als sistema estructurant definit al Pla Director Urbanístic del Sector, 
2.603,89m²s, com els corresponents a la vialitat local, que són els destinats a la concreció del 
nou vial paral·lel a la C-17 i al vial de connexió amb les cotes altes dels sòls industrials dels 
sòls situats a llevant, de 15.123,52 m² de superfície. 

També incorpora els sòls destinats a sistema d’espais lliures de 9.186,35 m² de superfície. 

En conseqüència, les superfícies de viari i zones verdes a urbanitzar són: 

 Viari inclòs en el PAU:      11.735 m² 

 Zones verdes incloses en el PAU:    8.793 m² 

Les obres d’urbanització necessàries per la transformació urbanística del PAU UA 26, 
s’estimen en 2.394.847,5€ (pressupost de contracta, abans d’IVA), equivalent a un mòdul 
unitari de 24,51 €/m²s. 

8.2.2. Càrregues externes d’urbanització 

Per tal de mantenir els drets d’accés directe des de la carretera C-17 que actualment te 
Idiia Foods aquest estudi preveu un cost estimat que és el resultat d’aplicar un mòdul del 
50% del previst per a la urbanització “ex novo” de la vialitat, és a dir 95€/m², sobre una 
superfície de 2.194 m², que és la que s’estima necessària per tal de poder concretar una 
accés segur. 

Cal entendre aquest preu com una estimació, que es concretarà en el corresponent 
projecte d’urbanització, si és el cas, i sempre segons les determinacions de la Direcció 
General de Carreteres. 

En conseqüència, la superfície de viari extern a urbanitzar per aquest concepte és: 

 Reorganització i manteniment  accessos C-17:  2.194 m² 

Així mateix cal afegir el cost de la càrrega externa urbanització del vial que connecta la C-
17 amb la plataforma on se situa l’activitat industrial, d’acord amb les determinacions 
normatives de l a fitxa del sector. 
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En conseqüència, la superfície de viari extern a urbanitzar per aquest concepte és: 

 Vial de connexió de  C-17 amb plataforma industrial: 1.004  m² 

S’apliquen els mòduls resultants dels costos per m² de sostre de l’estudi del sector UP 5 en 
relació als conceptes de Infraestructura elèctrica externa, Infraestructura aigua potable 
externa i Infraestructura abocament. 

Val a dir que aquestes ratios s’apliquen només sobre el sostre pendent de consolidar de 
l’àmbit, que és de 60.962,90 m². 

Així el quadre final en concepte de càrregues externes és el següent: 

CÀRREGUES EXTERNES ratio prevista m²st 1.317.044,51€
Infraestructura elèctirca externa 8,4 €/m²st 60.962,90 511.797,88€
Infraestructura aigua potable externa 1,0 €/m² 60.962,90 59.636,13€

Infraestructura viària m²s 399.172,70€
Manteniment accessos C 17 95,0 €/m² 2.194 208.407,00€

190,0 €/m² 1.004 190.765,70€

Infraestructura abocament m²st
5,7 €/m²st 60.963 346.437,79€

Connexió C-17 amb plataforma 
industrial

 
 

L’import total de la urbanització de les càrregues externes és de 1.317.044,51€, (pressupost 
de contracta, abans d’IVA), equivalent a un mòdul unitari de 13,48€/m²s. 

8.2.3. Cost d’indemnitzacions i enderrocs 

Les indemnitzacions considerades, com a valor inicial orientatiu, s’han valorat amb una ràtio 
unitària de 2,00€/m²sòl. 

Així mateix, s’ha aplicat una ràtio unitària d’1,00€/m²sòl com a valor inicial orientatiu per al 
càlcul del costos d’enderrocs. 

D’acord amb això, els preus en concepte d’indemnitzacions i enderrocs resulten ser els 
següents: 

ENDERROCS m² 97.695,81€
ratio prevista 1 €/m² 97.696 97.695,81€

INDEMNITZACIONS (trasllats+construccions) m² 195.391,62€
ratio prevista 2,0 €/m² 97.696 195.391,62€

 
 

Aplicant aquests criteris, l’import total dels enderrocs és de 97.695,81€ i el de les 
indemnitzacions és de 195.391,62€. 

8.2.4. Despeses de gestió 

Les despeses de gestió contemplades s’han estimat segons els conceptes següents: 

 Redacció MPGM i redacció Projecte de reparcel·lació:  2% PEM Urb. 

 Redacció projecte d’urbanització i estudis:    7% PEM Urb. 

 Gestió urbanització (Direcció Obra i altres):    6% PEM Urb. 

 Imprevistos:          2% PEM Urb. 

 Despeses registrals i notarials:       1% Valor sòl brut 

 ITP :            7% Valor sòl brut 

El quatre primers conceptes representen els costos de gestió de l’àmbit fins a la completa 
urbanització del sector i representen una total de 407.124€. 

La gestió del sòl i comercialització dels solars representa una total de 445.459€. 

8.2.5. Total càrregues de la urbanització 

El total de càrregues repercutibles al PAU UA 26 és de 4.857.563€ 

8.2.6. Valor residual UA26 

El valor residual del sostre homogeni, a partir del valor residual del sostre valor 1, serà el 
resultat de la fórmula  VRS = ( Vv / K ) - Vc  

En el nostre cas els calor és: 

VRS = ( Vv / K ) - Vc =     171,13 €/m²st 
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El sostre homogeni del polígon a valorar, descomptant el 10% de cessió obligatòria de 
l‘aprofitament urbanístic, és de 65.065 m²st i en conseqüència el valor urbanitzat del polígon 
és de 11.134.860,41 € 

A partir d’aquest valor s’han de detreure els costos d’urbanització i altres càrregues segons 
l’expressió: 

VSo = VS - G x (1 + TLR + PR) 

on: 

VSo =  Valor del sòl descomptant els deures i les càrregues pendents. 

VS =   Valor del sòl urbanitzat no edificat:      11.134.860,41 € 

G =   Despeses d'urbanització pendents de materialització i altres  4.857.562,64 € 

deures i càrregues pendents. 

TLR = Taxa lliure de risc en tant per u.      0,597% (valor desembre 2015) 

PR =  Prima de risc en tant per u.     14,00% 

Així el valor VSo és de 5.568.239,35 € el que representa una repercussió de: 

85,58 €/m²st homogeni 

77,02 €/m²st del sector 

57,00 €/m²s 

8.3. Modificació 3. Sector UP 6 

En tractar-se d’un sector industrial sense planejament derivat aprovat, es considera que el 
sostre de l’àmbit és industrial d’ús genèric, assimilable a l’ús d’Industria gran, i en 
conseqüència ja és homogeni. Així sostre total i sostre total homogeneïtzat del sector són 
coincidents, tot i que caldrà descomptar de l’aprofitament privat del sector el corresponent 
a la cessió obligatòria corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 

A partir dels anteriors valors, els m² de sostre homogeneïtzat equivalents són els següent: 

Sector UP 6 Sostre Sostre homogeneitzat

Industrial genèric 210.718 m²st 210.718 m²st
210.718 m²st

TOTAL SOSTRE HOMOGENI 210.718

TOTAL 90% SOSTRE HOMOGENI 189.646  
 

8.3.1. Obres d’urbanització 

Els costos d’urbanització s’han calculat aplicant els mòduls dels projectes d’urbanització de 
l’Ajuntament de Barcelona per actuacions de qualitat similars a la de Prim. Els mòduls són els 
següents: 

 Urbanització de vials:      190 €/m² 

 Urbanització de Zones Verdes i Espais lliures:  19 €/m² 

Aquest estudi incorpora els sòls viaris corresponents als sistema estructurant definit al Pla 
Director Urbanístic del Sector, 33.760 m², i els corresponents a la vialitat local, que són els 
destinats a la concreció de la nova col·lectora paral·lela a la C-17 i a la mínima pròpia del 
sector, i que s’estimen segons estudis previs en aproximadament un 6% de la superfície del 
sector, 22.867 m² superfície. 

També incorpora la reserva mínima de sòls destinats a sistema d’espais lliures de 57.878 m² 
de superfície. 

En conseqüència, les superfícies de viari i zones verdes a urbanitzar són: 

 Viari estructurant:       33.760 m² 

 Previsió viari local:       22. 867 m² 

 Zones verdes incloses en el PAU:    58.532 m² 

Les obres d’urbanització necessàries per la transformació urbanística del l’UP 6, s’estimen en 
11.858.564,5€ (pressupost de contracta, abans d’IVA), equivalent a un mòdul unitari de 
30,39€/m²s. 

8.3.2. Càrregues externes d’urbanització 

D’acord amb els criteris del Pla Director el Circuït es preveu com a càrrega externa la 
urbanització de la rotonda sobre l’actual C-17 en el entroncament del vial de connexió 
entre aquesta via i la seva variant prevista. 

També es recull l’execució de la connexió provisional i la seva rotonda amb la C-35, a 
l’alçada de l’accés al Circuït de Catalunya. 

Davant la possibilitat de que els sectors urbanitzables implicats en aquesta modificació es 
desenvolupin abans que s’executi la variant de la C-17 i el seu enllaç amb la C-35 i d’accés 
al Circuït, es preveu l’esmentat  vial provisional, que recorre part de la traça del vial 
estructurant i que es connecta amb l’actual enllaç mitjançant una petita rotonda. L’import 
d’aquesta obra s’ha de repartir entre els sectors UP-5 i UP-6. La càrrega del vial provisional 
s’ha repercutit entre l’UP-5 i l’UP-6  segons queda reflectit en l’esquema que segueix: 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ als àmbits dels sectors “UP-5”, “UP-6” i de la “UA-26” al terme municipal de Parets del Vallès.  

 novembre 2016 
        
                     

36 
 

 
 

La part a repercutir de manera conjunta entre el dos sector es proposa de manera 
proporcional al valor del sòl brut del sector en relació conjunt dels sectors. 

Així, del total de 800.337,18€ de cost previst per a les obres, al sector UP 6 li correspon un total 
de 448.183,63€, que correspon al 56%. 

L’execució d’aquesta obra serà bé realitzada per part del sector que es desenvolupi primer 
que n’avançarà el pagament corresponent a l’altre sector i, per tant, obtindrà drets 
reparcel·latoris en el mateix en concepte d’agent urbanitzador. 

S’apliquen els mòduls resultants dels costos per m² de sostre de l’estudi del sector UP 5 en 
relació als conceptes de Infraestructura elèctrica externa, Infraestructura aigua potable 
externa i Infraestructura abocament. 

El total de càrregues externes previstes és el següent: 

CÀRREGUES EXTERNES ratio prevista m²st 3.751.839,97€
Infraestructura elèctirca externa 8,4 €/m²st 210.718,06 1.769.027,69€

Infraestructura viària 785.351,20€
Execució provisional +rotonda 448.183,63€

Rotonda C 17 95,0 €/m² 3.549 337.167,57€

Infraestructura abocament m²st
5,7 €/m²st 210.718 1.197.461,08€

 
 

L’import total de la urbanització de les càrregues externes és de 3.751.839,97€, (pressupost 
de contracta, abans d’IVA), equivalent a un mòdul unitari de 9,61€/m²s. 

8.3.3. Cost d’indemnitzacions i enderrocs 

Les indemnitzacions considerades, com a valor inicial orientatiu, s’han valorat amb una ràtio 
unitària de 2,00€/m²sòl. 

Així mateix, s’ha aplicat una ràtio unitària d’1,00€/m²sòl com a valor inicial orientatiu per al 
càlcul del costos d’enderrocs. 

D’acord amb això, els preus en concepte d’indemnitzacions i enderrocs resulten ser els 
següents: 

ENDERROCS m² 390.218,63€
ratio prevista 1 €/m² 390.219 390.218,63€

INDEMNITZACIONS (trasllats+construccions) m² 780.437,26€
ratio prevista 2,0 €/m² 390.219 780.437,26€

 
 

Aplicant aquests criteris, l’import total dels enderrocs és de 390.218,63€ i el de les 
indemnitzacions és de 780.437,26€. 

8.3.4. Despeses de gestió 

Les despeses de gestió contemplades s’han estimat segons els conceptes següents: 

 Redacció MPGM i redacció Projecte de reparcel·lació: 2% PEM Urb. 

 Redacció projecte d’urbanització i estudis:    7% PEM Urb. 

 Gestió urbanització (Direcció Obra i altres):    6% PEM Urb. 

 Imprevistos:          2% PEM Urb. 

 Despeses registrals i notarials:      1% Valor sòl brut 

 ITP:           7% Valor sòl brut 

El quatre primers conceptes representen els costos de gestió de l’àmbit fins a la completa 
urbanització del sector i representen una total de 2.015.956€. 
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La gestió del sòl i comercialització dels solars representa una total de 799.795€. 

8.3.5. Total càrregues de la urbanització 

El total de càrregues repercutibles a l’UP 6 és de 19.596.811€ 

8.3.6. Valor residual sector up 6 

El valor residual del sostre homogeni, a partir del valor residual del sostre valor 1, serà el 
resultat de la fórmula  VRS = ( Vv / K ) - Vc  

En el nostre cas els calor és: 

VRS = ( Vv / K ) - Vc =     171,13 €/m²s 

El sostre homogeni del polígon a valorar, descomptant el 10% de cessió obligatòria de 
l‘aprofitament urbanístic, és de 189.646 m²st i en conseqüència el valor urbanitzat del 
polígon és de 32.454.795,63 € 

A partir d’aquest valor s’han de detreure els costos d’urbanització i altres càrregues segons 
l’expressió: 

VSo = VS - G x (1 + TLR + PR) 

on: 

VSo =  Valor del sòl descomptant els deures i les càrregues pendents. 

VS =   Valor del sòl urbanitzat no edificat:      32.454.795,63 € 

G =   Despeses d'urbanització pendents de materialització i altres  19.596.811,29 € 

deures i càrregues pendents. 

TLR = Taxa lliure de risc en tant per u.      0,597% (valor desembre 2015) 

PR =  Prima de risc en tant per u.     14,00% 

Així el valor VSo és de 9.731.987,63 € el que representa una repercussió de: 

52,72 €/m²st homogeni 

47,44 €/m²st del sector 

25,62 €/m²s 
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JUSTIFICACIÓ MEDIAMBIENTAL 

Tal i com s’avançava en el punt 11 d’aquesta Memòria, quan a la documentació 
ambiental, la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, estableix a la seva Disposició addicional vuitena, “Regles aplicables fins que la 
Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013”, que mentre no es dugui a terme l’adaptació 
de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa 
bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa 
bàsica, d’acord amb les regles contingudes en l’esmentada disposició. 

En aquest sentit, l’apartat e del punt 6 d’aquesta Disposició addicional, relatiu a les regles 
per a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, estableix que l’òrgan 
ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les 
modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs 
estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els 
efectes previstos o en la zona d’influència.  

Per a obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la 
modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. 

A tal efecte, en data 22 de febrer de 2016, l’Ajuntament de Parets del Vallès va presentar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’emissió de la declaració sobre la 
presència d’efectes significatius sobre el medi ambient de la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació als àmbits dels sectors UP-5, UP-6 i la UA-26. 

En data 18 de març de 2016 es va produir la RESOLUCIÓ sobre la presencia d’efectes 
significatius sobre el medi ambient de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació als 
àmbits dels sectors UP-5, UP-6 i la UA-26, al terme municipal de Parets del Vallès (exp. 
OTAABA20160023), amb el contingut següent: 

 Determinar que la Modificació puntual del Pla general d’ordenació als àmbits dels sectors 
UP-5, UP-6 i UA-26, al terme municipal de Partes del Vallès, no té efectes significatius sobre 
el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica, amb 
el benentès que es doni compliment a les consideracions següents: 

a) Caldrà recaptar l’informe de l’Agència catalana de l’Aigua, i incorporar les seves 
prescripcions, si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. 

b) Caldrà incorporar en la present Modificació puntual aquelles mesures ambientals 
previstes per l’estudi ambiental estratègic del pla director urbanístic del Circuït de 
velocitat Barcelona-Catalunya que siguin d’aplicació al seu àmbit d’actuació, tot 
garantint el seu compliment. 

c) Per tal de garantir la continuïtat dels espais lliures fixada en l’estudi ambiental estratègic 
del PDU, es considera convenient que els espais lliures de parcel.la industrial es destinin a 
reforçar el sistema d’espais lliures delimitats en eles modificacions 1 i 3 (sectors UP-5 i UP-6), 
especialment en l’àmbit proper amb el torrent de Ninou, de manera que s’ubiquin en 
continuïtat amb aquestes zones verdes i als quals se’ls atorgui un tractament similar. 

La documentació de la present Modificació recull els condicionants de la Resolució en tant 
en quant es determina a la fitxa normativa dels sectors UP-5 i UP-6 l’obligatorietat del seu 
compliment. 

Val a dir que l’esmentada Resolució mediambiental es va realitzar sobre la documentació 
tramesa per l’Ajuntament corresponent als àmbits de modificació 1, 2 i 3, sense que 
s’inclogués l’adaptació del sector UP-9, que ara si es tramita. Atenent a que aquest sector ja 
ha estat ordenat a través de l’ordenació detallada de Can Guitet del Pla Director Urbanístic 
del Circuit i que el document que ara es tramita es limita a transcriure les seves 
determinacions, es considera que aquesta incorporació no afecta la RESOLUCIÓ sobre la 
presencia d’efectes significatius sobre el medi ambient de la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació als àmbits dels sectors UP-5, UP-6 i la UA-26, al terme municipal de 
Parets del Vallès (exp. OTAABA20160023). 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ als àmbits dels sectors “UP-5”, “UP-6” i de la “UA-26” al terme municipal de Parets del Vallès.  

 novembre 2016 
        
                     

39 
 

AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

El Decret Legislatiu 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat 
generada, en el seu article 3, referent a l’àmbit d’aplicació, determina que són objecte 
d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, el planejament urbanístic general i llurs 
revisions o modificacions que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

En relació a això, tal i com s’exposa al llarg d’aquesta Memòria, la Modificació puntual 3. 
“UP-6” del present Pla sí comporta una petita alteració en la classificació del sòl. No obstant, 
aquesta alteració és una operació definida pel PDU que ja va ser objecte del pertinent 
Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada i que, pel cas del planejament general que ara 
es tramita, és una adaptació sobrevinguda amb l’únic objectiu d’actualitzar el PGO vigent. 
A les conclusions de l’EAMG (punt 11.1) es diu: 

Per últim, indicar que els sectors no delimitats hauran de realitzar estudis de mobilitat específics que 
garanteixin que s’acompleixen les directrius marcades al present EAMG. 
 

Donat, a més, que la present modificació no altera cap de les determinacions generals i 
estratègiques del PDU en relació a aquests sòls, sinó que les recull i les integra, seran els 
planejaments derivats de l’UP-5 i de l’UP-6 els que incloguin aquests estudis en termes de 
detall. Pel cas de la UA-26, aquesta s’atendrà al que estableix l’EAMG del PDU. 

 

Parets del Vallès, novembre de 2016 

 

Ricard A. Casademont i Altimira, arquitecte 
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ANNEX 1. DADES DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

1. Càrregues 

1.1. Càrregues totals 

QUADRE CÀRREGUES URBANÍSTIQUES
PP UP 5 PAU UA 26 Sector UP 6

costos totals d'urbanització 8.083.211€ costos totals d'urbanització 4.857.563€ costos totals d'urbanització 19.596.811€
URBANITZACIÓ m² 4.051.809,5€ m² 2.394.847,5€ m² 11.858.564,5€
vialitat 190 €/m² 17.912 3.403.371,15 vialitat 190 €/m² 11.735 2.229.693,70 vialitat 190 €/m² 56.627 10.759.130,00
zones verdes 19 €/m² 34.522 648.438,31 zones verdes 19 €/m² 8.793 165.153,78 zones verdes 19 €/m² 58.533 1.099.434,45

ENDERROCS 187.415,40€ m² 97.695,81€ m² 390.218,63€
ratio prevista 1 €/m² 187.415 187.415,40€ ratio prevista 1 €/m² 97.696 97.695,81€ ratio prevista 1 €/m² 390.219 390.218,63€

INDEMNITZACIONS (trasllats+construccions) 374.830,80€ m² 195.391,62€ m² 780.437,26€
ratio prevista 2,0 €/m² 187.415 374.830,80€ ratio prevista 2,0 €/m² 97.696 195.391,62€ ratio prevista 2,0 €/m² 390.219 780.437,26€

CÀRREGUES EXTERNES 2.320.582,98€ CÀRREGUES EXTERNES ratio prevista m²st 1.317.044,51€ CÀRREGUES EXTERNES ratio prevista m²st 3.751.839,97€
Electra-Caldense 818.165,94€ Infraestructura elèctirca externa 8,4 €/m²st 60.962,90 511.797,88€ Infraestructura elèctirca externa 8,4 €/m²st 210.718,06 1.769.027,69€
Aigua potable 95.335,00€ Infraestructura aigua potable externa 1,0 €/m² 60.962,90 59.636,13€

dipòsit
canalització 95.335,00€

Infraestructura viària 631.504,25€ Infraestructura viària m²s 399.172,70€ Infraestructura viària 785.351,20€
Execució provisional +rotonda 352.153,55€ Manteniment accessos C 17 95,0 €/m² 2.194 208.407,00€ Execució provisional +rotonda 448.183,63€

190,0 €/m² 1.004 190.765,70€

Accés C-17 279.350,70€ Rotonda C 17 95,0 €/m² 3.549 337.167,57€

ACA-CONSORCI DEL BESÒS 775.577,79€ Infraestructura abocament m²st Infraestructura abocament m²st
dipòsti decantació 221.758,38€ 5,7 €/m²st 60.963 346.437,79€ 5,7 €/m²st 210.718 1.197.461,08€
cànon abocament 553.819,41€

gestió de l'urbanització 688.808 gestió de l'urbanització 407.124 gestió de l'urbanització 2.015.956

gestió del sòl 459.764 gestió del sòl 445.459 gestió del sòl 799.795

ratio cost urbanització/m² de sòl brut 43,13 €/m² 49,72 €/m² 50,22 €/m²

ratio cost urbanització/m² de sostre 82,94 €/m² 67,19 €/m² 93,00 €/m²

Connexió C-17 amb plataforma 
industrial
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1.2. Càrregues Sector UP-5 Circuït 

PP UP 5
costos totals d'urbanització 8.083.211€
URBANITZACIÓ m² 4.051.809,5€
vialitat 190 €/m² 17.912 3.403.371,15
zones verdes 19 €/m² 34.522 648.438,31

ENDERROCS 187.415,40€
ratio prevista 1 €/m² 187.415 187.415,40€

INDEMNITZACIONS (trasllats+construccions) 374.830,80€
ratio prevista 2,0 €/m² 187.415 374.830,80€

CÀRREGUES EXTERNES 2.320.582,98€
Electra-Caldense 818.165,94€
Aigua potable 95.335,00€

dipòsit
canalització 95.335,00€

Infraestructura viària 631.504,25€
Execució provisional +rotonda 352.153,55€

Accés C-17 279.350,70€

ACA-CONSORCI DEL BESÒS 775.577,79€
dipòsti decantació 221.758,38€

cànon abocament 553.819,41€

gestió de l'urbanització 688.808

gestió del sòl 459.764  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Càrregues Sector PAU UA26 

PAU UA 26
costos totals d'urbanització 4.857.563€

m² 2.394.847,5€
vialitat 190 €/m² 11.735 2.229.693,70
zones verdes 19 €/m² 8.793 165.153,78

m² 97.695,81€
ratio prevista 1 €/m² 97.696 97.695,81€

m² 195.391,62€
ratio prevista 2,0 €/m² 97.696 195.391,62€

CÀRREGUES EXTERNES ratio prevista m²st 1.317.044,51€
Infraestructura elèctirca externa 8,4 €/m²st 60.962,90 511.797,88€
Infraestructura aigua potable externa 1,0 €/m² 60.962,90 59.636,13€

Infraestructura viària m²s 399.172,70€
Manteniment accessos C 17 95,0 €/m² 2.194 208.407,00€

190,0 €/m² 1.004 190.765,70€

Infraestructura abocament m²st
5,7 €/m²st 60.963 346.437,79€

gestió de l'urbanització 407.124

gestió del sòl 445.459

Connexió C-17 amb plataforma 
industrial
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1.4. Càrregues Sector UP-6 

Sector UP 6
costos totals d'urbanització 19.596.811€

m² 11.858.564,5€
vialitat 190 €/m² 56.627 10.759.130,00
zones verdes 19 €/m² 58.533 1.099.434,45

m² 390.218,63€
ratio prevista 1 €/m² 390.219 390.218,63€

m² 780.437,26€
ratio prevista 2,0 €/m² 390.219 780.437,26€

CÀRREGUES EXTERNES ratio prevista m²st 3.751.839,97€
Infraestructura elèctirca externa 8,4 €/m²st 210.718,06 1.769.027,69€

Infraestructura viària 785.351,20€
Execució provisional +rotonda 448.183,63€

Rotonda C 17 95,0 €/m² 3.549 337.167,57€

Infraestructura abocament m²st
5,7 €/m²st 210.718 1.197.461,08€

gestió de l'urbanització 2.015.956

gestió del sòl 799.795  
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2. Valor del sòl 

2.1. Valor de repercussió Sector UP-5 Circuït 
SECTOR UP 5

Superfície sòl UP 5 187.415,36 m²

Sostre indústria gran 97.455,99 m²st

Sostre homogeneïtzat (90%) 87.710 m²st

2. VALOR DE REPERCUSSIÓ
2.1 Valor en venda de mercat, Vv. Segons coeficients sobre valors PDU CIRCUÏT

Valor en venda resultant 775,00 €/m²st

2.2 Valor de la construcció, Vc. SEGONS VALORS PDU CIRCUÏT

Mitjana 474,70 €/m²st

2.3 Valor de repercussió 

VRS = ( Vv / K ) - Vc = 171,13 €/m²st

15.010.171,15 €

VRS = Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l'ús.
Vv = Valor en venta del metre quadrat de l'edificació de l'ús considerat del producte immobiliari acabat, calculat sobre la base d'un estudi de mercat estadísticament significatiu,
en euros per metre quadrat edificable.
K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, inclosos els de finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l'activitat de promoció
immobiliària necessària per a la materialització de l'edificabilitat.
Dit coeficient K, que tindrà amb caràcter general un valor de 1,40, podrà reduir-se (a un mínim 1,20) o augmentar-se (a un màxim de 1,5 K = 1,2
Vc = Valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l'ús considerat. Serà el resultat de sumar les despeses d'execució material de l'obra, les despeses generals i el
benefici industrial del constructor, l'import dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres despeses necessàries per a la
construcció de l'immoble.

3. DEURES I CÀRREGUES PENDENTS
Costos d'urbanització

Cost total d'urbanització 8.083.210,60 €

Altres càrregues pendents

0,00 €

4. VALOR DE TAXACIÓ RESULTANT

VSo = VS - G x (1 + TLR + PR) 5.747.054,30 €

VSo = Valor del sòl descomptant els deures i les càrregues pendents.
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat. 15.010.171,15 €
G = Despeses d'urbanització pendents de materialització i altres 8.083.210,60 €
deures i càrregues pendents.
TLR = Taxa lliure de risc en tant per u. 0,597%  valor desembre 2016
PR = Prima de risc en tant per u. 14,000%

Valor sostre homogeni sense urbanitzar (90%) 65,52 €/m²st
Valor sostre sector sense urbanitzar (100%) 58,97 €/m²st
Valor sòl sense urbanitzar 30,66 €/m²s  
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2.2. Valor de repercussió Sector PAU UA26 
 

SECTOR UA 26

Superfície sòl PAU UA 26 97.696,01 m²

Sostre indústria gran 72.294,90 m²st

Sostre homogeneïtzat (90%) 65.065 m²st

2. VALOR DE REPERCUSSIÓ
2.1 Valor en venda de mercat, Vv. Segons coeficients sobre valors PDU CIRCUÏT

Valor en venda resultant 775,00 €/m²st

2.2 Valor de la construcció, Vc. SEGONS VALORS PDU CIRCUÏT

Mitjana 474,70 €/m²st

2.3 Valor de repercussió 

VRS = ( Vv / K ) - Vc = 171,13 €/m²st

11.134.860,41 €

VRS = Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l'ús.
Vv = Valor en venta del metre quadrat de l'edificació de l'ús considerat del producte immobiliari acabat, calculat sobre la base d'un estudi de mercat estadísticament significatiu,
en euros per metre quadrat edificable.
K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, inclosos els de finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l'activitat de promoció
immobiliària necessària per a la materialització de l'edificabilitat.
Dit coeficient K, que tindrà amb caràcter general un valor de 1,40, podrà reduir-se (a un mínim 1,20) o augmentar-se (a un màxim de 1,5 K = 1,2
Vc = Valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l'ús considerat. Serà el resultat de sumar les despeses d'execució material de l'obra, les despeses generals i el
benefici industrial del constructor, l'import dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres despeses necessàries per a la
construcció de l'immoble.

3. DEURES I CÀRREGUES PENDENTS
Costos d'urbanització

Cost total d'urbanització 4.857.562,64 €

Altres càrregues pendents
0,00 €

4. VALOR DE TAXACIÓ RESULTANT

VSo = VS - G x (1 + TLR + PR) 5.568.239,35 €

VSo = Valor del sòl descomptant els deures i les càrregues pendents.
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat. 11.134.860,41 €
G = Despeses d'urbanització pendents de materialització i altres 4.857.562,64 €
deures i càrregues pendents.
TLR = Taxa lliure de risc en tant per u. 0,597%  valor desembre 2015
PR = Prima de risc en tant per u. 14,000%

Valor sostre sense urbanitzar (90%) 85,58 €/m²st
Valor sostre sector sense urbanitzar (100%) 77,02 €/m²st
Valor sòl polígon sense urbanitzar 57,00 €/m²s  
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2.3. Valor de repercussió Sector UP-6 

SECTOR UP 6

Superfície sòl

Superfície sòlUP 6 390.218,63 m²

Sostre indústria gran 210.718,06 m²st

Sostre homogeneïtzat (90%) 189.646 m²st

2. VALOR DE REPERCUSSIÓ
2.1 Valor en venda de mercat, Vv. Segons coeficients sobre valors PDU CIRCUÏT

Valor en venda resultant 775,00 €/m²st

2.2 Valor de la construcció, Vc. SEGONS VALORS PDU CIRCUÏT

Mitjana 474,70 €/m²st

2.3 Valor de repercussió 

VRS = ( Vv / K ) - Vc = 171,13 €/m²st

32.454.795,63 €

VRS = Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l'ús.
Vv = Valor en venta del metre quadrat de l'edificació de l'ús considerat del producte immobiliari acabat, calculat sobre la base d'un estudi de mercat estadísticament significatiu,
en euros per metre quadrat edificable.
K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, inclosos els de finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l'activitat de promoció
immobiliària necessària per a la materialització de l'edificabilitat.
Dit coeficient K, que tindrà amb caràcter general un valor de 1,40, podrà reduir-se (a un mínim 1,20) o augmentar-se (a un màxim de 1,5 K = 1,2
Vc = Valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l'ús considerat. Serà el resultat de sumar les despeses d'execució material de l'obra, les despeses generals i el
benefici industrial del constructor, l'import dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres despeses necessàries per a la
construcció de l'immoble.

3. DEURES I CÀRREGUES PENDENTS
Costos d'urbanització

Cost total d'urbanització 19.596.811,29 €

Altres càrregues pendents

0,00 €

4. VALOR DE TAXACIÓ RESULTANT

VSo = VS - G x (1 + TLR + PR) 9.997.437,80 €

VSo = Valor del sòl descomptant els deures i les càrregues pendents.
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat. 32.454.795,63 €
G = Despeses d'urbanització pendents de materialització i altres 19.596.811,29 €
deures i càrregues pendents.
TLR = Taxa lliure de risc en tant per u. 0,597%  valor desembre 2015
PR = Prima de risc en tant per u. 14,000%

Valor sostre sense urbanitzar (90%) 52,72 €/m²st
Valor sostre sector sense urbanitzar (100%) 47,44 €/m²st
Valor sòl sense urbanitzar 25,62 €/m²s  
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ANNEX 2. 
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PLÀNOLS 

informació (I)
I1 Situació 1: 20.000

I2 Emplaçament 1: 7.500

I3 Ortofoto 1: 7.500

I4 Estructura de la propietat 1: 5.000

I5 Planejament vigent. PGO transcrit 1: 7.500

I6a PDU Circuït Barcelona. Classificació del sòl 1: 10.000

I6b PDU Circuït Barcelona. Àmbits de planejament derivat i estratègies de gestió 1: 10.000

I6c PDU Circuït Barcelona. Qualificació del sòl 1: 10.000

I6d PDU Circuït Barcelona. Xarxa mobilitat 1: 10.000

ordenació (O)
O1 Àmbits de modificació puntual. Definició de viari estructurant 1: 5.000

O2 Seccions. Definició de viari estructurant 1: 1.000

O3a MP-1. Sector UP-5 1: 2.000

O3b MP-2. UA-26 1: 2.000

O3c1 MP-3. Sector UP-6 1: 2.000

O3c2 MP-3. Sector UP-6 1: 2.000  
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