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0. Àmbit, objecte, oportunitat i contingut del Pla 

Objecte 

Amb data 11 d’abril de 2008 es publica l’anunci de la convocatòria del concurs per a la 

contractació d’assistència tècnica del Pla de Millora Urbana del Casc Antic i el Raval de 

Parets del Vallès. En el mateix anunci s’establien els objectius del Pla: 

  Ordenació urbana puntual i a nivell general de la Normativa del TRPGOU de 

Parets, atenent específicament a l’ajust del model de creixement, definint 

normatives per a la rehabilitació i transformació del teixit urbà, preservant els 

valors tipològics del teixit existent i donant una correcta solució a la regulació de 

d’aspectes que a dia d’avui comporten problemàtiques específiques com poden 

ser la regulació de la planta sotacoberta, la planta baixa o el còmput del paràmetre 

de densitat. 

  Millora de l’espai públic, considerant la peatonalització de certes vies, analitzant 

els recorreguts, la jerarquització dels viaris i la seva especialització així com fent 

una proposta de model de mobilitat del centre que cobreixi les necessitats d’accés 

i d’estacionament de vehicles. 

L’evolució urbana recent dels barris del Raval i del Casc Antic de Parets, al llarg de la qual 

s’han donat intervencions de difícil encaix amb la tipologia pròpia dels mateixos, aconsella 

la reflexió sobre alguns aspectes normatius que regulen la forma urbana d’aquest teixit i que 

probablement no estan definits amb prou grau de precisió i consideració de les especificitats 

urbanes d’aquest àmbit. D’altra banda les noves infraestructures previstes en el municipi, 

tals com la obertura del carrer Tèxtil fins al seu pas per sobre del riu Tenes, fan necessària 

la reordenació del model de mobilitat i espais lliures d’aquesta part del casc urbà. 

Àmbit

L’àmbit del Pla és delimitat per l’Avinguda Catalunya, el carrer Lluna, el límit amb el Quarter 

Nord, la prolongació del carrer Tèxtil, el Parc de la Linera, el carrer Ponent, el carrer Sant 

Valerià i l’Avinguda Lluís Companys. 

Contingut 

D’acord amb els objectius esmentats, el Pla consta de les següents parts: 

  Informació. Aquesta part para especial atenció a la morfologia dels espais públics 

de l’àmbit del Pla (pendents, secció de carrers, etc.),  les condicions tipològiques 

de l’edificació (alçades, tamany de parcel·les, etc.), la distribució d’activitats, les 
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dinàmiques de transformació en els últims  14 anys o el model de mobilitat vigent 

a dia d’avui. 

Aqueta part està desenvolupada en els tres primers capítols de la Memòria i en els 

corresponents Plànols d’Informació 

  Ordenació, en la qual s’estableixen tres grans línies d’intervenció sobre l’àmbit del 

Pla:

a) La formulació d’un nou model de mobilitat, d’acord amb les necessitats 

actuals d’accessibilitat/estacionament i amb les noves actuacions 

d’infraestructures previstes en el municipi. 

b) La proposta d’una imatge global d’ordenació i urbanització dels espais 

públics i carrers. 

c) La definició precisa dels paràmetres que han de regular l’evolució i 

transformació d’aquest teixit, tant pel que fa a les condicions d’ordenació 

volumètrica com d’usos. 

Aqueta part està desenvolupada en els cinc darrers capítols de la Memòria, en els 

plànols d’ordenació, i en l’articulat de la Normativa Urbanística del Pla. 

  Programació, en la qual s’estableixen el seguit d’actuacions a desenvolupar i la 

seva programació al llarg del temps. 

Estudis de referència 

Per a la redacció del Pla s’han utilitzat, a més dels documents de planejament vigent, els 

següents estudis i publicacions: 

  AA.VV.: “Parets 904-2004. Un poble, una parròquia”, Ajuntament de Parets del 

Vallès, 2004 

  AA.VV.: “El temps viscut”, Ajuntament de Parets del Vallès, 1995 

  Focalizza :”Estudi per la creació d’un centre comercial urbà a Parets del Vallès”, 

Ajuntament de Parets del Vallès / Diputació de Barcelona, 2009 

  Fundació RACC, “Estudi de Mobilitat a Parets del Vallès”, Ajuntament de Parets 

del Vallès, 2004 
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INFORMACIÓ 

1. Les condicions del suport territori 

1.1. El fragment com a lògica de paisatge 

El creixement urbà de Parets del Vallès ha tingut, com en la majoria de viles i ciutats del 

Vallès, una lògica fragmentària. Les condicions d’un territori suport amb una topografia 

diversa, la lògica dels assentaments urbans vinculats a l’explotació agrícola del territori fins 

a principis del segle passat, la incidència de la immigració i el creixement urbà residencial 

dels anys 50 així com la implantació d’activitats industrials en aquest àmbit del territori 

català han estat episodis molt significatius que han incidit definitivament en la forma urbana 

de Parets. 

En el plànol I1 es pot apreciar el mosaic de fragments urbans residencials, zones industrials 

i àrees paisatgístiques que conformen la realitat territorial de Parets del Vallès. 

El Pla considera l’àmbit del Casc Antic i el Raval com a part essencial d’aquesta complexa 

estructura territorial. Essent com és el nucli urbà original, la seva relació amb el territori i 

amb la resta d’àrees urbanitzades esdevindrà un element de primer ordre a l’hora 

d’intervenir-hi. En aquest sentit, s’ha considerat que els vincles del nucli urbà original amb la 

resta del territori es produeixen a partir de tres eixos principals: 

  El Carrer Major, i la seva perllongació a través del camí de la Torre d’en Malla fins 

a Gallecs esdevé l’eix històric de relació entre el nucli antic i un paisatge 

típicament vallesà, conformat per camps de conreu i masies. 

  El Carrer Barcelona es configura com l’eix històric de relació amb la ciutat de 

Barcelona. El seu traçat discorre justament com a camí de ronda de la plataforma 

sobre la qual es situa el nucli urbà original, fet que li confereix un gran potencial 

com a eix d’interpretació paisatgística. 

  El Carrer del Raval es considera com a eix de connexió entre el nucli original i els 

assentaments urbans del nord del Vallès. Malgrat tot, amb la consolidació de l’Av. 

Catalunya, aquesta funció original ha deixat de tenir vigència.  

Per altra banda, el carrer de Sant Antoni, eix de trànsit viari de primer ordre en el Parets 

actual, no ha estat històricament rellevant pel que fa a la relació del nucli urbà amb el 

territori. 
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Acceptant que un dels objectius del Pla ha d’ésser la recuperació i preservació del caràcter 

urbà del nucli, la consideració d’aquest seguit de relacions que històricament han estructurat 

el territori esdevé un element de principal importància. Per tant, els criteris que la proposta 

adoptarà són: 

  L’aposta decidida per la reconversió del carrer Major com a eix civic de relació 

entre el nucli original de Parets i el territori, a través de la seva urbanització 

especialitzada per a vianants i de l’estímul i preservació de l’activitat comercial en 

els seus fronts. 

  El manteniment del carrer de Sant Antoni com a integrant de la xarxa viària bàsica 

fins a l’obertura de la perllongació del carrer Tèxtil. 

  El tractament del carrer Barcelona com a eix de percepció sobre el paisatge, 

donada la seva posició relativa respecte de la topografia. 

  La consideració del carrer del Raval com a eix estructurador d’aquest barri de la 

ciutat.

1.2. Topografia 

Parets del Vallès es situa sobre una topografia pronunciada i irregular, sobre un territori que 

creix en pendent en sentit nord i oest. El plànol I-14 “Pendent dels carrers” restitueix en tres 

dimensions la topografia de l’àmbit del Pla de Millora Urbana. Aquest plànol permet 

concloure que existeix una diferència notable entre els pendents dels carrers que recorren 

el nucli urbà en sentit nord-sud i entre els pendents perpendiculars a aquests, en sentit est-

oest.  El primer grup de carrers, que engloba el carrer Barcelona o el carrer del Raval entre 

d’altres, consta majoritàriament de pendents inferiors al 4%. Només en quatre trams 

concrets de carrers aquest pendent és superat fins a arribar al 8%,  sempre essent per tant 

recorreguts amb pendents idonis pel vianant.  

En canvi, en el segon grup de carrers sentit est-oest, els pendents són molt més 

pronunciats. D’aquesta manera, en carrers com el carrer Travessera o el carrer del Migdia, 

els pendents superen el 10%. En aquest grup cal destacar el carrer Major, ja que consta de 

dos trams diferenciats de pendents. El primer, fins a l’encreuament amb la Via Piquer, és 

inferior al 8%. A partir d’aquest el pendent s’accentua fins al 10%, dificultant així la circulació 

per als vianants. És representatiu el salt topogràfic que existeix entre l’Avinguda Catalunya i 

els carrers que li són perpendiculars en sentit oest. És degut a aquesta diferència de cota 

que tant la Plaça de la Vila com alguns trams del carrer Barcelona i del carrer del Raval 

poden assumir el caràcter de recorregut-mirador, contemplant aproximadament cinc metres 

per sobre la resta del territori vallesà en sentit est.  
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1.3. Amplada de carrers. Capacitats 

Els carrers de Parets del Vallès tenen una amplada predominant entre els 5 m i els 12 m, 

només superada pels carrers que limiten i envolten el centre: l’Avinguda Lluís Companys, 

l’Avinguda de Catalunya i el carrer de Sant Valerià en el tram comprès entre Ca n’Oms i el 

límit del sòl urbà. 

En cap cas existeix un carrer amb plataforma única. La major part de les seccions de carrer 

estan formades per voreres inferiors als 1,5m i calçades variables segons la seva capacitat 

total. És important destacar l’existència d’aparcaments en superfície en la majoria de 

carrers. Freqüentment els vehicles estacionats envaeixen les voreres per manca d’espai a 

la calçada. La circulació de vianants es veu d’aquesta manera molt freqüentment 

interrompuda, i encara molt més el pas de persones amb mobilitat reduïda. 

Caldria posar atenció en alguns carrers concrets del municipi, ja que les seves capacitats i 

urbanització no afavoreixen a l’ús que en realitat poden assumir. Aquests carrers són: 

  El carrer Barcelona, connexió original del casc antic amb Mollet del Vallès i la 

ciutat de Barcelona. Es tracta d’un carrer que va tenint capacitats força irregulars 

al llarg del seu recorregut. És l’únic en tot el municipi que varia la seva amplada 

des dels 15 m. al seu punt més ample fins als 4 m. a la part més estreta. Aquest 

fet comporta certes incomoditats pel que fa a la mobilitat rodada i de vianants, ja 

que les voreres i les calçades són discontinues i poc amables per ambdós tipus de 

circulació. 

  El carrer del Raval, que malgrat tenir una secció ampla, no està suficientment 

optimitzat per tal d’afavorir l’ús comercial que manté al llarg del seu primer tram. 

L’aparcament en superfície i les voreres inferiors a 1 m. d’amplada són 

inconvenients importants per a facilitar la circulació de vianants. 

  El carrer Major, que de la mateixa manera que el carrer del Raval, no té la secció 

més apropiada per al seu caràcter connector i comercial. No només la zona 

reservada per a vianants és estreta, sinó que el pas constant de vehicles i 

l’aparcament en superfície dificulta la consolidació d’aquest eix com a espai cívic 

del casc urbà.  
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1.4. Estat d’urbanització 

Tret dels carrers que han estat urbanitzats recentment com pot ser l’Avinguda Lluís 

Companys, és apreciable cert grau de mancances en la urbanització del nucli antic de 

Parets del Vallès. Són aspectes susceptibles de millora els següents: 

  Les línies elèctriques i de telefonia que en l’actualitat són aèries tenen un fort 

impacte sobre el paisatge urbà. De la mateixa manera, les instal·lacions de 

telecomunicacions esdevenen elements distorsionadors de la imatge urbana del 

casc. Sembla recomanable la seva regulació per garantir la seguretat i millorar la 

imatge de la ciutat. 

Imatge del carrer de Ponent en què s’aprecia l’existència de pals elèctrics a les voreres i de 
línies elèctriques penjades de les façanes. Es percep també una antena de televisió a la 
façana. 

  Les calçades de vials tan importants com poden ser el carrer del Raval, el carrer 

Major o el carrer Barcelona presenten greus deficiències. L’estat de l’asfaltat no és 

el més adequat per a la definició d’un entorn urbà de qualitat. Sovint esquerdat o 

amb sots pot provocar una circulació incòmoda i insegura.  
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      Imatge del carrer del Raval.                                      Imatge del carrer Barcelona. 

  Les voreres de la majoria dels carrers no tenen dimensions adequades per a la 

correcta circulació de vianants. Com s’ha esmentat al punt anterior 0.3, és molt 

freqüent al nucli urbà de Parets del Vallès que les voreres siguin inferiors als 1,5 

m, dificultant el pas dels vianants i de les persones amb mobilitat reduïda..  

  Cal una millora en les senyalitzacions per a la circulació de vehicles i de vianants 

(semàfors, passos de vianants, guals pels vianants). Sovint la seva inexistència o 

mala col·locació provoquen situacions insegures i incòmodes. Cal considerar dins 

d’aquest grup tot tipus de pilones de delimitació de l’espai per a vianants, 

utilitzades precisament per aportar seguretat o per garantir que els vehicles no 

envairan aquest espai estacionant-hi al damunt.  
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Imatge de l’inici del carrer del Raval. La imatge mostra el pas des de la Plaça de la Vila 
(casc antic) al carrer del Raval (barri del Raval). S’observa una deficient senyalització tant 
pels vehicles com pels vianants, provocant cert grau de inseguretat a l’hora de creuar el 
carrer.

2. Forma construïda  

2.1. Un nucli urbà divers. 

L’evolució urbana de Parets del Vallès ha tingut com a resultat un nucli urbà força complex, 

composat per tot un seguit de fragments amb una morfologia  que els hi confereix la seva 

pròpia identitat diferenciada respecte la resta del teixit urbà. En el plànol I7 “Forma urbana” 

pot ser apreciada la diversitat de teixits urbans que conformen l’àmbit del Pla.  

Podem distingir fins a quatre fragments urbans diferenciats: 

a) Nucli antic 

Comprès entre els carrers Sant Antoni, Barcelona i el reg paral·lel als carrers 

Ferrer i Guàrdia-Via Piquer. Amb posterioritat, passats els anys 50, el creixement 

urbà va superar el límit nord conformat pel canal de reg i es van obrir els carrers 

de l’Empordà i, molt més recentment, l’Av. Lluís Companys. Aquesta peça de 

ciutat, sagrera original del nucli on s’edificaren l’Esglèsia de Sant Esteve i 

posteriorment el mercat i l’ajuntament,  s’estructura al llarg del carrer Major, 

Aquest carrer acumula en el tram comprés entre Ferrer i Guàrdia i l’Av. Lluís 
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Companys pendents superiors al 6%. La forma de les illes és força irregular, 

destacant per la seva singularitat i tamany l’illa delimitada pels carrers Major, Sant 

Antoni i Via Piquer. La tipologia dominant és la casa de cos de fins a tres plantes. 

Malgrat tot, en temps més propers als nostres dies s’han edificat diversos edificis 

d’habitatge plurifamiliars que, per la seva alçada, ocupació en planta i composició 

de façanes tenen ben poc a veure amb la tipologia edificatòria pròpia del barri. 

Respecte els límits d’aquest àmbit cal fer les següents precisions: 

  La forma urbana de les illes situades entre el reg i l’Av. Lluís Companys té 

unes característiques morfològiques molt diferenciades de la resta del nucli 

antic, tal i com es pot apreciar en les alçades i tamanys de parcel·la. Amb 

el temps, aquestes diferents característiques han configurat uns fragments 

urbans de menor interès tipològic, més densos, amb fronts de parcel·les 

més llargs, més alçada i en els quals la tipologia edificatòria predominant 

és l’edifici d’habitatges plurifamiliar. Es tracta de les edificacions amb front 

al carrer Empordà i l’Av. Lluís Companys. 

  L’àmbit comprès entre el carrer Barcelona i l’Av. Catalunya, per altra 

banda, té unes condicions topogràfiques força accidentades, resultant-ne 

una forma construïda a base d’edificacions aïllades amb dificultats per 

conformar illes. Per aquest  motiu, pot considerar-se aquest àmbit com 

al.liè a les lògiques de creixement pròpies del nucli antic. 

  Finalment, el front del Carrer Sant Antoni (banda sud) restava configurat 

pels darreres de les finques amb front al carrer Major i que situaven 

l’edificació principal donant façana a aquest últim. Aquest fet, juntament 

amb la geometria complexa de la trobada obliqua entre el traçat viari i la 

trama parcel·lària ha dificultat la formalització d’aquesta façana, produïnt 

desalineacions de l’edificació que fóra convenient regularitzar. 
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Plànol d’alineacions proposades, 1932. S’hi pot apreciar els fronts del carrer Sant Antoni així com una primera 
ordenació de completament de les illes del carrer Ferrer i Guàrdia i Via Piquer. 

b) El Raval 

Comprès entre l’Av. Catalunya i els carrers Lluna, Antoni Feliu, Sant Joan Bosco i 

Cantallops. Aquest sector neix al llarg del carrer del Raval, sortida del nucli original 

de Parets cap al nord. 

Es tracta d’un creixement urbà consolidat sobre una topografia que, tot i semblar 

força accidentada només acumula pendents superiors al 4% en alguns trams del 

carrer del Raval. Pel que fa a la forma construïda, el barri es conforma amb illes 

tancades d’una mida aproximada de 30 x 60 metres. La tipologia dominant és la 

casa de cos de dos plantes i una ocupació propera al 80% sobre una parcel·la 

d’aproximadament 120 m2 de superfície i una oblongació 1/3. 
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Vista aèria del Barri Antic, finals dels 50. 

c) El front del carrer de Sant Antoni. 

Format pel conjunt de cases que conformaren històricament la sortida del nucli 

cap al cementiri. Tot i el tamany reduït del conjunt, la singularitat tipològica 

d’aquesta sèrie urbana la fa mereixedora d’una atenció especial. Es tracta d’una 

renglera de cases de cos de dues o tres plantes amb els patis situats entre la 

façana principal de l’edificació i el front de carrer. Originalment l’edificació 

concentrava més alçada al front del carrer Sant Antoni i ocupava la resta de la 

parcel·la fins al fons amb una única planta que es feia servir per als estris i 

aparellam del camp. La parcel·la tipus té una superfície aproximada d’entre 200 i 

300 m2 i una oblongació d’1/8, tot i que l’agregació parcel·lària posterior pot 

haver modificat aquestes dades. La homogeneïtat tipològica confereix al conjunt 

un caràcter i una identitat urbana de gran valor que, recentment s’han vist 

compromeses pel desenvolupament d’intervencions que no s’adiuen als trets 

tipològics propis d’aquest conjunt. 
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Vista aèria del Barri Antic, finals dels 50. Es poden apreciar els fronts de cases del carrer Major i Sant 
Antoni que conflueixen a la Plaça de la Vila. Es pot apreciar també el front sud el carrer Sant Antoni, 
conformat pels darreres de les cases amb accés des del carrer Major. 

d) Els habitatges obrers de La Linera. 

Es tracta d’un conjunt de cases de cos construïdes com a operació unitària per 

tal de proveir d’habitatge als treballadors de l’antiga fàbrica de la Linera, 

consolidant així un model fabril a l’estil de les colónies tèxtils en les quals espai 

productiu i residencial s’entenia com a un conjunt únic. 

La tipologia única d’aquest desenvolupament es correspon amb la casa de cos 

de PB +1, de parcel·la petita (80 m2) i uns 100 m2 de superfície construïda. La 

forma construïda d’aquest conjunt presenta una gran homogeneïtat i 

contundència formal. 
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Maqueta de la colónia La Linera, segons el catàleg de l’empresa, 1956. 

2.2. Dinàmiques de transformació 

L’anàlisi de les llicències d’obres majors en el període comprès entre 1995 i 2008 permet 

avaluar les dinàmiques de transformació de l’àmbit del Pla per aquest període. Aquest 

estudi s’ha realitzat seguint els següents criteris: 

  Establint una distinció entre noves edificacions d’ús unifamiliar i plurifamiliar 

  Localitzant cadascuna de les noves edificacions en relació amb el tipus de teixit en 

el qual es troben, considerant el reconeixement morfològic de l’àmbit del pla 

(veure capítol 2.1 de la present memòria). 

  Afegint com a dada si la nova edificació incorpora planta baixa comercial o 

residencial 

Els quadres que segueixen sintetitzen els resultats d’aquest anàlisi: 
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Sol·licituds de llicència d’obres per edificacions de nova planta d’edificis plurifamiliars 
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Sol·licituds de llicència d’obres per edificacions de nova planta d’edificis unifamiliars 

Les conclusions que d’aquest anàlisi es poden extreure són: 

  La major part de les noves edificacions (60%) són d’ús plurifamiliar. Pel que fa a la 

localització de les tipologies edificatòries per tipus de teixit, pot concloure’s que les 

noves edificacions de tipus plurifamiliar o unifamiliar s’han construït de manera 

indiferenciada per als diversos teixits que conformen l’àmbit. 

  A l’àmbit que el Pla denomina “Els habitatges obrers de La Linera.“ no  s’hi ha 

construït cap nova edificació. 

  Dels quatres teixits diferenciats que considera el Pla, el Casc Antic és el que ha 

tingut una major dinàmica de transformació, amb gairebé el 60% de les noves 

edificacions. 

  El carrer Major ha estat un eix amb un potencial de transformació força important. 

S’hi ha construït sis noves edificacions, totes elles d’ús plurifamiliar i amb plantes 

baixes d’ús comercial. 
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2.3. Usos i activitats 

Els usos i activitats de Parets del Vallès estan força repartits per gran part dels carrers, 

conformant  així una vila equipada i autosuficient . Es poden establir tres categories 

principals segons els usos i activitats que desenvolupen:  

Usos comercials i de serveis 

Segons L’Estudi per a la creació d’un centre comercial urbà (ECCU), l’oferta comercial del 

Centre de Parets del Vallès està formada per 131 establiments i 8 serveis públics. La 

distribució dels establiments per branques d’activitat presenta els següents valors: 

   17 establiments del sector quotidià alimentari. 

   17 establiments de salut i cosmètica. 

   11 d’equipament de la llar. 

   3 establiments de tèxtil i moda. 

   4 establiments d’equipament de la persona 

   2 establiments de lleure i cultura 

   20 establiments de restauració i hostaleria. 

   37 serveis personals. 

   20 d’altres serveis.  

Aquesta distribució sectorial mostra un clar predomini del sector serveis personals (28,4%) 

seguit de la restauració/hostaleria i els altres serveis amb un 15,27%. També tenen bastant 

importància els sectors de salut i cosmètica i el de l’alimentació que representen cadascun 

un 12,98% sobre el total.       

Pel que fa a la seva distribució espaial són remarcables dos eixos concrets en què els usos 

comercials i de serveis es concentren notablement: el carrer del Raval en el seu primer 

tram, fins a l’encreuament amb el carrer del Racó, i el carrer Major principalment fins a 

l’encreuament amb la via Piquer. És notable també l’existència d’usos comercials i de 

serveis al principi del carrer Barcelona, tram en què aquest carrer connecta amb el carrer 

Major. Es tracta, per tant, de carrers amb vocació de ser eixos cívics, no només pel fet de 

gaudir de baixos comercials i de serveis que afavoreixen la relació del vianant amb el carrer 

com a espai comercial, sinó també pel fet de connectar el centre de la vila amb el paisatge i 

amb la resta del territori. 
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Usos industrials 

Més enllà de les activitats destinades a l’ús terciari i de serveis a les persones, a l’àmbit del 

pla trobem també certes activitats relacionades amb activitats industrials, tals com producció 

de tipus artesanal i emmagatzematge. Les activitats que, a dia d’avui són permeses per a la 

zona EM són la indústria artesanal, la indústria urbana, l’emmagatzematge amb una 

superfície màxima de 300 m2, els tallers de reparació de vehicles amb una superfície 

màxima de 200 m2 i els aparcaments (article 101 de les normes urbanístiques del 

TRPGOU). 

Pel que fa a la seva distribució espaial dins del casc, aquests usos no es troben en els 

carrers que anteriorment hem definit com a eixos cívics sinó en carrers tals com el de Sant 

Antoni o el carrer Empordà entre d’altres. En ells s’hi ubiquen magatzems, tallers de 

reparació i aparcaments.  

Usos agrícoles 

Només trobem una activitat d’ús agrícola en tot l’àmbit del Pla, situat entre el carrer 

Travessera i l’avinguda Joaquim Guasch, la Cooperativa Agrària “La Paretense”. Malgrat 

ser la única, el seu impacte sobre el paisatge urbà és força significatiu: actualment ocupa un 

lloc privilegiat a Parets del Vallès en estar envoltada de les peces de major interès de la vila: 

el Centre Cultural Can Rajoler, l’Església de Sant Esteve, el Mercat i l’Ajuntament, així com 

també el CEIP Lluís Piquer. A més, degut a la seva posició com a final de l’Avinguda 

Francesc Macià (eix principal d’accés al municipi des de la C-17), aquest àmbit esdevé un 

sector d’especial rellevància a l’hora de definir la imatge urbana del casc urbà. 

Aquest àmbit és, per tant, un lloc d’oportunitat per tal afavorir el sistema d’espais col·lectius i 

definir una nova imatge urbana del municipi.  

3. Espais col·lectius 

3.1. Espais lliures i equipaments 

S’entenen per espais col·lectius tots aquells espais que, essent de titularitat pública o 

privada, acompleixen una funció social dins del nucli urbà de Parets del Vallès. Com ja s’ha 

esmentat anteriorment, Parets del Vallès és un municipi amb un nucli urbà divers on s’hi 

poden diferenciar peces amb caràcters completament diferents. Malgrat això, consta d’un 

sistema d’espais col·lectius que el poden relligar les seves parts i fer-ne, en conseqüència, 

una part del municipi amb identitat pròpia .  

En primer lloc, el nucli urbà de Parets del Vallès gaudeix d’un conjunt d’equipaments ubicats 

majoritàriament en les seves vores de contacte amb altres parts del municipi.  
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  Al voltant de la Plaça de la Vila s’hi localitzen importants espais col·lectius. 

L’església de Sant Esteve, lloc de culte i patrimoni de la ciutat; l’equipament 

comercial, que malgrat haver modificat el seu caràcter històric de mercat, continua 

essent un espai de compra i venda molt significatiu pel municipi; i l’Ajuntament, 

edifici que ja situat al carrer Major esdevé un símbol de l’esfera civil i política del 

municipi. La convivència d’aquests tres edificis representatius del poder polític, la 

tradició religiosa i l’activitat comercial al voltant d’un marc físic comú genera les 

condicions idònies per tal d’enfortir el caràcter urbà d’aquest punt. 

  A la confluència del carrer Travessera amb l’Avinguda Catalunya, Parets del 

Vallès compta amb el centre Cívic de Can Rajoler, un important centre d’activitat 

cultural d’abast supramunicipal. A l’altra banda de l’Avinguda Catalunya hi trobem 

CEIP Lluís Piquer i el Pavelló Municipal d’Esports. 

  Al nord i precedint el Parc de la Linera es troba l’Escola Bressol “La Cuna”. Ja a 

l’interior del parc, l’Escola Municipal de Música i al carrer Ponent, el Casal d’avis 

de Can’Oms. 

En segon lloc, les places i parcs que molt sovint es troben en contigüitat amb els 

equipaments anteriorment esmentats. Aquests espais són principalment: 

  La Plaça de la Vila, el centre del nucli urbà de Parets del Vallès, allà on 

s’edificaren l’església, el mercat i l’ajuntament. 

  El Parc de la Linera, espai prèviament ocupat per la Indústria La Linera i que 

actualment és l’espai verd més extens i probablement amb més qualitat del nucli 

urbà. 

Per últim, podrien considerar-se espais col·lectius aquells eixos que aglutinen 

majoritàriament usos comercials i de serveis. Tal i com s’explica en el capítol 6, el carrer 

Major i el primer tram del carrer del Raval tenen la vocació de convertir-se en eixos cívics, 

espais de passeig, de compra, de trobades. 
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3.2. Edificis de valor patrimonial 

Parets del Vallès gaudeix d’una sèrie d’edificis de valor patrimonial que en la majoria dels 

casos formen part del sistema d’espais col·lectius, el complementen i l’enriqueixen (veure 

plànol I12 “Equipaments i edificis d’interès”. Aquestes edificacions estan incloses en el 

Catàleg de de Patrimoni Arquitectònic de Parets del Vallès, aprovat amb data 10/7/1986. 

Son:

  El punt central d’aquest sistema és la Plaça de la Vila, on es troba l’equipament 

comercial i l’Església neoromànica de Sant Esteve que fou reconstruïda durant 

els anys 40 segons projecte de F. Folguera. 

  A partir d’aquest centre, el carrer Major connecta en sentit oest dues peces també 

significatives pel patrimoni de la vila. La primera d’elles és l’Ajuntament, visible 

des de la Plaça de la Vila i construït durant la mateixa dècada en què ho va ser 

l’església. Al final d’aquest eix i donant pas a un camí de força interès paisatgístic 

fins a arribar al Parc Natural de Gallecs, encara romanen la masia de Can Serra,

que data a finals del s. XVIII, i els lledoners que l’envolten. 

  En sentit sud, l’avinguda Joaquim Guasch condueix fins al CEIP Lluïs Piquer,

edifici de valor patrimonial de principis del s. XX.  

  En sentit nord, el carrer de la Fàbrica connecta el centre amb la zona de l’antiga 

fàbrica Linera, un àmbit de força valor patrimonial. Aquest zona inclou el Parc de 

la Linera, espai productiu durant la segona meitat del s. XIX i que encara conserva 

un conjunt de plàtans centenaris i dos edificis que s’han mantingut i reformat per 

tal de mantenir la identitat fabril de la ciutat. El primer d’ells és l’actual Escola

Municipal “La Cuna”, que construïda l’any 1945 va servir d’escola pels fills de 

tots aquells que treballaren a la fàbrica. També es conserva la que fou Casa del 

Director de la Linera, construïda al s. XIX, i que actualment és l’Escola Municipal 

de Música. El parc de la Linera conserva també una de les xemeneies de l’antiga 

fàbrica construïda l’any 1860, així com la porta d’accés al parc situada a l’extrem 

nord del carrer Antoni Feliu. 

  Finalment al nucli urbà s’hi conserva al carrer Ponent la masia de Can’Oms,

construïda al s. XIX i reformada posteriorment per tal de donar cabuda al Casal 

d’Avis Can’Oms. 
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ORDENACIÓ 

4. Mobilitat sostenible. 

4.1. Estat actual 

Un dels objectius del Pla de Millora Urbana és la formulació d’un model de mobilitat 

sostenible pel Casc Antic. Considerant les condicions d’urbanitat i el caràcter cívic que amb 

el Pla es vol potenciar per a aquest àmbit, l’assoliment de l’esmentat model passa per 

l’endreça i regulació de la circulació dels vehicles privats i la potenciació dels espais 

exclusius o amb prioritat per a vianants. Per tal d’arribar a definir amb precisió les 

intervencions encaminades a aquest objectiu cal verificar les condicions existents pel que fa 

a la mobilitat de vehicles privats i al seu estacionament. 

“L’Estudi de de Mobilitat al Municipi de Parets del Vallès” (Fundació RACC, novembre de 

2004) analitza en profunditat aspectes tals com la mobilitat del vehicle privat, la mobilitat per 

a vianants i l’estacionament de vehicles. Tot i que ha transcorregut un cert temps des de la 

seva redacció, la manca d’intervencions susceptibles de canviar el model original (obertura 

de nous viaris, localització de noves àrees d’activitat o residència) fan d’aquest estudi una 

eina vàlida per avaluar aquests aspectes a dia d’avui. 

Les conclusions més destacables de l’estudi són: 

a) Les vies perimetrals del Casc Antic suporten una intensitat de trànsit molt 

considerable: L’Av. Catalunya (amb 10.000 vehicles/dia per sentit de circulació) i 

l’Av. Lluís Companys (2.330 i 5.300 vehicles dia per a cadascun dels sentits) 

esdevenen dos eixos de primer ordre pel que fa a la mobilitat en automòbil. 

b) El carrer Sant Antoni suporta diàriament de l’ordre de 5.500 vehicles per sentit de 

circulació. Aquest fet ha esdevingut al llarg del temps un obstacle que ha dificultat 

la correcta relació dels itineraris per a vianants entre el Casc Antic de Parets i els 

barris del Raval i les cases de La Linera. Aquesta relació es produeix actualment 

al creuament entre el carrer del Raval i el carrer Sant Antoni, amb unes condicions 

d’urbanització i senyalització força precàries. 
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Intensitats diàries de trànsit per a l’àmbit del Casc Antic. Font: Estudi 
de mobilitat al municipi de Parets del Vallès, Fundació RAAC, 
novembre 2004. 

c) El carrer Major suporta una intensitat de 3.600 vehicles/dia en el seu tram central. 

Tot i concentrar bona part de l’activitat comercial del casc antic, la presència 

constant del trànsit passant al llarg d’aquest carrer, a més de l’ocupació de bona 

part de la caixa viària per a l’estacionament de vehicles, dificulta la seva 

consolidació com a espai col·lectiu i cívic del municipi. 
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Intensitats diàries de trànsit per a l’àmbit del Casc Antic. Font: Estudi 
de mobilitat al municipi de Parets del Vallès, Fundació RAAC, 
novembre 2004. 

d) L’estudi detecta una mancança d’itineraris per a vianants que vinculin els diferents 

creixements urbans del municipi. Malgrat tot, no en proposa cap alternativa 

concreta per tal de potenciar-ne la seva adequació. D’altra banda l’estudi també fa 

notar les precàries condicions d’urbanització de bona part del carrers del Casc 

Antic que, en no disposar de voreres de més de 1,5 m. d’ample dificulten les 

condicions d’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. 

e) Pel que fa a l’estacionament de vehicles l’estudi distingeix entre la demanda/dèficit 

residencial i demanda/dèficit forà.  

  L’àmbit del Pla de Millora presenta un cert equilibri pel que fa al dèficit residencial 

de places d’aparcament. Únicament el barri del Raval presenta un cert dèficit (140 

places), derivat de la manca infraestructural de places. 

  Pel que fa a la demanda forana, de nou l’àmbit del Barri del Raval és que el que 

presenta una major pressió sobre les places disponibles en via pública. 
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4.2. Els tres horitzons temporals 

El PGOU vigent preveu la obertura d’un nou vial d’accés al nucli urbà per la part nord del 

barri del Raval. Aquest nou vial, connectarà la C-155 (Carretera de Lliçà) amb la C-17 a 

través de la perllongació del carrer Tèxtil pel sector de Can Fradera i un nou pont d’accés 

per sobre del riu Tenes fins al Polígon Llevant Industrial.  

Aquest nou viari permetrà completar la Ronda del Nucli Antic, facilitant l’accés als barris de 

La Linera i del Raval i, sobretot, evitar el trànsit de pas cap a Llicà, en connectar l’Av. 

Catalunya amb el nou pont previst a Can Fradera. Aquestes noves condicions signifiquen 

un canvi molt substantiu pel que fa a la mobilitat en el Casc Antic. 

L’estudi de mobilitat elabora una simulació de la distribució de les intensitats de trànsit 

resultants de la construcció d’aquesta nova infraestructura. Un dels trets principals de la 

mateixa és la molt important reducció de la pressió de trànsit passant per l’àmbit del Casc 

Antic. D’una banda el carrer Sant Antoni passaria segons aquesta simulació de 5.500 

vehicles/dia per sentit a una intensitat de 1.000 vehicles en un únic sentit. Aquest fet 

possibilitarà una vinculació molt més franca entre el Casc Antic i els barris del Raval i de les 

Cases de la Linera. De l’altra, el carrer Major deixa de funcionar com a vial per al trànsit 

passant i pot esdevenir un eix d’ús exclusiu per a vianants en el tram comprès entre la 

Plaça de la Vila i la cruïlla amb el carrer Ferrer i Guàrdia.  

El model elaborat mostra com la distribució resultant d’intensitat de trànsit permet una 

circulació molt fluïda per la pràctica totalitat del Casc Antic, resultant-ne només punts 

concrets de trànsit dens, com és l’últim tram del carrer Major. La major intensitat de trànsit 

en aquests punts es deu al desdoblament dels sentits de circulació proposat entre el carrer 

Sant Antoni i el carrer Ponent. 
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Simulació de trànsit. Impacte de la continuació del Carrer Tèxtil. Font: Estudi de 
mobilitat al municipi de Parets del Vallès, Fundació RAAC, novembre 2004. 

Estudiades i analitzades les repercussions que el futur perllongament del carrer Tèxtil tindrà 

sobre la distribució d’intensitats, cal relacionar aquesta intervenció amb d’altres aspectes 

que incidiran de manera clau sobre el model urbà futur del casc antic, tals com la mobilitat 

dels vianants a la previsió d’àrees per a l’estacionament de vehicles. Considerant les 

diferents alternatives de desenvolupament del Pla de Millora Urbana en relació a la obertura 

del nou vial “Ronda Nord” del Casc Antic, es contemplen els següents escenaris: 

  Estat actual 

  Escenari de desenvolupament urbà intermig, que no inclou l’obertura del 

perllongament del carrer Tèxtil. Les intervencions previstes pel Pla de Millora 

Urbana es localitzen a la Plaça de la Vila, el carrer Barcelona i el carrer Major.  

  Escenari de desenvolupament complert, que contempla l’obertura del 

perllongament del carrer Tèxtil. Les intervencions del PMU s’extenen pel carrer del 

Raval i el carrer de la Fàbrica fins a vincular el Parc de La Linera i el futur espai 

lliure del Bosquet. 
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Estat Actual.

Font: Elaboració pròpia a partir de “l’Estudi de mobilitat al municipi de Parets del Vallès, Fundació 
RAAC, novembre 2004”. 
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Desenvolupament urbà intermig. Les intervencions consisteixen en la 
vianalització dels carrers Major i Barcelona. L’aparcament situat al carrer de 
la Fàbrica continua mantenint-se en la seva posició actual. 

Font: Elaboració pròpia a partir de “l’Estudi de mobilitat al municipi de Parets 
del Vallès, Fundació RAAC, novembre 2004”. 
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Desenvolupament urbà complert.  

Font: Elaboració pròpia a partir de “l’Estudi de mobilitat al municipi de Parets del Vallès, Fundació 
RAAC, novembre 2004”. 
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a) Mobilitat per a vianants

Pel que fa a la mobilitat a peu, l’EMP fa les següents consideracions: 

  Per la seva morfologia i orografia, Parets no disposa de grans xarxes 

d’itineraris per a vianants,  

  D’altra banda sembla difícil que es produeixi una quantitat significativa de 

viatges entre el Casc Antic i l’Eixample, ja que l’actual secció i traçat de 

l’Avinguda Catalunya no facilita els desplaçaments a peu entre ambdós 

nuclis. 

  La urbanització de la pràctica totalitat dels carrers que es troben a l’àmbit 

és força deficient i no permet la circulació de vianants amb suficients 

garanties de seguretat i comoditat. Donat que la secció de molts d’aquests 

carrers és força escassa, la solució recomanada per aquests casos és la 

urbanització en plataforma única. 

El Pla proposa un seguit de solucions, d’acord amb els tres escenaris temporals 

descrits en el capítol 4.2. 

  La vianalització del Carrer Major en el seu tram comprés entre la Plaça de 

la Vila i Via Piquer. Tal i com s’explica en el punt 6 d’aquesta memòria, la 

solució adoptada aposta per una urbanització del carrer en plataforma 

única. Tot i que el disseny proposat ha de permetre el pas de vehicles de 

servei i d’abastament comercial, el vianant ha d’esdevenir l’usuari comú i 

exclusiu d’aquest espai, que es configura com un nou eix cívic amb una 

forta activitat comercial. 

  Igualment, es proposa la vianalització del carrer Barcelona en el tram 

comprès entre l’avinguda Catalunya i el carrer Aurora. A diferència del 

carrer major, més que emfasitzar el caràcter comercial i cívic d’aquest 

carrer el projecte d’urbanització ha d’afavorir la relació del vianant amb el 

paisatge possibilitant les vistes llunyanes des de la façana sud del carrer. 

  Finalment el Pla defineix tres àmbits en els que cal compatibilitzar el 

necessari pas de vehicles amb la seva vocació com a integrants del 

sistema d’espais lliures del casc urbà. Es tracta de:  

  el carrer Raval en el tram comprès entre el carrer Sant Antoni i el 

carrer del Racó,  

  el carrer Barcelona entre el carrer Major i el carrer Aurora 
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  el carrer de la Fàbrica entre el carrer Sant Antoni i l’accés al Parc de 

la Linera. 

  La solució proposada per a aquests tres àmbits és la urbanització segons 

criteris de prioritat invertida. Es proposa la urbanització en plataforma 

única, amb solucions de paviments resistents a la càrrega continuada de 

pas de vehicles però que a l’hora contemplin la prioritat del vianant. 

Les diferents solucions proposades cerquen, a més de clarificar i adaptar 

funcionalment l’espai urbà a les noves condicions de vianalització, incidir 

substantivament en la millora del paisatge urbà. Els plànols O6 i O7 mostren 

modelitzacions virtuals de la imatge resultant d’aquestes intervencions una vegada 

executades.  

b) Estacionament de vehicles

L’Estudi de Mobilitat de Parets del Vallès analitza la capacitat de l’àmbit del Pla 

respecte l’estacionament de vehicles. Les conclusions que n’extreu són: 

  L’àmbit del Pla dona resposta a l’expectativa d’aparcament de més de 

5.300 vehicles forans. 

  L’oferta de places de càrrega i descàrrega és molt reduïda, limitant-se 

únicament a un nombre total de 10 places. 

  Pel que fa a l’estacionament de vehicles fora de calçada, l’estudi considera 

que aquesta es limita en gairebé un 75% a aparcaments privats. Les àrees 

en superfície només proveeixen 373 places d’aparcament. 

  Pel que fa a la demanda i dèficit residencial, l’estudi detecta un dèficit 

global de 254 places d’aparcament. D’aquestes, més del 50% es situen al  

barri del Raval, en l’àmbit comprès entre l’Avinguda Catalunya i els carrers 

de Sant Antoni, Antoni Feliu i la Lluna. 

D’acord amb les condicions descrites, i d’acord amb els tres horitzons temporals 

descrits en el capítol 4.2, el Pla proposa una estratègia d’àrees d’estacionament 

en superfície localitzades en els límits exteriors de l’àmbit. Per tal de definir la seva 

localització s’ha considerat un àmbit d’influència de 200 metres de radi per a 

cadascuna de les àrees d’aparcament, establint com a criteri que els àmbits 

d’influència de les diverses zones d’aparcament cobreixin la totalitat del nucli antic. 

Aquestes àrees pretenen reforçar la oferta forana encara que, puntualment poden 

servir per donar resposta a la demanda residencial. Aquest és el cas del barri del 

Raval en el que les condicions físiques del teixit urbà no permet satisfer-la. Per 
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altra banda, la localització de les zones d’estacionament a l’exterior de l’àmbit és 

una mesura adequada per tal de controlar l’accés dels vehicles amb demanda 

exclusivament forana a l’interior del casc. Les intervencions concretes que es 

proposen són: 

  El manteniment de les àrees d’aparcament del Camp de les Peces (82 

places), la zona Poliesportiva (60 places), el cementiri (40 places) i la zona 

de Can Serra (34 places). 

  La transformació en espai públic urbà de l’actual zona destinada a 

aparcament situada al carrer de la Fàbrica i que actualment oferta de 

l’ordre d’una cinquantena de places. 

  La previsió de l’estacionament de vehicles al llarg del carrer Sant Antoni en 

el tram entre el carrer de la Fàbrica i Via Piquer. S’estima que la capacitat 

d’aquest nou espai per a l’estacionament de vehicles és per a trenta places 

d’aparcament. 

  La previsió de d’una nova àrea d’aparcament que, d’acord amb el nou 

model de mobilitat proposat, hauria de situar-se a la banda nord del carrer 

del Tèxtil, al voltant de Can Vileta. Aquesta nova àrea, vinculada a una via 

de primer ordre com serà el nou accés a través del carrer Tèxtil i en relació 

amb el sistema d’espais lliure del nucli, esdevindrà una punt d’accés de 

primer ordre al barri del Raval i La Linera. A més, la seva proximitat a una 

zona amb un cert dèficit d’estacionament residencial reforça la seva 

pertinença en tant que nova àrea d’estacionament per a residents. Per tot 

el que s’ha argumentat anteriorment, s’aconsella que aquesta àrea no 

estigui dimensionada per una quantitat menor de 200 places d’aparcament. 

  Finalment, el pla contempla també la reserva de places d’estacionament 

per a càrrega i descàrrega, situades a la confluència del carrer Major amb 

els carrers Barcelona, Via Piquer, Ferrer i Guàrdia i l’Avinguda Joaquim 

Guasch. 

5. Preservació de la forma urbana. La regulació normativa del Pla. 

5.1. Singularització dels teixits urbans 

Tal i com s’explica en el punt 2.1, el nucli antic de Parets del Vallès és format per tot un 

seguit de peces amb característiques morfològiques molt diferenciades. Considerant la 

percepció del paisatge urbà com un element clau per a l’enfortiment de la identitat caldrà 
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reforçar aquesta diversitat, regulant específicament cadascun d’aquests fragments i 

establint les condicions necessàries per tal que les possibles noves intervencions sobre 

aquests teixits no malmetin la seva configuració original. A dia d’avui aquests teixits es 

troben regulats mitjançant una única clau urbanística. EM “Zona d’edificació entre mitgeres”. 

Tot i que el PGOU regula gràficament la ordenació d’aquestes zones pel que fa a la 

ocupació, les alineacions o la disposició dels patis, no és menys cert que la normativa 

actualment vigent presenta alts graus de permissivitat respecte l’agregació parcel.lària, la 

composició de façanes, les densitats i els usos admesos que han tingut com a 

conseqüència el desenvolupament de peces que han malmès manifestament el caràcter 

urbà d’aquests teixits. 

Per aquest motiu es proposa un major aprofundiment en la regulació de les condicions 

d’ordenació respecte els àmbits que el punt 2.1 de la memòria ha definit com a Nucli Antic, 

Raval, front del Carrer Sant Antoni i Habitatges Obrers de La Linera. Per tal de regular amb 

un major grau de precisió aquestes zones, el Pla proposa les següents sub-claus 

urbanístiques: 

  EM-A1 “Casc Antic” 

Que inclou els àmbits delimitats d’una banda pel reg del carrer Empordà, el Carrer 

de Sant Antoni i l’Avinguda Catalunya. Com ja s’ha comentat en el punt 2.1, es 

tracta d’un teixit urbà en el que la forma de les illes és força irregular, destacant 

per la seva singularitat i tamany l’illa delimitada pels carrers Major, Sant Antoni i 

Via Piquer. La tipologia dominant és la casa de cos de fins a tres plantes. Malgrat 

tot, en temps més propers als nostres dies s’han edificat diversos edificis 

d’habitatge plurifamiliars que, per la seva alçada, ocupació en planta i composició 

de façanes tenen ben poc a veure amb la tipologia edificatòria pròpia del barri. 

Els paràmetres específics d’aquesta sub-clau regulen les condicions d’ús, en virtut 

de les quals no es permeten activitats de tipus industrial, d’emmagatzematge o 

relacionades amb tallers i reparació d’automòbils. També es limita l’agregació de 

parcel.les per tal d’evitar la proliferació de tipologies edificatòries alienes a la forma 

urbana pròpia del teixit. 

  EM-A2 “Sant Antoni-La Linera” 

Que delimita l’àmbit dels carrers de Ponent, de la Fàbrica, Sant Antoni i Sant 

Esteve, així com les edificacions del carrer Antoni Feliu. Les principals 

característiques d’aquest teixit són la homogeneïtat tipològica del conjunt, que es 

correspon amb la casa de cos de PB +1, de parcel·la petita (80 m2) i uns 100 m2 

de superfície construïda, pel cas de les cases de la Linera i parcel.la d’entre 200 i 

300 m2 en el cas dels habitatges del carrer Sant Antoni. 
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Els paràmetres específics d’aquesta sub-clau regulen les condicions d’ús, en virtut 

de les quals en les edificacions amb front als carrers Sant Esteve, Santa Irene, 

Sant Josep i Antoni Feliu es limita l’habitatge plurifamiliar a la seva modalitat de 

bifamiliar, i es permeten només els usos d’oficines i serveis a més de l’ús 

residencial especial. A més, es limita també en aquesta clau l’agregació de 

parcel.les per tal de preservar la uniformitat tipològica del conjunt. 

  EM-A3 “El Raval” 

Inclou l’àmbit delimitat pels carrers de Sant Antoni, Cantallops, Mollet, els dos front 

edificats del carrer de la Lluna i l’Avinguda Catalunya. Tal i com descriu el punt 

2.1, el teixit urbà del Raval es caracteritza per la seva conformació amb illes 

tancades d’una mida aproximada de 30 x 60 metres. La tipologia dominant és la 

casa de cos de dos plantes i una ocupació propera al 80% sobre una parcel·la 

d’aproximadament 120 m2 de superfície i una oblongació 1/3. Al igual que en les 

sub-claus EM-A1 i EM-A2, aquesta regula els usos permesos i limita l’agregació 

de parcel.les. 

Amb caràcter general la normativa del Pla regula per a cada subzona aspectes relacionats 

amb la preservació del paisatge urbà i de les característiques tipològiques de cadascun dels 

teixits. Aquests són la limitació de l’agregació màxima de parcel·les, el tractament de les 

diverses instal·lacions de climatització i condicionament, les tanques, les cobertes i els 

cossos sortints del pla de façana. 

5.2. Àrees d’Ordenació Específica i nou PMU “Ordenació de Volums” 

Els teixits històrics del Raval i el Casc Antic, al llarg de la seva evolució urbana i densificació 

han deixat al descobert nombroses mitgeres. Aquestes tenen un fort impacte sobre el 

paisatge urbà d’aquests teixits, especialment en aquells casos en que l’aplicació de les 

condicions d’ordenació vigent no permeten assolir les alçades suficients com cobrir-les. 

En aquells casos en els que es sigui tècnicament pertinent, es delimiten quatre Àmbits 

d’Ordenació Específica i un Pla de Millora Urbana. Aquests àmbits compleixen una o 

diverses de les següents condicions: 

  Les propietats que hi són incloses no reuneixen les condicions (tamany de 

parcel·la o proporció de la mateixa) per ser edificades aïlladament sense 

comprometre les mínimes condicions de salubrilitat. 

  L’antiguitat de l’edificació fa pensar que la seva substitució pot ser pertinent. 

  Els usos que actualment hi estan localitzats no són d’habitatge. 



Pla de Millora Urbana del Barri Antic i del Raval  Memòria 
Parets del Vallès 

CSA carracedo-sotoca arquitectura       Gener 2011 

52

Es proposen els següents àmbits d’actuació: 

a) Les propietats corresponents als nº 4 i 4b del carrer de Sant Valerià 

Imatge urbana de l’àmbit proposat 
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Dades cadastrals de les propietats incloses en l’àmbit proposat 

b) Les propietats corresponents al Carrer Lluna 19 i 21 

Imatge urbana de l’àmbit proposat 
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Dades cadastrals de les propietats incloses en l’àmbit proposat 
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c) La propietat corresponent al nº 28 del carrer Raval 

Imatge urbana de l’àmbit proposat 

Dades cadastrals de les propietats incloses en l’àmbit proposat 
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d) Propietat corresponent al nº 28 del carrer Empordà 

Imatge urbana de l’àmbit proposat 

Dades cadastrals de les propietats incloses en l’àmbit proposat 
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e) El conjunt de propietats incloses que limiten amb l’Ajuntament 

Vista obliqua de l’àmbit proposat 

Plànol cadastral de l’entorn de l’Ajuntament 
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La normativa del Pla estableix que per a cadascuna de les Àrees d’Ordenació Específica la 

necessitat d’ajustar el projecte arquitectònic final per tal d’harmonitzar la volumetria 

proposada amb les edificacions preexistents. A aquests efectes la ordenació proposada per 

a cadascun dels àmbits pot ajustar les condicions bàsiques d’alçada, profunditat edificable i 

ocupació de l’edificació. La ordenació resultant no podrà, en cap cas, modificar els 

paràmetres d’edificabilitat, ús permès i densitat d’habitatges que estableix el Pla o, en el seu 

defecte, el TRPGOU. 

Pel que fa al PMU “Ordenació de volums”, delimitat a l’entorn de l’Ajuntament, l’article 10 del 

Pla n’estableix les condicions, no alterant-ne ni els usos principals, ni els aprofitaments, ni 

les càrregues ni l’estructura urbana fonamental establerta pel PGOU. 
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5.3. Regulació de l’ús comercial en plantes baixes 

L’article 63 de la Normativa Urbanística estableix com a ús predominant comercial en planta 

baixa per a la zona EM. A més, determina que, en tant que no es redacti una ordenança 

específica per a la regulació de l’ús comercial, aquest serà exclusiu amb façana a vial per 

als següents àmbits: 

  Av. Catalunya ( des del Carrer Alfons XIII al límit amb Lliçà d Avall) 

  C. Sant Antoni ( entre Carrer Lluís Companys i Avinguda Catalunya) 

  Carrer Major 

  Carrer Migdia 

  Avinguda Lluís Companys 

  Carrer de l Empordà 

  Carrer de Barcelona 

  Carrer del Raval 

El present Pla fa la següent valoració respecte aquesta regulació: 

a) Donada una certa ambigüitat respecte l’obligació de situar ús comercial en planta 

baixa per a la clau EM, hi ha operacions parcials de transformació del teixit urbà 

dels últims anys que no l’incorporen. Aquest fet pot ser especialment significatiu 

en àmbits on interessa especialment potenciar aquest tipus d’activitat, tals com el 

carrer Major i trams parcials de carrer del Raval. Caldria, per tant, determinar amb 

major precisió quins són els àmbits on interessa, de manera obligatòria, la 

localització d’usos comercials en planta baixa. 

b) Pel que fa a la distribució espaial de la Planta Baixa, una interpretació possible de 

l’article 63 és que l’ús residencial és permès a l’interior d’illa, sempre i quan es 

garanteixi que a la façana a vial l’ús exclusiu sigui el residencial. Aquesta 

interpretació, no obstant, pot entrar en contradicció amb una ocupació del 100% 

en planta baixa (tal com figura en els plànols d’ordenació), ja que no es 

garanteixen d’aquesta manera les condicions mínimes d’habitabilitat. La ocupació 

total de les plantes baixes és pertinent per a usos comercials o industrials que no 

que no han de complir unes mínimes condicions d’il·luminació i ventil·lació. 

c) Per altra banda, l’article 70 estableix que el sostre comercial en planta baixa és 

computable a efectes de càlcul del nombre d’habitatges. L’objectiu d’aquesta 

regulació és incentivar l’ús comercial en planta baixa. El quadre que segueix així 
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com el plànol I9 “Usos en planta baixa en relació a les dinàmiques de 

transformació” mostra que aquesta relació no és sempre certa, ja que hi ha obres 

de nova planta recents, d’un cert tamany i nombre d’habitatges, que no han 

destinat la seva planta baixa a usos comercials. Aquesta regulació, d’altra banda, 

pot significar una reducció de la superfície per habitatge, considerant que es pot 

mantenir el nombre total d’habitatges per promoció, disminuïnt-ne no obstant la 

superfície total de sostre destinada a habitatge.  
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Per aquestes raons es proposa un seguit d’alternatives per a aquests àmbits: 

Per tal de precisar amb major detall la localització de l’ús comercial en Planta Baixa, el Pla 

introdueix el següent redactat alternatiu a l’article 63 del TRPGOU: 

L'alineació de l'edificació coincideix amb la del carrer o vial 

excepte en els casos en que els plànols d'ordenació, o el 

planejament derivat, en grafiïn una de diferent. En la part que 

queda davant del carrer, l ús predominant en planta baixa serà el 

comercial i es regularà específicament mitjançant una Ordenança 

municipal. En tant no es redacti l esmentada Ordenança sobre ús 

comercial, caldrà acomplir l’ús comercial exclusiu en planta baixa i 

amb façana a vial en els següents carrers: 

 Carrer Major 
 Avinguda Lluís Companys 
 Carrer de Barcelona 
 Carrer del Raval 

(Article 19.1de la normativa del Pla) 

D’aquesta manera el Pla exonera de l’obligatorietat de localitzar usos comercials en planta 

baixa a aquelles edificacions que donin front als carrers Migdia, Empordà, Sant Antoni i 

Raval excepte en el tram comprès entre els carrers Sant Antoni i del Racó. 

D’altra banda, per tal de regular les disfuncions en la ordenació de l’ús residencial a interior 

d’illa en planta baixa el Pla introdueix el següent redactat alternatiu a l’article 69.1 del 

TRPGOU: 

Les zones o sectors en què es permeti l'ocupació amb edificacions 

de l'espai lliure interior d'illa, els límits de la qual tindran la 

consideració d’alineacions, se subjectaran a les determinacions de 

la clau EM “Edificacions entre mitgeres” del PGOU i de les 

conseqüents subclaus establertes per aquest Pla i sempre serà, 

en tot cas, en planta baixa. En els casos d’ús residencial, 

l’edificació recularà un mínim de 6 m. respecte el fons de parcel·la. 

 (Article 19.2de la normativa del Pla) 
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5.4. Regulació de la densitat d’habitatges 

Com ja s’ha comentat en el capítol 5.3 de la present memòria, l’actual normativa del 

TRPGOU computa el sostre edificable en planta baixa comercial a efectes del càlcul del 

nombre d’habitatges. Com ja s’ha demostrat, aquesta regulació no ha garantit 

necessàriament l’estímul de l’activitat econòmica en planta baixa en els últims anys. D’altra 

banda la seva aplicació pot significar l’aparició d’habitatges de molt reduïdes dimensions. 

Donat que el Pla aposta per establir de forma obligatòria l’ús comercial en certs àmbits 

concrets del casc antic, s’opta per regular la dimensió mínima que han de tenir els 

habitatges per aquells casos en que el còmput del sostre no residencial puguit tenir com a 

conseqüència l’aparició d’habitatges de molt reduïdes dimensions. S’introdueix el següent 

redactat alternatiu a l’article 70 del TRPGOU: 

Es permet un nombre màxim d’habitatges equivalent a un mòdul 

d’un habitatge per cada 100 m2 de superfície construïda. 

Per tal de determinar la superfície construïda, es tindrà en 

consideració totes les plantes, excepte els entresolats, per sobre 

de la que tingui consideració de soterrani i la planta sotacoberta. 

En aquells casos en que la planta baixa es destini a usos no 

residencials no fixats per aquest planejament, s’estableix un mòdul 

mínim de 70 m2 de superfície construïda per habitatge. 

 (Article 21 de la normativa del Pla) 

Val a dir que aquest redactat alternatiu no significa, en cap cas, un canvi de model 

urbanístic, ja que el nombre màxim d’habitatges permesos resultant és equivalent. 

Actualment l’article 70 del TRPGOU estableix un mòdul de 100 m2 per habitatge (incloent el 

sostre no residencial).  Per tal d’evitar l’aparició d’habitatges de molt reduïdes dimensions 

cal establir un mòdul mínim per habitatge sobre el sostre residencial,. Considerant que una 

tipologia dominant en l’àmbit d’aplicació és l’edificació de PB+2, es pot establir que la 

proporció de sostre en planta baixa respecte del total és, aproximadament, un 30% i, per 

tant, el sostre residencial estaria al voltant del 70% del sostre total construït. S’estima, per 

tant, que el mòdul a aplicar hauria de ser d’un habitatge per cada 70 m2  (70% del mòdul 

actual de 100m2) per aquells casos en els quals la planta baixa sigui destinada a ús 

comercial. 
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5.5. Regulació de l’ús aparcament en Planta Baixa 

Els articles 58 i 61 de les Ordenances d’Edificació estableixen la obligatorietat de preveure 

una reserva de places d’aparcament per a la obtenció de la llicència d’obra en edificis de 

nova planta o en ampliacions que superin el 50% del volum construït. L’aplicació 

indiscriminada d’aquest article no sembla escaient en el cas del Casc Antic i del Raval, ja 

que els accessos en façana a les plantes aparcament poden tenir un fort impacte sobre 

eixos que han de tenir una vocació marcadament comercial, tals com el Carrer Major o 

trams parcials del carrer del Raval. 

Per aquest motiu, es proposa excloure el Carrer major i part del Carrer del Raval (entre el 

carrer de Sant Antoni i el carrer del Racó) de l’obligatorietat establerta pels articles 58 i 61 

de les ordenances de l’edificació. Aquesta exclusió, parcialment contemplada a l’article 62 

de les mateixes ordenances, pot ser explicitada d’una manera més clara amb el següent 

redactat: 

Excepcionalment s’exonerarà de l’obligatorietat de preveure una 

reserva d’aparcament en aquells casos en que, per tal de garantir 

l’activitat econòmica en planta baixa, l’accés a l’aparcament es 

produeixi per la façana dels següents vials: 

 Carrer Major 
 Carrer Raval (entre el carrer Sant Antoni i carrer del Racó) 

(Article 21.2 de la normativa del Pla) 

5.6. Regulació de les densitats. Plantes sotacoberta. 

Pel que fa al càlcul de la densitat d’habitages, tal i com s’ha explicat al capítol 5.3 l’article 70 

del TRPGOU estableix dos condicions:. 

  En primer lloc s’estableix que el sostre comercial és computable a efectes de 

càlcul del nombre d’habitatges, pretenent incentivar d’aquesta manera l’ús 

comercial en planta baixa. Com ja s’ha dit aquesta relació no és sempre certa. A 

més pot produïr, una certa distorsió (sobre un 30% del sostre total per a 

edificacions de PB+2) a l’hora d’establir el nombre habitatges permesos, resultant-

ne tipologies de molt poca superfície. S’opta, per tant, per un redactat alternatiu de 

l’article 70, tal i com s’ha explicat en el punt 5.4. 

  En segon lloc, també s’estableix com a sostre computable la part de planta 

sotacoberta amb una alçada lliure superior a 1,50 m. De nou la consideració 

d’aquest sostre pot significar una distorsió (molt menor que en el cas de les 
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plantes baixes) respecte el  nombre d’habitatges permesos. Per altra banda, la 

normativa del PGOU no regula els usos admesos en planta sotacoberta, podent-

se produïr situacions d’una certa complexitat tipològica i d’activitats. 

Per tal de corregir les disfuncions en la ordenació de la planta sotacoberta la normativa del 

Pla destina un articulat específic per a la regulació de la planta sotacoberta que contempla 

els següents aspectes: 

  L’alçada màxima a assolir amb el carener de la coberta. 

  L’obligatorietat de destinar un 30% de la superfície sotacoberta a instal·lacions i 

elements comuns de l’edifici amb accés directe des dels espais comunitaris de 

l’edifici. D’aquesta manera es pretén internalitzar el màxim d’aquests elements en 

el volum edificable minimitzant-ne l’impacte sobre el paisatge urbà. 

  La prohibició situar habitatges independents en l’espai sotacoberta establint la 

seva vinculació directa com a annexos dels habitatges situats en la planta 

immediatament inferior. 

5.7. Regulació dels criteris de composició de façana 

La normativa urbanística actual no contempla mecanismes de control del paisatge urbà als 

barris del Raval i Casc Antic de Parets del Vallès. Com a conseqüència s’han produït en 

aquest àmbit intervencions sobre casc urbà que han afectat la coherència formal i tipològica 

del teixit construït. 

Per tal de preservar la imatge urbana d’aquestes peces, el Pla introdueix un articulat 

específic que regula el tractament compositiu i  material en relació amb l’entorn en el qual 

es situï la intervenció i que contempla els següents aspectes: 

  La necessitat d’incorporar juntament amb la documentació del projecte un estudi 

d’integració de la proposta arquitectònica en el seu entorn urbà. Aquest estudi 

serà imprescindible per tal  d’obtenir la llicència d’edificació. 

  El tractament de les mitgeres que quedin vistes amb materials i acabats similars 

als de les façanes principals. 

  La regulació de tanques, cossos sortints i cobertes. 

5.8. Regulació de les instal·lacions. 

L’actual Codi Tècnic de l’Edificació estableix l’obligatorietat de l´ús d’energia solar tèrmica 

com a sistema de producció a integrar en els projectes d’edificació. Aquesta obligatorietat 
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comporta una exigència notable d’espais destinats a aquestes instal·lacions i que, 

freqüentment, tenen un fort impacte sobre el paisatge urbà. 

Tot i que la normativa urbanística del TRPGOU (art.52) i les ordenances d’edificació (art. 

32) estableixen certes determinacions per a les instal·lacions en els edificis, també és cert 

que aquestes es dirigeixen gairebé específicament a la regulació d’instal·lacions d’aire 

condicionat i el seu impacte en façana. La normativa del Pla inclou algunes determinacions 

per al control de l’aparició de plaques de captació d’energia solar en coberta que 

complementen l’actual regulació d’instal·lacions de les NN.UU. 

Per tal de regular l’impacte de les d’instal·lacions sobre el paisatge urbà el Pla introdueix un 

articulat específic que regula els següents aspectes: 

  L’obligatorietat de soterrar les línies aèries de telefonia i electricitat en el front de 

façana per a edificacions de nova planta i de rehabilitació integral. 

  L’obligatorietat d’incloure en el projecte un estudi de l’impacte visual de les 

instal·lacions. Per les instal·lacions de captació d’energia solar cal incloure, a més, 

el projecte i dimensionat final de la instal·lació, establint amb precisió la dimensió i 

ubicació de la mateixa. 

  La prohibició de situar el pas de canonades i altres instal·lacions per façana. 

  Les condicions d’ordenació de les instal·lacions d’aire condicionat, parant especial 

atenció al seu impacte sobre la façana. 

  L’obligatorietat d’integrar les instal·lacions de ventilació, seguretat i alarmes amb 

els criteris compositius, cromàtics i d’acabat de les façanes. 

  Les condicions d’ordenació de les instal·lacions de telecomunicació, prohibint-ne 

la seva aparició en façanes i regulant-ne la seva disposició en cobertes. 

6. Recuperació de l’espai cívic. Criteris d’ordenació i urbanització. 

6.1. El centre de la ciutat 

El carrer Major de Parets i el carrer del Raval han estat històricament els eixos de relació 

del nucli urbà original amb el territori.  

El carrer Major, partint des de la Plaça de la Vila i continuant pels diferents masos vallesans 

(Can Serra, Can Garcia, Cal Jardiner fins arribar a l’àmbit de Gallecs a través del camí de la 

Torre d’en Malla) ha estat l’eix vertebrador del territori que a dia d’avui conforma bona part 

del terme municipal. La concentració d’activitats comercials al seu llarg i les particulars 

característiques tipològiques de les edificacions que li han donat forma són el testimoni viu 
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del caràcter cívic i estructurant que aquesta via ha tingut al llarg del temps. A dia d’avui, 

malgrat tot, el carrer Major pot ser objecte d’un seguit de millores que li permetin assolir els 

nivells de qualitat que d’un espai cívic de primer ordre cal esperar: la millora de la seva 

urbanització i el soterrament de les xarxes aèries d’instal·lacions són intervencions que han 

d’afavorir el seu ús i gaudiment com a eix cívic i comercial de primer ordre. 

Per la seva banda el Carrer del Raval va esdevenir el camí de sortida del nucli original cap 

al nord i el seu vincle amb els nuclis de Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt i Granollers.  Al seu llarg 

s’hi va anar construint un raval de cases que amb el temps ha esdevingut un barri amb 

identitat urbana pròpia. Tot i ser l’eix estructurador del barri del Raval, aquest carrer 

presenta a dia d’avui deficiències notables pel que fa a la seva urbanització. 

El Pla proposa la seva millora a partir d’algunes actuacions concretes: 

a) La limitació del pas de vehicles en el tram comprès entre la Plaça de la Vila i el 

carrer Ferrer i Guàrdia. Mitjançant aquesta mesura es pretén generar les 

condicions necessàries favorables per tal d’enfortir el carrer Major com a element 

aglutinador d’activitat comercial especialitzada. Aquest tram de carrer es destinarà 

al pas exclusiu de vianants, només interromput per l’accés puntual de vehicles de 

servei o de càrrega i descàrrega de mercaderies. 

Els criteris orientatius d’urbanització són: 

  Paviment. El tractament d’aquest carrer en plataforma única és mitjançant 

un paviment de dur (materials petris o elements de formigó), amb peces de 

format petit (veure plànol O5).  

  Arbrat. Es proposa la plantació d’una filera d’arbres de copa mitjana a la 

façana dreta del carrer en sentit descendent, garantint d’aquesta manera al 

presència visual del campanar de l’església de Sant Esteve. El nou arbrat 

estarà format per espècies autòctones (lledoners, magnòlia, pruner 

ornamental, etc.). 

b) En el tram del carrer Major comprès entre el carrer Ferrer i Guàrdia i l’Avinguda 

Lluís Companys s’adoptaran criteris de prioritat invertida per a vianants, d’acord 

amb el model de mobilitat proposat pel Pla. Aquest tram ha de garantir la 

continuïtat del recorregut per a vianants entre la Plaça de la Vila i Can Serra, 

alhora que possibiliti el tancament de les anelles per al pas de vehicles a través de 

Via Piquer i el carrer Ferrer i Guàrdia. 

Els criteris orientatius d’urbanització són: 
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  Paviment. El tractament d’aquest carrer en plataforma única és mitjançant 

un paviment de dur (materials petris o elements de formigó), amb peces de 

format petit (veure plànol O5).  

  Arbrat. Es proposa la plantació d’una filera d’arbres de copa mitjana a la 

façana dreta del carrer en sentit descendent, garantint d’aquesta manera al 

presència visual del campanar de l’església de Sant Esteve. El nou arbrat 

estarà format per espècies autòctones (lledoners, magnòlia, pruner 

ornamental, etc.). 

c) De la mateixa manera el Pla proposa l’adopció de criteris de mobilitat de prioritat 

invertida per a vianant en el tram del carrer Raval comprès entre els carrers Sant 

Antoni i del Racó. En ser el carrer Raval l’únic vial d’accés al barri des de la xarxa 

bàsica de carrers, el pas de vehicles per aquest tram esdevé del tot 

imprescindible. El Pla tractarà de possibilitar la convivència entre vianants i 

vehicles a partir de l’adopció del següents criteris d’urbanització: 

  Paviment. Tot i ser un carrer en plataforma única, la urbanització preveurà 

la distinció de dos àmbits diferenciats: D’una banda es reservarà una franja 

de proximitat al comerç amb destinació exclusiva al trànsit de vianants. La 

pavimentació d’aquest àmbit serà amb peces d’acabat petri o similar de 

format mitjà. De l’altra, la resta del vial s’urbanitzarà amb el mateix material 

d’acabat amb peces, però, de format petit. (veure plànol O5).  

  Arbrat. Es proposa la plantació d’una filera d’arbres de copa petita a la 

façana esquerra del carrer en sentit descendent, garantint d’aquesta 

manera al presència visual del campanar de l’església de Sant Esteve.  

d) Finalment cal enunciar la necessitat d’entendre l’urbanització del camí de Can 

Serra a la Torre d’en Malla com una actuació directament vinculada a la millora del 

Casc Antic. Tot i no estar inclòs en l’àmbit del Pla, la continuïtat que aquest eix 

suposa en la relació entre el nucli urbà i el territori aconsella el seu tractament més 

que com una peça aïllada, com a prolongació del carrer Major en el territori. Els 

criteris d’integració paisatgística hauran de prevaldre a l’hora d’abordar la seva 

urbanització. 
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6.2. La porta a Parets 

L’Avinguda Francesc Macià és la via connectora de la resta del territori amb el nucli urbà de 

Parets del Vallès. Arribant a la vila, la confluència entre aquesta i l’avinguda Catalunya és el 

punt on es percep la primera imatge de la vila, la que dóna la benvinguda al visitant o al 

resident. Amb l’objectiu de millorar-la, la proposta estableix els següents objectius: 

a) Usos i espais col·lectius connectats. La nova plaça de Can Rajoler 

La porta a Parets del Vallès és l’espai de relacions de l’Església de Sant Esteve, el 

Mercat, l’Ajuntament i del Centre Cultural Can Rajoler. Pot afirmar-se que els tres 

primers tenen en la Plaça de la Vila el seu marc de relació que els permet ser 

entesos com a conjunt urbà. En canvi, el Centre Cultural queda força desvinculat 

del grup degut a la situació de la Cooperativa Agrària “La Paretense”. Com ja s’ha 

esmentat en punts anteriors, aquesta ocupa un lloc privilegiat al nucli urbà de 

Parets del Vallès.

El Pla proposa la transformació d’aquest espai de Parets del Vallès de tal manera 

que s’enforteixi la nova plaça com a àmbit de relació entre Esglèsia, Centre 

Cultural, Mercat i Ajuntament,  constituint una nova imatge millorada de la vila. 

Els criteris orientatius d’urbanització són: 

  Paviment. El tractament d’aquesta plaça és un paviment de dur (materials 

petris o elements de formigó), amb peces mitjanes (veure plànol O5).  

  Il·luminació. Il·luminació puntual i projectada a la façana dels edificis 

singulars de l’àmbit.  

  Arbrat. Es proposa intentar mantenir al màxim els arbres existents 

mitjançant nous escossells inclosos a la nova urbanització. El nou arbrat 

estarà format per espècies autòctones (lledoners, magnòlia, pruner 

ornamental, etc.). 

b) Un espai cívic, destinat al vianant. 

Cal remarcar que la porta a Parets és a dia d’avui un espai on hi conviuen vehicles 

i vianants, un espai amb carrers imprescindibles per a la xarxa viària i també amb 

un espai públic de primer ordre com la Plaça de la Vila.  

La proposta cerca aconseguir un espai en què la presència del vehicle estigui 

controlada, adaptat i destinat principalment als vianants. Per això, i d’acord amb el 

nou model de mobilitat proposat, l’Avinguda Joaquim Guasch passarà a ser un 

pas per a vianants des de l’Avinguda Catalunya fins al carrer Sant Antoni, així com 
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també el carrer Travessera des del carrer Barcelona fins a l’Avinguda Catalunya. 

Els tractaments proposats per a cadascun d’ells són: 

   Avinguda Joaquim Guasch: Paviment de similars característiques al 

proposat a la Plaça de Can Rajoler, per tal de garantir la continuïtat entre 

els diversos espais públics de l’àmbit. La urbanització per a vianants 

d’aquest carrer garanteix la connexió de la nova plaça amb el nou accés a 

la Plaça de la Vila. 

   Carrer Travessera: Distinció en dos trams, en funció de les condicions 

d’accés i relació amb les façanes del centre cultural. El primer tram (fins a 

l’entrada al centre cultural) cerca la distinció entre els àmbits d’accés al 

centre cultural. El segon, per la seva banda, cerca la continuïtat de la nova 

Plaça de Can Rajoler amb les mateixes mides i aparells.  
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6.3. L’accés al Parc de la Linera 

Tot i ser un espai de gran qualitat i de considerables dimensions el Parc de la Linera és, a 

dia d’avui, un àmbit no gaire utilitzat per part dels habitants dels barris del Raval i del Casc 

Antic. La seva posició excèntrica respecte del nucli així com l’obstacle que significa el traçat 

actual del carrer de Sant Antoni en la relació entre el Nucli Antic i el Raval són, 

probablement, el motiu d’aquest isolament. 

El Pla proposa la definició d’un itinerari atractiu que vinculi la Plaça de la Vila amb el Parc 

de la Linera a través del carrer de La Fàbrica. Per tal de possibilitar aquest itinerari, es 

proposa la substitució de l’actual aparcament en superfície situat al carrer de la Fàbrica i la 

seva transformació en un espai públic amb un marcat caràcter urbà.  

6.4. L’eix del carrer Barcelona 

La proposta per al carrer Barcelona cerca reafirmar-lo com a eix cívic i com a eix de 

percepció sobre el paisatge. És un carrer amb capacitats força irregulars i tres trams amb 

característiques diferents al llarg del seu recorregut. El projecte d’urbanització hauria de 

buscar unificar els tres trams de carrer mitjançant una calçada amb plataforma única i la 

instal·lació de punts de llum al paviment que visualment acompanyessin el vianant al llarg 

de tot el recorregut. Segons aquests trams la proposta es divideix en: 

a) Primer tram. Del carrer Major al carrer Travessera. 

És l’espai que la uneix amb el carrer Major. El seu tractament per a vianants és el 

mateix que s’aplica al carrer Major, garantint així la continuïtat.

  Paviment. El paviment és un combinat de peces de petit i gran format. En 

aquest àmbit es preveuen places de càrrega i descàrrega pels comerços 

propers.  

b) Segon tram. Del carrer Travessera al carrer del Migdia. 

És el tram amb més irregularitats en façana i més estret de tot el carrer.  

  Paviment. La proposta és un paviment per a prioritat invertida format per 

peces de petit format.  

  Arbrat. Aquest tram no consta d’arbrat. 

c) Tercer tram. Del carrer del Migdia a la unió amb l’avinguda Catalunya. 

Aquest és el tram en el qual resideix el seu potencial paisatgístic degut, d’una 

banda, a que la façana sud d’aquest tram no es troba edificada i, de l’altra, a la 
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seva posició elevada respecte el territori vallesà. La proposta restringeix el pas de 

vehicles i incorpora dos paviments diferenciats segons la relació que el carrer té, a 

banda i banda, amb el paisatge.  

  Paviments. El primer d’ells, situat a la part interior del carrer i en contacte 

amb la nova ordenació proposada pel PE 5, és un paviment dur de peces 

de forma petit. El paviment de la façana sud del carrer cerca la seva 

vinculació amb el paisatge i té, per tant, un tractament més tou. Les 

proteccions d’aquest nou camí incorporaran tant bancs com elements de 

protecció que garanteixin la seguretat i alhora permetin el gaudiment del 

paisatge.

  Arbrat. L’arbrat d’aquest recorregut incorpora la vegetació existent, així 

com també la possible vegetació proposada pel nou P.E 5.  

  Il·luminació. En aquest últim tram la il·luminació prevista ha d’ésser rasant o 

amb elements baixos, evitant així faroles d’alçades considerables que 

puguin malmetre el potencial paisatgístic del carrer o contaminar 

lumínicament un àmbit que té una forta presència visual sobre la resta del 

paisatge. 

6.5. El carrer del Raval 

La proposta del carrer del Raval comporta una modificació de la urbanització des del carrer 

Sant Antoni (unió amb el centre del nucli urbà) fins a l’encreuament amb el carrer del Racó. 

El primer objectiu és mantenir el pas de vehicles que completa la xarxa viària del Raval i 

garanteix la seva connexió amb la resta del municipi. El segon és emfatitzar el caràcter 

comercial del carrer. D’aquesta manera, el carrer passa a ser un carrer amb prioritat 

invertida per a vianants amb plataforma única. 

  Paviment. El paviment consta de dos parts diferenciades. A la primera, 

destinada al pas de vehicles, el paviment són peces de petit format amb 

cantell adaptat a la càrrega contínua de vehicles. La segona, en canvi, 

destinada als vianants, conté peces de mitjà format. 

  Arbrat. Es proposa la plantació de l’arbrat al límit de trobada entre els dos 

paviments, a la banda dreta del carrer. D’aquesta manera, es garanteix la 

presència visual de l’Església de Sant Esteve i el seu campanar. 
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Superfície (m²)

Uv 1 Urbanització del carrer Major (Fase 1) 1.463,90

Uv 2 Urbanització del carrer Major (Fase 2) 1.341,40

Uv 3 Urbanització del carrer Travessera 284,60

Uv 4 Urbanització del carrer Barcelona (Fase 1) 1.281,50

Uv 5 Urbanització del carrer Barcelona (Fase 2) 1.062,30

Uv 6 Urbanització del carrer Sant Antoni (Fase 1) 2.607,10

Uv 7 Urbanització de l'avinguda Joaquim Guasch (Fase 1) 654,90

Uv 8 Urbanització de l'avinguda Joaquim Guasch (Fase 2) 2.131,30

Uv 9 Urbanització del carrer Sant Antoni (Fase 2) 1.452,90

Uv 10 Urbanització del carrer del Raval 786,60

Uv 11 Urbanització del carrer de Cantallops 595,01

Uv 12 Urbanització del carrer de la Fàbrica 1.439,60

Uv 13 Urbanització de la Plaça de la Fàbrica 1.667,10

Eq 1 Construcció no equipament a "La Paretense" 171,80

TOTAL

Codi Obra d'urbanització o servei 





ANNEX 1. ADEQUACIÓ DEL PMU APROVAT INICIALMENT A L’INFORME DE LA CTU





L’informe emès per la Comissio Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb data 16 de desembre de 

2010, establia un seguit de prescripcions al Pla de Millora Urbana del Barri Antic i del Raval de les quals 

se’n derivava la necessitat de la redacció i tramitació d’una Modificació de PGOU prèvia. 

D’acord amb els criteris acordats en reunió amb els tècnics de la Comissió amb data 14 de gener de 

2011, s’ha adequat el document per tal de possibilitar-ne l’aprovació definitiva sense necessitat de 

modificar el PGOU. 

Tot seguit es detallen les esmenes introduïdes al document aprovat inicialment. 

Restricció d’usos industrials i de magatzem per a les sub-claus EM-A1, EM-A3 i EM-A3. 

S’ha introduït l’article 22 en la normativa del PMU en el qual es classifiquen els usos en dominants i 

complementaris, d’acord amb l’article 87 del Text Refòs del PGOU. 

Els articles del 35 al 37 de la Normativa del PMU Barri Antic i del Raval regulen els usos per a les sub-

claus EM-A1, EM-A2 i EM-A3, admetent els  usos d’Indústria artesanal i Magatzem com a usos 

complementaris.    

Regulació de la densitat d’habitatges 

En l’article 21 de la normativa s’ha modificat el mòdul que regula la densitat d’habitatges establint-ho en 

100 m2 per habitatge, d’acord amb l’article 100 de la normativa del PGOU. Tanmateix, s’ha introduït la 

condició de mòdul mínim de 70 m2 de superfície construïda per a aquells casos en que la planta baixa 

es destini a usos no residencials no fixats pel PMU. 

Delimitació d’Àrees d’Ordenació Específica i Pla de Millora Urbana “Ordenació de Volums” 

D’acord amb el criteri acordat en reunió del 14 de gener de 2011 amb els tècnics de la comissió, s’ha 

optat per mantenir les Àrees d’Ordenació Específica 1, 2, 3 i 4. 

Pel que fa a la AOE 5 (antic ED 1), s’opta per la delimitació del PMU “Ordenació de Volums”, d’acord 

amb el que estableix la LU en el seu article 70.4. L’article 10 de la normativa del Pla estableix les 

condicions d’aquest sector (coincidents amb les establertes pel PGOU) i en defineix la necessitat de no 

alterar ni els aprofitaments, ni les càrregues, ni els usos principals ni l’estructura fonamental establerta 

pel PGOU. 

Esmenes materials 

! S’han modificat els límits de la UA28 i la UA5. 

! S’han introduït els Polígons delimitats per la MPGOU al barri del Raval aprovada definitivament 
el 17.12.2009 per la CTUB. 

! S’ha especificat la qualificació EM* resultant de l’esmentada Modificació Puntual. 

! S’ha qualificat com a Equipaments Comunitaris la parcel.la situada entre els carrers Ponent i de 
la Fàbrica. 

! S’ha mantigut la qualificació de verd privat de la parcel.la situada entre els carrers de ca n’Oms, 
Sant Antoni i Sant Esteve. 

! Les UA3, UA8, UA22 han estat executades, com es pot verificar amb la justificació annexa. 


