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RESUM DE LES DETERMINACIONS DEL PLA 

El Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
estableix, en el seu article 8.5.a)segon, l’obligació d’incloure en el contingut dels instruments 
de planejament urbanístic, un document urbanístic que contingui, entre d’altres: 

Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d’un 
instrument de planejament urbanístic, plànol d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada 
altera la vigent i resum de l’abast d’aquesta alteració. 

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 

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 delimitació d’aquests sòls 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. 

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. 

3. 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. 
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 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. 

4. Descripció de la proposta 

4.1. 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.  

4.1.1. 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. 

4.1.2. 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. 

4.1.3. 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. 

 El reconeixement d’un curs d’aigua natural en el límit nord de l’àmbit. 

4.2. 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: 
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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. 

4.3. 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. 

 
 

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. 
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5. Quadres i fitxes. 

5.1. Quadres 

5.1.1. 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%

 
 

5.1.2. 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%

 
 

5.1.3. Modificació puntual 3. “UP-6” 

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%

 
 

5.1.4. 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
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5.2. Fitxes 

5.2.1. Sector “UP-5” Circuït 

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
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. 

5.2.2. 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.
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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. 

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. 

5.2.3. 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

 
 

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

El Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
estableix, en el seu article 8.5.a)segon, l’obligació d’incloure en el contingut dels instruments 
de planejament urbanístic, un document urbanístic que contingui, entre d’altres: 

Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i 
concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. 
 

L’article 73 del mateix Decret determina que els  òrgans competents per a l’aprovació inicial 
poden acordar de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió i 
urbanització, llicències de parcel·lació, d’edificació, etc. 

Atenent al règim dels sòls inclosos dins l’àmbit de modificació i a les pròpies determinacions 
del document urbanístic no es considera necessari la concreció de cap àmbit de suspensió 
de llicències i, en conseqüència, els hi serà d’aplicació el règim de llicències contemplat en 
la legislació urbanística vigent. 

 

 

Parets del Vallès, novembre de 2016 

 

Ricard A. Casademont i Altimira, arquitecte  
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PLÀNOLS 

document comprensiu (A)
A1 Planejament vigent. PGO transcrit 1: 7.500

A2 Àmbits de modificació puntual. Definició de viari estructurant 1: 5.000
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