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CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1. Àmbit 

L’àmbit delimitat pel Pla de Millora Urbana del Casc Antic i Raval de Parets del Vallès, 

grafiat en el plànol I2 és el comprès entre: 

− Pel nord, pel Carrer de la Lluna, Carrer de la Fàbrica i Carrer de Ponent. 

− Per l’Oest, pel Carrer de Sant Valerià i l’Avinguda Lluís Companys 

− Per l’est, per l’Avinguda Catalunya i l’Avinguda Joaquim Guasch. 

Art. 2. Normativa de referència 

Aquestes Normes són complement i desenvolupament de les contingudes al Text Refòs 

de la revisió del PGOU de Parets del Vallès, aprovat definitivament per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 14 de novembre de 2001 i ratificat per 

resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 13 de febrer de 

2007. 

Art. 3. Vigència 

Aquest Pla de Millora Urbana entrarà en vigor a partir de la data de publicació en el DOGC 

de la seva aprovació definitiva i la seva vigència serà indefinida. 

Art. 4. Condicions bàsiques del nou planejament 

Es consideren condicions bàsiques del nou planejament les determinacions sobre  

− Alçada 

− Volum  

− Ocupació màxima de la parcel·la,  

− Situació de les edificacions,  

− Nombre d’habitatges,  

− Coeficient d’edificabilitat neta 

− Ús 

Art. 5. Edificis i instal·lacions fora d’ordenació 

Els edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació es regiran per allò que 

determinen les Normes Urbanístiques del Text Refós de la Revisió del PGOU. 
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Art. 6. Edificis i instal·lacions amb ús o volum disconforme 

Els edificis i instal·lacions anteriors a la data de vigència del present Pla de Millora Urbana 

que, no estant en situació de fora d’ordenació segons les condiciones establertes en l’Art. 

6, el seu volum o ús sigui discordant amb la reglamentació de les condicions bàsiques del 

nou planejament restaran en situació de volum o ús disconforme. 

Els edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme es regiran per allò que 

determinen les Normes Urbanístiques del Text Refós de la Revisió del PGOU. 

Art. 7. Llicències d’enderroc 

Per tal de protegir el teixit construït inclòs en l’àmbit del projecte així com de garantir la 

seva revitalització, les llicències d’enderroc de les edificacions existents estaran 

condicionades a la presentació de la sol·licitud de llicència d’obra de nova construcció. 

CAPÍTOL II.  GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 

SECCIÓ 1.   Polígons d’Actuació 

Art. 8. Plans i Polígons d’Actuació. Definició 

La delimitació dels Plans i Polígons d’Actuació Urbanística inclosos en el Pla de Millora 

coincideix amb els sectors de Planejament Derivat delimitats pel Text Refós de la Revisió 

del PGOU.  

Són els següents: 

− UA 5, a la banda sud del Carrer Barcelona, entre aquest i l’Av. Catalunya 

− UA 9, delimitada per la perllongació del carrer Antoni Feliu des de la UA 28 i el 

Casc Antic. 

− UA 28, entre el Parc de la Linera i el límit del sòl urbà. 

− PAU 1 “Raval”  

− PAU 2 “Raval” 

− PE 5,  situat entre l’Av. Lluís Companys i el carrer Barcelona. 

− PMU “Ordenació de Volums” 

Art. 9. Condicions dels Polígons d’Actuació 

Els Plans i Polígons d’Actuació inclosos en l’àmbit del Pla de Millora Urbana pendents de 

desenvolupament mantenen la seva delimitació, objectius, aprofitaments i cessions 

establerts en el Planejament General 
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Art. 10. Condicions del Pla de Millora Urbana “Ordenació de Volums” 

El Pla de Millora Urbana “Ordenació de Volums” no alterarà ni els usos principals, ni els 

aprofitaments i les càrregues urbanístiques ni l’estructura fonamental del PGOU. 

 
DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT: Entre el carrer Major, el carrer de Sant Antoni i la plaça de la Vila. 

 
LOCALITZACIÓ: Plànols a escala 1/2.000, núm. 0.07 

 

SUPERFÍCIE:     1.642 m2 

EDIFICABILITAT BRUTA MÀX.:     

CESSIONS MÍNIMES: 

VIAL:     - 
VERD:     - 
EQUIPAMENT:    - 

 

ÚS: Residencial 

DENSITAT: Segons determinacions de PGOU per a la clau EM 

SISTEMA D’ACTUACIÓ: Compensació 

OBJECTIUS: Ordenar, aglutinar i regularitzar les particularitats de les edificacions existents, tenint 

en compte els aspectes diferencials i els edificis existents en el perímetre. Dotar d’un espai en 

soterrani d’aparcament i de locals comercials en planta baixa. 

ORDENACIÓ I ZONIFICACIÓ: Edificació entre mitgeres. Clau EM (PB+2). 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ: Configurar la volumetria del nou edifici amb les edificacions 

existents.  

Art. 11. Gestió i desenvolupament 

Les condicions de desenvolupament i gestió dels Polígons d’Actuació es regiran per allò 

establert en els articles 25 al 28 de la Normativa del Text Refós de la Revisió del PGOU. 

SECCIÓ 2.   Àrees d’Ordenació Específica. 

Art. 12. Definició i objecte 

Són Àrees d’Ordenació Específica aquells àmbits en els que l’aplicació de les condicions 

bàsiques del planejament definides per aquesta normativa no permet harmonitzar la nova 

ordenació amb les edificacions veïnes existents. 

L’objecte del seu desenvolupament és la definició de les condicions volumètriques de 

l’edificació de tal manera que es redueixi l’impacte sobre el paisatge urbà de certes 

edificacions en règim de volum disconforme i les seves mitgeres. 
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A tal efecte el seu desenvolupament restarà condicionat a la redacció d’un estudi específic 

de la ordenació proposada en el qual es justifiqui la seva integració amb les edificacions 

veïnes. 

El Pla de Millora Urbana delimita les següents Àrees d’Ordenació Específica: 

− AOE 1, situada al front del carrer Sant Valerià, entre els carrers de Sant Antoni 

i Ponent. Cadascuna de les dues parcel·les es desenvoluparà 

independentment. Tanmateix, s’haurà d’estudiar conjuntament l’ordenació 

volumètrica d’acord amb els criteris que marca l’article 25 d’aquesta normativa. 

− AOE 2, situada a la cantonada entre el Carrer Mollet i el Carrer Lluna. 

− AOE 3, situada a la cantonada entre el Carrer del Racó i l’Avinguda Barcelona 

− AOE 4, situada a la cantonada entre el Carrer Major i el Carrer Empordà. 

Art. 13. Condicions 

La ordenació proposa dins de l’àmbit d’una Àrea d’Ordenació Específica pot ajustar les 

següents condicions bàsiques de planejament: 

− Alçades de l’edificació 

− Profunditat edificable 

− Ocupació de l’edificació 

En cap cas la ordenació proposada podrà modificar els paràmetres d’edificabilitat neta, ús 

permès i densitat d’habitatges establerts pel Planejament General. L’aprofitament resultant 

de la nova ordenació proposada no podrà excedir en cap cas al resultant de l’aplicació de 

les condicions que el Planejament General estableix per al mateix àmbit. 

Art. 14. Gestió i desenvolupament 

Per tal de garantir el seu desenvolupament volumètric harmònic amb l’entorn de les Àrees 

d’Ordenació Específica, s’estableixen les següents condicions: 

− L’edificació inclosa en l’àmbit de l’Àrea d’Ordenació Específica haurà d’ésser 

objecte de projecte arquitectònic unitari en el que es mostri amb suficient 

claredat la seva integració amb les edificacions veïnes. Aquest formarà part de 

la sol·licitud de llicència d’edificació en la qual, igualment, caldrà justificar el 

compliment de les condicions establertes a l’Art. 13.  

− L’obtenció de la llicència d’edificació restarà condicionada a l’informe favorable 

per part dels serveis tècnics municipals de la ordenació proposada pel projecte 

arquitectònic unitari. 



Pla de Millora Urbana del Barri Antic i del Raval  Normativa 

Parets del Vallès 

 

 

  

9

CAPÍTOL III.  SISTEMES D’ORDENACIÓ 

Art. 15. Tipus d’ordenació de l’edificació 

Els tipus d’ordenació previstos per a l’edificació en aquest POUM, són els següents: 

− Ordenació per alineació a vial, que és aquell en el qual l’edificació es disposa 

entre mitgeres de manera contínua, seguin el carrer i que les normes 

urbanístiques del PGOU anomena com a “Sistema d’ordenació per edificació 

entre mitgeres” 

− Ordenació per edificació aïllada, que és aquell en el qual l’edificació es disposa 

aïlladament a l’interior de cada parcel·la, mantenint separacions respecte dels 

seus límits i que les normes urbanístiques del PGOU anomena com a “Sistema 

d’ordenació per Edificació Aïllada” 

Art. 16. Claus d’ordenació 

1. El Pla de Millora Urbana, d’acord amb les normes urbanístiques del PGOU, estableix les 

següents claus d’ordenació: 

− EA2 “Zona d’Edificació Aïllada amb Morfologia Definida” 

− EM “Zona d’Edificació entre Mitgeres” 

− EM*”zona d’edificació entre Mitgeres definida en la MPGO del barri del Raval 

aprovada definitivament en data 17 de desembre de 2009. 

2. Per a la clau Em “Zona d’Edificació entre Mitgeres” s’estableixen les següents sub-claus: 

− Subclau EM-A1 “Casc Antic” 

− Subclau EM-A2 “Sant Antoni-La Linera” 

− Subclau EM-A3 “El Raval” 

3. Excepte per aquelles determinacions que reguli específicament la present normativa 

urbanística del Pla de Millora Urbana, són d’aplicació en els paràmetres d’ordenació 

definits pel PGOU. 
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CAPÍTOL IV.  REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

SECCIÓ 3.   Disposicions comunes. Paràmetres d’ordenació 

Art. 17. Definició de conceptes 

1. Parcel·la mínima 

La parcel·la mínima es correspon a la superfície mínima que ha de tenir una parcel·la per 

tal de ser considerada com a edificable. 

2. Façana mínima. 

La façana mínima es correspon a la dimensió mínima que ha de tenir el front d’una 

parcel·la a vial per tal de ser considerada com a edificable. 

3. Agregació de parcel·les 

S’entén per agregació de parcel·la l’agrupació de dues o més parcel·les en una única 

unitat registral per tal de desenvolupar-hi una intervenció arquitectònica unitària. 

4. Alineació de l'edificació 

Les alineacions de les parcel·les es determinen per a cada subzona 

L’alineació de l’edificació defineix els condicionants sobre la posició de les edificacions 

respecte al límit de les qualificacions de zones. 

Les alineacions podran ser: 

− Fixes: Aquelles que les edificacions han de complir obligatòriament i ocupar-la 

en la seva totalitat. 

− Lliures: Aquelles que les edificacions hauran de respectar obligatòriament però 

que no serà obligatori que siguin ocupades en la seva totalitat. 

− Reculades: Aquelles que, prenent com a referència el front de vial i establint 

una línia paral·lela a partir del mateix,  les edificacions han de respectar 

obligatòriament i ocupar en la seva totalitat. 

5. Front màxim homogeni 

El front màxim homogeni és la longitud màxima de façana que pot ser tractada segons 

criteris compositius i d’acabats materials homogenis. 

6. Sostre edificable 

Es defineix com a sostres edificable aquell que pot edificar-se en cadascuna de les 
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parcel·les. 

7. Planta baixa 

Es considera com a planta baixa aquella l’acabat de paviment de la qual es situï 0,60 m. 

per sobre i 0,60 per sota de la rasant del vial en els punts de major i menor alçada 

corresponent al front de parcel·la. 

Si la rasant del carrer, a tocar la línia de façana, és tal que la diferència de nivells entre 

extrems de la façana és major de 1,00 metres, es considerarà planta baixa aquella 

l’acabat de paviment de la qual es situï 0,60 m. per sobre i per sota de la rasant del carrer 

en el punt mig del front de la façana.  

Quan l’aplicació d’aquesta regla faci que, a determinats punts de la façana, la rasant de la 

vorera es trobi a més d’1,50 metres per sota del paviment de la planta baixa, la façana es 

dividirà en els trams necessaris perquè això no passi. A cada un dels trams la 

determinació de la planta baixa s’establirà d’acord amb les regles anteriors, com si cada 

tram fos una façana independent. 

La resta de condicions d’ordenació de la Planta Baixa es regiran d’acord amb allò establert 

a les Normes Urbanístiques del PGOU. 

8. Planta sotacoberta 

Es defineix com a planta sotacoberta l’espai delimitat entre l’alçada màxima reguladora i 

l’envolvent màxima de l’edificació, d’acord amb les determinacions que per a les cobertes 

fan les Normes Urbanístiques del PGOU. 

9. Cossos sortints 

Es consideren cossos sortints aquells elements no habitables ni ocupables i de caràcter fix 

que sobresurten del pla de façana, del pla definit per la profunditat màxima edificable o de 

l’alineació de l’edificació i que corresponen a l’edifici en la seva composició arquitectònica 

original. 

Art. 18. Planta sotacoberta 

Per sobre de la cota de l'alçada reguladora màxima només es permetran els següents 

elements: 

1. Per als edificis acabats en teulada: 

a) La coberta terminal de l'edifici, amb pendent màxima del 30%, les arrencades de 

la qual siguin línies horitzontals paral·leles als paraments exteriors de les façanes 

a carrer o a pati d’illa, a una alçada no superior a la reguladora màxima. L’alçada 
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del carener en cap cas podran superar l’alçada de 3,00 metres respecte a la cota 

de l’alçada reguladora màxima. Per aquelles edificacions amb profunditat 

edificable menor de 20 metres, es disposarà el carener justament a la meitat de la 

fondària edificable.  

b) Es destinarà a elements comuns de l’edifici, reals o possibles (caixes d’escala i 

ascensor, comptadors d’aigua, d’instal·lacions de captació d’energia solar, 

maquinàries de calefacció i/o aire condicionat, i similars) un mínim del 30% de la 

planta coberta que disposi o pugi disposar d’una alçada lliure mínima d’un metre 

(1 metre). L’accés als espais destinats a aquest ús tindrà necessàriament accés 

des dels espais comunitaris de l’edifici i restarà protegit de les vistes exteriors. 

c) L’espai interior restant entre la coberta i el sostre de la darrera planta pis admesa 

(sotacoberta) no destinat a elements comuns en la forma establerta a l’apartat 

anterior, podrà ocupar-se com a annex vinculat a l’habitatge que, en tota la seva 

projecció, s’ubiqui en la planta pis immediatament inferior, des del que s’accedirà, 

en les següents condicions: 

− Haurà de disposar d’una alçada lliure mínima de 1,50 metres i mitjana de 2,10 

metres 

− No constituirà entitat registral independent. 

− No disposarà d’accés independent des dels elements comuns de l’edifici. 

− No contindrà peces del programa mínim de l’habitatge vinculat, el qual s’haurà 

de resoldre exclusivament amb la superfície útil de la planta pis que te 

consideració d’habitable, especialment als efectes de la definició de la seva 

habitabilitat objectiva, requerint-se en aquests supòsits un programa 

d’habitatge complert. 

− No computarà als efectes de càlcul del nombre màxim d’habitatges permès.. 

− L’alçada màxima admissible sobre l’alçada reguladora en qualsevol cas serà 

de 3,00 metres. Per sobre dels plans definits per a la teulada, podran 

sobresortir elements de ventilació, antenes i claraboies dels celoberts; 

aquestes últimes hauran de ser paral·leles als plans de teulada i no se 

separaran més de 50 cm d’aquestes en cap punt. 

d) No són permeses obertures, terrasses ni discontinuïtats en el pla de coberta a una 

distància paral.lela inferior en un metre al pla de façana. 
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2. Per als edificis acabats en terrat: 

a) Es considerarà el pla d’arrencada de la planta coberta el pla superior dels 

elements resistents de la darrera planta pis. 

b) Per sobre d’aquest pla es podrà situar: 

− Les cambres d'aire i elements de cobertura en casos que hi hagi terrat o 

coberta plana, o coberta verda, amb una alçada total màxima de 60 cm.  

− Les baranes de façana anterior i posterior i les dels patis interiors que 

s'alcin directament sobre l'alçada total reguladora màxima. L'alçada 

d'aquestes baranes no podrà excedir 1,10 m. per sobre de la cambra 

d’aire.  

− Els elements de separació entre terrats o cobertes, amb una alçada 

màxima respecte al paviment de 1,10 metre i de 1,80 metres a una 

distància mínima de 1,00 metre perpendicular al pla de façana.. 

− Els coronaments decoratius, degudament justificats. 

c) Els elements tècnics de les instal·lacions definits en aquestes Normes, s'hauran 

de preveure en el projecte d'edificació com a composició arquitectònica conjunta 

amb tot l'edifici. En tot cas, no superaran en més de 2,70 metres la cota de l’últim 

forjat, tindran un caràcter preferentment col·lectiu i, llevat dels rètols, mai podran 

disposar-se a les façanes i en tot cas sempre compliran les condicions recollides 

en les ordenances municipals. 

Art. 19. Ordenació de l’ús de la Planta Baixa 

1. En la part de l’edificació alineada a vial, 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 obligatòriament 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, en el tram comprès entre el carrer Sant Antoni i del Racó. 

2. 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 
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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.  

3. Per aquells casos en els quals de l’aplicació de l’anterior punt se’n derivés una profunditat 

edificable en planta baixa menor de la determinada per a plantes superiors, es pendrà 

aquesta última com a vàlida per a totes les plantes. 

4. Resten prohibits els accessos a aparcaments en els fronts del Carrer Major i el Carrer 

Raval en el tram comprès entre el Carrer Sant Antoni i el Carrer del Racó. 

Art. 20. Ús aparcament 

1. Pel que fa a la previsió mínima de places d’aparcament com a ús complementari 

obligatòria, prevalen les determinacions de la Normativa Urbanística del TRPGOU i de les 

ordenances municipals d’edificació. 

2. 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) 

Art. 21.  Densitat 

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. 

Art. 22. Classificació d’Usos 

S’estableix la següent classificació d’usos: 

Ús dominant: 

S’entèn per ús dominant aquell específic que caracteritza la zona EM i les seves sub-

zones i que s’estableix com a majoritari respecte als altres usos específics que puguin 
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establir-s’hi. 

Ús complementari: 

S’entén per ús complementari aquell que sense entrar amb contradicció amb l’ús 

dominant, el complementa en una proporció minoritària. 

Art. 23. Usos 

1. D’acord amb les determinacions de la Normativa Urbanística del PGOU, s’estableixen, 

amb caràcter general els següents usos admesos per a la zona EM i les seves sub-zones 

segons llur funció específica. 

− Habitatge unifamiliar 

− Habitatge plurifamiliar 

− Comerç al detall amb una superfície màxima de 300 m2 

− Oficines i serveis 

− Hoteler 

− Residencial especial 

− Restauració 

− Indústria artesanal 

− Indústria urbana 

− Magatzem amb una superfície màxima de 300 m2 

− Tallers de reparació de vehicles amb una superfície màxima de 200 m2 

− Aparcament 

− Educatiu 

− Sanitari-assistencial 

− Esportiu 

− Cultural 

− Associatiu 

2. Per a cada sub-clau es determinen amb major precisió els usos dominants i 

complementaris 
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Art. 24. Servitud d’aigües  

Comprèn aquell sòl necessari per al pas del canal de reg que transcorre per l’interior de 

les illes delimitades pels Carrers Via Piquer, Empordà, Ferrer i Guàrdia, Migdia i Sant 

Antoni. 

S’estableix com a àmbit no edificable el comprès entre les línies paral·leles a 1’5 metres a 

banda i banda dels límits físics del canal de reg.  

SECCIÓ 4.   Disposicions comunes. Preservació del paisatge urbà 

Art. 25. Adequació de l’edificació a les condicions del paisatge urbà 

1. En les intervencions incloses em àmbits qualificats amb les sub-claus EM-A1 “Casc Antic”, 

EM-A2 “Sant Antoni-La Linera” i EM-A3 “El Raval” i que siguin subjectes a llicència s’haurà 

de presentar, prèviament a l’inici de l’expedient de tramitació d’aquesta, l’estudi de l’entorn 

així com la proposta arquitectònica de les façanes a nivell de projecte bàsic. Aquests 

estudis previs seran informats pels serveis tècnics municipals i seran condició 

indispensable per tal d’obtenir la llicència d’obres. 

2. La documentació tècnica del projecte de sol·licitud de llicència ha d’incorporar la 

corresponent memòria que justifiqui, en termes de cultura arquitectònica, l’adequada 

relació entre la proposta d’intervenció que fa el projecte i els valors de paisatge urbà de 

l’entorn on s’ha d’inserir. 

3. Per tal de justificar la proposta de formalització arquitectònica, la memòria del projecte ha 

d’estar redactada amb el recolzament de la documentació gràfica suficient del front de 

carrer o entorn en el qual es projecta la nova intervenció i haurà d’incloure, com a mínim, 

un aixecament fotogràfic de l’entorn, un alçat de la nova intervenció en relació amb les 

intervencions veïnes i un estudi de les trobades de la nova coberta proposada en relació 

amb les de l’entorn. 

4. La documentació tècnica del projecte, en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència, ha 

d’incorporar també la definició precisa de tots els materials, textures i colors dels exteriors 

de la nova edificació, verificant la seva integració amb els colors i textures de l’entorn urbà 

en el que s’insereix. Així mateix s’hauran d’incorporar els detalls constructius necessaris 

d’aquells elements que siguin substancials en relació al paisatge urbà. 

5. Els elements tècnics i formals lligats als expedients d’usos i activitats d’un edifici (rètols, 

tendalls, etc.) han de ser dissenyats conjuntament amb el projecte d’obra nova. 

6. En els casos d’expedients d’activitats tramitats sobre edificis existents, els mateixos 
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elements tècnics i formals han de ser proposats en projectes que compleixin les 

condicions de la resta d’apartats del present article. 

7. En els casos d’intervencions parcials, de reforma o ampliació, es complimentarà 

l’especificat en els apartats anteriors i s’inclourà l’estudi global de la pròpia façana 

resultant. 

Art. 26. Tractament de les mitgeres 

1. Es consideren façanes, a tots els efectes, aquells paraments verticals exteriors de les 

edificacions visibles de manera permanent des de l'espai públic, incloses les mitgeres. 

2. El tractament de les parts vistes de les edificacions ha de ser unitari. Cal, com a mínim, 

dotar l'obra d'un revestiment en façana de textura i coloració d'acord amb l'entorn. 

3. Resten expressament prohibits els acabats amb aplacats o xapes metàl·liques lacades. 

Art. 27. Tanques 

1. Les tanques que donin a espais públics s'hauran de subjectar en tota llur longitud a les 

alineacions i rasants dels mateixos 

2. Resta expressament prohibit enretirar les tanques respecte l’alineació de vial o la seva 

reculada determinada gràficament en els plànols d’ordenació. 

3. El projecte de les tanques forma part de la documentació a que fa referència l’Art. 25 de la 

present Normativa Urbanística. 

4. De manera general els murs i elements de tancament als espais públics seran com els de 

les edificacions existents, considerant a tal efecte l’acabat, materials, dimensions i detalls.  

Art. 28. Cossos sortints 

1. Només s’admeten cossos sortints oberts, quedant-ne prohibits els tancats o semitancats. 

2. Resten expressament prohibides les baranes i altres elements de tancament i protecció 

que no siguin els d’ús tradicional al nucli antic. A aquest efecte resta expressament 

prohibit l’ús del vidre o l’alumini per a la construcció de baranes. 

3. Pel que fa al vol de cossos sortints i altres determinacions és d’aplicació allò establert pels 

articles 53 i 54 de la normativa del PGOU. 
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Art. 29. Cobertes 

1. Es prohibeixen cobertes inclinades amb acabaments de pissarra i fibrociment, restant 

expressament prohibit qualsevol tipus de material que no sigui teula ceràmica, sense cap 

tipus d’acolorit o pintat. 

2. De forma general les cobertes inclinades seran a dos aigües, disposant el carener en 

sentit paral·lel al del vial d’accés a l’edificació. 

3. Per a edificacions en cantonades es permeten cobertes a més de dos aigües. En aquests 

casos s’evitarà l’aparició del pinyó en façana, fent coincidir el punt baix de recollida 

d’aigües de la coberta en el pla de façana.  

Art. 30. Instal·lacions. Condicions generals 

1. Les instal·lacions s’hauran d’adequar a la normativa urbanística, i es tindrà en compte la 

seva integració arquitectònica per tal de minimitzar l’impacte negatiu en el paisatge o el 

trencament de l’harmonia paisatgística o arquitectònica, el seu impacte ambiental i les 

molèsties que llur instal·lació pugui produir als veïns.  

2. A tal efecte, el projecte contindrà un estudi de l’impacte visual de la instal·lació, expressant 

clarament l’emplaçament i el lloc d’ubicació de la instal·lació en relació amb la finca i la 

seva situació, així com les tècniques de prevenció, reducció o eliminació del possible 

impacte visual que la instal·lació suposi.  

3. Les canonades i altres instal·lacions aniran per espais destinats a tal efecte (patis 

d’instal·lacions, calaixos d’obra, muntants, celoberts, etc.), essent registrables per al seu 

manteniment i reparació. Queda prohibit, de forma expressa i sense excepcions, el seu 

traçat per façana. 

4. En els projectes de construcció d’edificis de nova planta i de rehabilitació integral serà 

obligatori el soterrament de la seva part proporcional de xarxa de subministre elèctric i 

telefonia que discorri pel front de façana. 

Art. 31. Instal·lacions d’aire acondicionat i captadors solars 

1. En els projectes de construcció d’edificis de nova planta i de rehabilitació integral es 

preveurà la preinstal·lació d’aire condicionat i de captadors d’energia solar, individuals o 

col·lectius, definint la ubicació i la dimensió dels conductes de repartiment, de les entrades 

i sortides d’aire i de la maquinària, i en general de tots els elements necessaris per al 

correcte funcionament de la instal·lació segons el volum del local o edifici.  
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2. La documentació presentada a efectes d’obtenir la llicència d’obra haurà d’incorporar el 

projecte d’instal·lació de captardors d’energia solar amb els càlculs i dimensionat del 

sistema, de tal manera que sigui possible avaluar amb precisió l’espai necessari per a la 

instal·lació dels seus components. 

3. Aquestes instal·lacions hauran de situar-se en els terrats, sense que siguin perceptibles 

des de la via pública. Alternativament, i en el cas que no sigui possible la instal·lació en el 

terrat o sotacoberta, s’acceptaran altres emplaçaments que disminueixin l’impacte visual i 

millorin la integració a l’edifici. Per aquests casos, la nova ubicació haurà de ser 

convenientment justificada en el projecte. 

4. El projecte d’instal·lació, o de preinstal·lació en el seu cas, de l’aire condicionat d’un local 

en planta baixa haurà d’atenir-se als criteris següents de repercussió en façana: 

− La solució ha de ser la mateixa per a tots els forats arquitectònics d’un mateix 

edifici. 

− L’aparell de sortida a l’exterior de la instal·lació s’integrarà en la fusteria, sense 

sobresortir del seu pla vertical, i s’adaptarà al seu disseny, material i color 

mitjançant reixes i similars. En cap cas, no serà autoritzable la perforació de la 

façana per a la col·locació d’aquests aparells o conductes, ni adossar-los-hi. 

− Les reixes de ventilació hauran de complir, quant a la ubicació, situació i 

ocupació, les mateixes condicions previstes per als rètols informatius dins els 

buit arquitectònics en planta baixa. En tot cas, el conjunt ventilació-rètol no 

podrà ultrapassar l’ocupació prevista per a l’ús informatiu en buits 

arquitectònics en planta baixa. Les seves condicions de forma i color hauran de 

respectar la composició cromàtica de l’edifici. 

− La col·locació d’aquests elements en locals catalogats o situats en edificis 

catalogats (qualsevol nivell de protecció), serà objecte d’una atenció especial 

en la seva integració compositiva, i se’n podrà denegar la col·locació a la 

façana quan les característiques del tancament original no ho admetin. 

Art. 32. Instal·lacions d’alarmes 

1. Es permet la instal·lació de les alarmes integrades a la fusteria o en els brancals interiors 

dels buits arquitectònics; en tot cas, mai sobre la façana. 

2. Les condicions de forma i color dels aparells hauran de respectar la composició cromàtica 

de l’edifici i no podran dur impresa cap marca o indicatiu comercial. 
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Art. 33. Instal·lacions d’infraestructures de telecomunicació 

1. En tots els edificis de nova planta o en les actuacions de reforma de grau alt en edificis 

existents, caldrà preveure la reserva d’espai per a les conduccions i instal·lacions de 

connexió de les possibles antenes que s’han de situar a la coberta dels habitatges. Això 

sense perjudici que l’àmbit d’aplicació d’aquest títol s’estengui a tots els supòsits de 

l’article 2 del Reial decret llei estatal 1/1998 d’infraestructures de telecomunicació, pel qual 

es regiran les relacions jurídico-privades dels edificis, de nova construcció o no, en règim 

de propietat horitzontal. 

2. No se’n podran instal·lar a les obertures, finestres, balconades, façanes i paraments 

perimetrals dels edificis. 

3. Les actuacions arquitectòniques que impliquin una intervenció conjunta en una illa de 

cases hauran de preveure un únic sistema per a cada funció. 

4. Quan s’instal·lin a la coberta dels edificis, caldrà elegir la ubicació que millor eviti que 

siguin vistes des de les vies i espais públics i que sigui compatible amb la seva funció. 

5. Les antenes en les quals no sigui predominant una sola dimensió sobre les altres dues, 

com les parabòliques i les de torre composta, s’hauran de col·locar de la forma més 

adequada per evitar qualsevol impacte desfavorable sobre l’edifici, conjunt o via. Amb 

aquest objecte, el seu projecte haurà de contenir la proposta de la solució adoptada amb 

una justificació raonada i motivada que és la millor entre totes les possibles, la qual caldrà 

que tingui l’informe favorable dels serveis tècnics municipals. Si no fos possible reduir 

l’impacte a nivells admissibles es podrà denegar l’autorització de la instal·lació. 
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SECCIÓ 5.   Disposicions específiques per a la clau EM “Zona d’Ordenació entre 

Mitgeres” 

Art. 34. Delimitació de les subzones 

A efectes de la regulació de les condicions d’ordenació i ús de les subzones, es delimiten 

les següents unitats de zona: 
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Art. 35. Paràmetres reguladors de la subclau EM-A1 “Casc Antic” 

1. Delimitació 

Inclou els àmbits delimitats pels carrers de Sant Antoni, de la Fàbrica, Barcelona i el canal 

de reg que discorre entre els carrers Empordà, Ferrer Guàrdia i Via Piquer. 

2. Condicions d’ordenació de l’edificació 

Parcel·la mínima   No es determina 

Façana mínima Art. 100 TRPGOU  

Agregació de parcel·les Art. 17 PMU No es permet agregació de parcel·les que 

constitueixin un front a vial superior a 10 m. de 

longitud. Queden excloses d’aquesta condició 

aquelles parcel·les amb front a vial superior a 10 

m. abans de l’aprovació inicial del Pla, les 

operacions de transformació urbana previstes pel 

planejament o aquelles incloses en Àrees 

d’Ordenació Específica. En el primer d’aquests 

casos caldrà acreditar documentalment tal extrem. 

Ocupació Art. 68 TRPGOU  

Alçada màxima Art. 50, 65, 66 TRPGOU  

Fondària edificable Art. 68 TRPGOU  

Alineació Art. 17 PMU S’estableixen les alineacions obligatòries, lliures o 

reculades segons els plànols d’ordenació 

Front màxim homogeni Art. 17 PMU S’estableix com a front màxim homogeni una 

longitud de 10 metres. 

Cossos i elements sortints Art. 28 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 28 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 

Cobertes Art. 29 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 29 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 

Mitgeres 7 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ 7 són d’aplicació les determinacions de la 

normativa del PGOU. 

Tanques Art. 27 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 27 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 
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Instal·lacions Art. 30 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 30 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 

3. Condicions d’ús 

Són dominants els usos: 

− Habitatge unifamiliar 

− Habitatge plurifamiliar 

− Comerç al detall amb una superfície màxima de 300 m2 

− Oficines i serveis 

− Hoteler 

− Residencial especial 

− Restauració 

− Aparcament 

− Educatiu 

− Sanitari-assistencial 

− Esportiu 

− Cultural 

− Associatiu 

Són complementaris els usos: 

− Indústria artesanal 

− Magatzem amb una superfície màxima de 300 m2 
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Art. 36. Paràmetres reguladors de la subclau EM-A2 “Sant Antoni-La Linera” 

1. Delimitació 

Inclou l’àmbit delimitat pels carrers de Ponent, de la Fàbrica, Sant Antoni i Sant Esteve, 

així com les edificacions del carrer Antoni Feliu. 

2. Condicions d’ordenació de l’edificació 

Parcel·la mínima   No es determina 

Façana mínima Art. 100 TRPGOU  

Agregació de parcel·les Art. 17 PMU No es permet agregació de parcel·les que 

constitueixin un front a vial superior a 5 m. de 

longitud. Queden excloses d’aquesta condició 

aquelles parcel·les amb front a vial superior a 5 m. 

abans de l’aprovació inicial del Pla. En aquests 

casos caldrà acreditar documentalment tal extrem. 

Ocupació Art. 68 TRPGOU  

Alçada màxima Art. 50, 65, 66 TRPGOU  

Fondària edificable Art. 68 TRPGOU  

Alineació Art. 17 PMU S’estableixen les alineacions obligatòries, lliures o 

reculades segons els plànols d’ordenació 

Front màxim homogeni Art. 17 PMU S’estableix com a front màxim homogeni una 

longitud de 5 metres. 

Cossos i elements sortints Art. 28 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 28 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 

Cobertes Art. 29 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 29 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 

Mitgeres 7 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ 7 són d’aplicació les determinacions de la 

normativa del PGOU. 

Tanques Art. 27 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 27 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 

Instal·lacions Art. 30 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 30 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 
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3. Condicions d’ús 

Són admesos els usos 

− Habitatge unifamiliar 

− Habitatge plurifamiliar, només en la seva modalitat bifamiliar 

− Comerç al detall amb una superfície màxima de 300 m2 

− Oficines i serveis 

− Hoteler 

− Residencial especial 

− Restauració 

− Indústria artesanal 

− Indústria urbana 

− Magatzem amb una superfície màxima de 300 m2 

− Tallers de reparació de vehicles amb una superfície màxima de 200 m2 

− Aparcament 

− Educatiu 

− Sanitari-assistencial 

− Esportiu 

− Cultural 

− Associatiu 

En les edificacions amb front als carrers Sant Esteve, Santa Irene, Sant Josep i Antoni 

Feliu són únicament admesos els usos 

− Habitatge unifamiliar 

− Habitatge plurifamiliar, només en la seva modalitat bifamiliar 

− Oficines i serveis 

− Residencial especial 
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Art. 37. Paràmetres reguladors de la subclau EM-A3 “El Raval” 

1. Delimitació 

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

edificats del carrer de la Lluna i l’Avinguda Catalunya. 

2. Condicions d’ordenació de l’edificació 

Parcel·la mínima   No es determina 

Façana mínima Art. 100 TRPGOU  

Agregació de parcel·les Art. 17 PMU No es permet agregació de parcel·les que 

constitueixin un front a vial superior a 10 m. de 

longitud. Queden excloses d’aquesta condició 

aquelles parcel·les amb front a vial superior a 10 

m. abans de l’aprovació inicial del Pla. En aquests 

casos caldrà acreditar documentalment tal extrem. 

Ocupació Art. 68 TRPGOU  

Alçada màxima Art. 50, 65, 66 TRPGOU  

Fondària edificable Art. 68 TRPGOU  

Alineació Art. 17 PMU S’estableixen les alineacions obligatòries, lliures o 

reculades segons els plànols d’ordenació 

Front màxim homogeni Art. 17 PMU S’estableix com a front màxim homogeni una 

longitud de 10 metres. 

Cossos i elements sortints Art. 28 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 28 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 

Cobertes Art. 29 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 29 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 

Mitgeres 7 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ 7 són d’aplicació les determinacions de la 

normativa del PGOU. 

Tanques Art. 27 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 27 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 

Instal.lacions Art. 30 PMU Per aquells aspectes no regulats específicament 

per l’ Art. 30 són d’aplicació les determinacions de 

la normativa del PGOU. 



Pla de Millora Urbana del Barri Antic i del Raval  Normativa 

Parets del Vallès 

 

 

  

27

3. Condicions d’ús 

Són dominants els usos: 

− Habitatge unifamiliar 

− Habitatge plurifamiliar 

− Comerç al detall amb una superfície màxima de 300 m2 

− Oficines i serveis 

− Hoteler 

− Residencial especial 

− Restauració 

− Aparcament 

− Educatiu 

− Sanitari-assistencial 

− Esportiu 

− Cultural 

− Associatiu 

Són complementaris els usos: 

− Indústria artesanal 

− Magatzem amb una superfície màxima de 300 m2 
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 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

Són edificis objecte d’especial protecció els següents: 

CODI DENOMINACIÓ ADREÇA 

1 Cases del Carrer de la Fàbrica C. Antoni Feliu 1-39, 4-16 

2 Habitatge unifamiliar Av. Catalunya 217 

3 Casa Juan Oliveras Av. Catalunya 223 

4 Ajuntament C. Major 1 

5 Can Valentí C. del Migdia 6 

6 Can Roget C. del Migdia 8 

7 Can Desquens C. del Raval 1 i Sant Antoni 6 

8 Habitatge unifamiliar C. del Raval 2-4 i Sant Antoni 2 

9 Habitatge unifamiliar C. del Raval 3 

10 Can Nissos, Can Berenguer C. Sant Antoni 24 

11 Can Manau C. Sant Antoni 30-32 

12 Can Sereno, Can Baster C. Sant Antoni 68 

13 Cal Bord C. Sant Antoni 72-74 

14 Cases del Carrer St. Josep C. Sant Josep 1-25 i 2-26 

15 Cases del Carrer Santa Irene C. Santa Irene 1-27 i 2-28 

16 Habitatges unifamiliars C. del Sol, 12-14 

17 Can Parera C. Joan Bosco, 1 

Aquestes edificacions podran ser incloses en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i 

Catàleg de Parets del Vallès, als efectes de la seva conservació i millora. 

A fi i efecte de garantir la protecció dels elements inclosos en el catàleg, el Pla Especial 

del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Parets del Vallès podrà preveure la modificació 

dels paràmetres urbanístics del tipus d’ordenació corresponent, sempre i quan no s’alterin 

ni els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l’estructura 

fonamental del planejament urbanístic general. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 

El desenvolupament urbanístic de les edificacions incloses en la Disposició Transitòria 

Primera, en tant que no s’aprovi el Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic i Catàleg 

Municipal, podrà ser objecte de desenvolupament mitjançant Plans Especials de Protecció 

Individualitzada, en els quals es determinaran els elements a protegir i el tipus 

d’intervenció permesa. 

En les esmentades edificacions significatives es requerirà per a la realització de les obres 

de reforma, rehabilitació i obres menors l’informe favorable dels tècnics redactors del Pla 

Especial del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg municipal o, en el seu defecte, dels tècnics 

municipals. 


