








 
 
 
B. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
 
Capítol 1: Disposicions generals  
 
 
Article 1: Objecte i marc legal 
 

1. L'àmbit de planejament del present Estudi de Detall compren la Unitat d'Actuació 35 
denominada "Catalunya -Alfons XIII" que queda definida en el Pla General d'Ordenació de 
Parets del Vallés (Veure Annex I: Fitxa de planejament U.A.35). Aquesta unitat d'actuació 
compren els terrenys delimitats per la perllongació del carrer Alfons XIII (Carrer Nord), el 
sector U.A.34, l'avinguda Catalunya i un nou vial (carrer Sud) a Parets del Vallès. 

 
2. Aquest Estudi de Detall s'empara en la normativa urbanística vigent i en conGret en el Pla 

General d'ordenació de Parets del Vallés. 
 

3. En tot allò que no estigui previst en aquest estudi de detall seran d'aplicació supletòria les 
normes urbanístiques del Pla General, així com les ordenances municipals d'ordenació. 

 
 
Article 2: Contingut 
 
EI contingut d'aquest estudi de Detall dona compliment a allò previst en els articles 11 
"Desplegament del Pla", article 12 "Desplegament del Pla general en el sòl urbà" i Article 19 
"Estudis de Detall" de la Revisió del Pla General d'Ordenació i està format pels documents 
següents: 
 
a. Memòria 
b. Normes urbanístiques 
c. Pla d'etapes i Estudi econòmic d. Plànols 
d. Plànols 
e. Annexos 
 
 
Article 3: Obligatorietat 
 
Les determinacions d'aquest Estudi de Detall obliguen per igual a l'administració i els particulars, i 
totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques i privades, provisionals o 
definitives, han de subjectar-se al mateix. 
 
 
Article 4: Interpretació 
 
 Aquestes normes s'interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitats 
de l'Estudi de Detall expressats en la memòria i de conformitat amb el que disposa el Capítol II 
del títol preliminar del Codi Civil. 
 
En cas de discrepància entre les determinacions escrites i les gràfiques prevaldran les primeres. 

En cas de discrepància entre diferents determinacions gràfiques, prevaldran les què es donin 
acotades i, si no es així, les que figurin a escala gràfica més detallada. 
 
 
Article 5: Modificació 
 
Les previsions d'aquest Estudi de detall poden ser modificades, prèvia motivació i justificació, 
seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, d'ofici o a petició dels 
interessats, segons que preveu la legislació vigent. 
 
 
Capítol 2: Edificació i ús del sol 
 
Article 6: Condicions de l'edificació. Lliure 
 
Tipus d'ordenació:  Es el de volumetria específica que ve definida per uns gàlibs màxims dins 
els quals s'ha d'inscriure l'edificació en planta i en volum. Es manté la qualificació EA2 de zona 
d'habitatges plurifamiliars aïllats amb morfologia definida. 
 
Sostre màxim:  La suma del sostre total sobre rasant es de 4.180,26m2 que correspon al 
0,74m2sostre/m2solar. EI sostre d'edificació lliure correspon a 35 habitatges i serà de :  
 

Bloc 1- 8 habitatges: 868,21m2 
 

Bloc 2 -9 habitatges: 971 ,23m2  
 

Bloc 3 -9 habitatges: 971 ,23m2  
 

Bloc 4 -9 habitatges: 971 ,23m2  
 

Total m2 construïts renda lliure: 3.781 ,90m2 
 
Perímetre regulador:  Es la figura dins la qual s'ha d'inscriure les plantes dels diferents blocs. En 
la sèrie de plànols 3 "Regulació de l'edificació" es defineixen els perímetres reguladors. 
 
Perfil regulador:  Defineix l'envolvent màxima del volum de l'edificació. EI perfil regulador ve 
limitat superiorment per un pla horitzontal, l'alçada és la fixada per la sèrie de plànols núm.P.2 
"Perímetres reguladors" i sèrie núm. P.3 "Perfils Reguladors". Aquesta alçada màxima, de cota 
absoluta+65,20 al Bloc 1 i 68,30 als blocs 2, 3 i 4, es refereix al límit del volum de l'edificació. Es 
mantenen el numero de plantes de Planta Baixa mes dos sobre rasant. 
 
Cota de referència de la planta baixa:  És a partir de la qual es comptabilitza el sostre sobre 
rasant i fixa la base d'amidament de l'alçada màxima a que ens referim en el perfil regulador. 
Aquesta cota s'estableix en la cota 62,10 en els blocs 2, 3 i 4 i en 59,00 en el bloc 1. 
 
Cossos sortints:  Es permeten els cossos sortints en els diferents blocs. La dimensió dels cossos 
sortints queden reflectits en els plànols núm. P.2 "Perímetres reguladors" i P.3 "Perfils 
Reguladors". 
 
Cobertes: Han de ser planes. Les instal·lacions pròpies de l'edifici no superaran 3,00 metres 
sobre l'alçada màxima de l'edificació. 
 
Ocupació:  Es manté la ocupació màxima del 50% 
 












































































