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1. Síntesi de la Modificació Puntual

D'acord amb la naturalesa de les activitats i els usos a desenvolupar en els edificis previstos al Pla 
de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'institut universitari,  es  veu la  necessitat  de 
variar l'alçada de l'edificació, motivada únicament per l'increment de la distància entre plantes 
degut a la incorporació del necessari cel ras tècnic, per tal d'ubicar les instal·lacions i conductes 
per al correcte funcionament de l'edifici.

Les alçades previstes al Pla de millora responen més als requeriments dels edificis d'habitatges,  
que no pas als edificis  d'equipaments com és el cas. Si contemplem les normatives d'obligat 
compliment respecte la ventilació i renovació de l'aire en els edificis d'equipaments, oficines, i  
als  edificis  de residència col·lectiva,  calen conductes  de secció considerable.  Aquests  han de 
poder transcórrer per zones tècniques per accedir als diferents espais habitables, i condicionen 
l'alçada entre forjats. 



2. Justificació de la conveniència de la present modificació.

Les alçades previstes al Pla de millora d'ordenació volumètrica de l'institut universitari, responen 
més als requeriments dels edificis d'habitatges, que no pas als edificis d'equipaments com és el cas. 
Si contemplem les normatives d'obligat compliment respecte la ventilació i renovació de l'aire en els 
edificis  d'equipaments,  oficines,  i  als  edificis  de  residència  col·lectiva,  calen  conductes 
d'instal·lacions de secció considerable que és necessari d'encabir. Aquests conductes, han de poder 
transcórrer per zones tècniques per accedir als diferents espais habitables, i per tant, condicionen 
l'alçada entre forjats. 

Per  tal  de  poder  encabir  aquestes  instal·lacions  deixant  els  espais  habitables  amb una  alçada 
raonable, i poder desenvolupar els usos previstos, és necessari modificar les alçades previstes al Pla 
de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'institut universitari.

3. Marc legal de la Modificació 

L'instrument objecte de la modificació és el  Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de 
l'institut universitari, aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 3 de juliol del 
2008. La Comissió Territorial d'urbanisme de Barcelona, en sessió de 25 de setembre del 2008, es va 
donar per assabentada de l'aprovació definitiva de l'Ajuntament.

D'altre banda, el marc legal on s'emmarca la present modificació, és és el Text refós de la Revisió del 
Pla General d'Ordenació de Parets del Vallès (TRRPGOPV), aprovat per l’Ajuntament en sessió de 13 
de febrer de 2007 i aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
22 de febrer de 2007 i publicat en el D.O.G.C. núm. 4896 de 1 de juny de 2007. Així mateix, li és 
d'aplicació el DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU); i els reglaments que el desenvolupen, el DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU) i el DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel  
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

4. Identificació i descripció de la modificació proposada

La  necessitat  tècnica  per  a  poder  passa  els  conductes  de  ventilació  necessaris  per  donar 
compliment a la normativa d'edificació general, justifica l'augment de lalçada entre forjats. 
El pla de ,millora, preveia unes alçades de 4 metres per a la Planta baixa i de 3 metres per a les  
plantes pis. Si descomptem el guix de forjats i revestiments per a edificis d'aquest tipus (0,40 m) 



resulta una alçada lliure de 2,60 m en plantes pis, i de 3,60 en la planta baixa dels edificis. Si  
preveien també el cel ras per tal d'encabir les instal·lacions, (0,40 m) resulten unes alçades de 
2,10 a les plantes pis i de 3,10 a la planta baixa, totalment insuficients, i que cal modificar.

Per  aquest motiu, es proposa incrementar l'alçada lliure normativa entre plantes pis, definides a 
l'article 3 del  Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'institut universitari. Increment 
proposat és de 0,50 m les alçades de les plantes pis, i en 0,50 l'alçada de la planta baixa per als 
edificis amb PB +2.

5. Determinacions de les modificacions introduïdes i les que es substitueixen.

Les  determinacions  de  les  modificacions  introduïdes  fan  únicament  referència  al  punt  4  de 
l'article  3 del  Pla  de  millora  urbana  d'ordenació  volumètrica  de  l'institut  universitari,  on  es 
defineixen les alçades.

PLANEJAMENT VIGENT
3.4 Alçada reguladora màxima

          Nombre de 
plantesalçada
B + 2 10,00 m
B + 3 13,00 m
B + 4 16,00 m

PLANEJAMENT MODIFICAT
3.4 Alçada reguladora màxima

          Nombre de 
plantesalçada
B + 2 11,50 m
B + 3 15,50 m
B + 4 18,00 m



6. Justificació de la proposta de modificació puntual.

A continuació es detalla la justificació dels paràmetres que la present  Modificació puntual del 
Pla  de millora  urbana  d'ordenació  volumètrica  de  l'institut universitari   en referència  a  les 
alçades de l'edificació. dóna compliment

Justificació de les reserves de sòl
D'acord  amb  la  finalitat  i  l'objecte  de  la  present  modificació,  no  es  requereixen  les 
reserves de sòl, que s'exigeixen als apartats 2,3 i 4 de l'article 97 de la llei d'urbanisme.

Efectes sobre la mobilitat: 
Atès que el present planejament només es limita a un simple ajust de les alçades de les 
edificacions i no s’alteren usos ni qualificació actual, no es requereix la realització d’un 
estudi de mobilitat. 

Informe ambiental.
Atès que el present planejament només es limita a un simple ajust de les alçades de les 
edificacions i no s’alteren usos ni qualificació actual, no es requereix la realització d’un 
informe ambiental.

Avaluació econòmica i financera
El present planejament no comporta cap modificació en els costos econòmics respecte a 
la situació vigent.

Barcelona a 20 de juny de 2016

Per l’equip redactor signa
Ramon Calonge i Vallbona, 
Arquitecte municipal
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