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DOCUMENT COMPRENSIU 

1. Marc normatiu 

La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (LU) amb la finalitat d’afavorir la 

conservació i la recuperació del patrimoni rural, d’incentivar la reactivació econòmica i 

el desenvolupament del món rural, especialment en els articles 47.3 i 50, amplia els 

usos admissibles en les masies i les cases rurals susceptibles de reconstrucció i 

rehabilitació, i permet la catalogació, per raons arquitectòniques o històriques, d’altres 

edificacions existents en sòl no urbanitzable, anteriors a l’entrada en vigor del primer 

instrument de planejament urbanístic general en cada municipi, susceptibles de 

rehabilitació o reconstrucció amb vista a ésser destinades als mateixos usos permesos 

en el cas de les masies i les cases rurals, exceptuant-ne l’habitatge  

Atès que el Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Parets del Vallès és anterior a 

aquestes disposicions legals, ja que va ser aprovat l’any 2007, resulta evident que 

l’ampliació d’usos admissibles i demés condicions i possibilitats introduïdes per la Llei 

en 2010, no podien ser contemplades en el PGOU de 2007. És precisament per 

aquesta raó que es redacta ara la present Modificació puntual del PGOU, que 

permetrà, sens perjudici de la necessària adaptació o revisió del mateix en la seva 

globalitat, a redactar en el moment que l’ajuntament de Parets del Vallès consideri 

oportú, introduir ara, anticipadament, aquells aspectes que donen cobertura legal al 

Pla especial del Catàleg, en la mesura en que aquest complementa, amplia o modifica 

puntualment els paràmetres urbanístics relatius a les condicions d’edificació i ús dels 

elements inventariats i catalogats. 

La Modificació puntual es redacta d’acord amb el següent marc normatiu: 

• Llei 2371983, de 21 de novembre, de política territorial. 

• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

• Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de 

Catalunya (DOGC núm. 2032, de 31 de març de 1995). 

• Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (RLU). 

• Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme (LU), versió consolidada amb les modificacions posteriors. 

• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció 

de la legalitat urbanística. 

• Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i l’impuls de 

l’activitat econòmica. 
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• Real Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei del sòl i rehabilitació urbana. 
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2. Suspensió de l’atorgament de llicències 

L'article 8.5.a. del text consolidat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, determina 

que el document comprensiu ha d’incloure un plànol de delimitació dels àmbits 

subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del 

termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. 

L’article 73 del mateix Decret 1/2010 estableix la facultat que tenen, els òrgans 

competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic, d’acordar, 

amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre l’atorgament de 

llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 

enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 

d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 

La modificació del PGOU de Parets del Vallès que ens ocupa, aporta una sèrie de 

determinacions que modifiquen el règim urbanístic dels sòls inclosos dins del seu 

àmbit, la qual cosa implica, segons l’esmentat article 73 del Decret 1/2010, que 

l’administració competent n’acordi la suspensió de llicències en els termes següents: 

2.1. Delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió del llicències i tramitació de 

procediments 

L’àmbit objecte de la present modificació del PGOU de Parets del Vallès és el definit 

en el Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable que es tramita en paral·lel, i abasta les masies, cases rurals i 

construccions en sòl no urbanitzable incloses i, en general, aquells elements del sòl no 

urbanitzable quina regulació urbanística es modifica.  

2.2. Concreció del termini de suspensió 

La suspensió de llicències entrarà en vigor amb l’aprovació inicial de la present 

modificació del PGOU de Parets del Vallès.   

La durada de la suspensió de llicències serà fins a la data d’inici de la vigència de la 

modificació del PGOU, amb un màxim de 2 anys, si fos el cas. 

2.3. Abast de les llicències i tramitacions que se suspenen 

Se suspenen les llicències d’edificació, reforma, rehabilitació de construccions, 

d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 

connexes establertes per la legislació sectorial, excepte aquelles que siguin 

admissibles d’acord amb el planejament vigent i no resultin afectades per la present 

Modificació del PGOU.   
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3. Objectius del document comprensiu 

El present document comprensiu es redacta d’acord amb l'article 8.5.a. del text 

consolidat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb els següents objectius. 

a) Determinar  els  àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de 

procediments, tot concretant del termini de suspensió i de l’abast de les 

llicències i tramitacions que se suspenen. 

b) Oferir un resum de l'abast de les determinacions i d’identificar els àmbits en els 

que l'ordenació proposada altera la vigent, i un resum de l'abast d'aquesta 

alteració. 

4.  Contingut de la Modificació   

La Modificació puntual del PGOU de Partes del Vallès es refereix exclusivament a 

determinats aspectes de la normativa urbanística que regula el sòl no urbanitzable, ja 

sigui en aspectes de caràcter general com relatius a la regulació urbanística dels 

elements inclosos en el Catàleg de masies, cases rural i altres construccions en sòl no 

urbanitzable definit pel Pla especial que es tramita en paral·lel, i per tal de 

complementar, ampliar o introduir una major precisió respecte de les normes 

urbanístiques vigents.  

D’acord amb l’article 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la modificació es 

refereix a determinats aspectes de la normativa del Pla general i,  especialment, pel 

que respecta al sòl no urbanitzable, a la possibilitat d’implantació d’alguns usos 

permesos per la legislació vigent no previstos en el planejament general. 

D’acord amb el citat article 118, les modificacions dels plans urbanístics han d'estar 

integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la 

Modificació, i, en tot cas,  tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental que 

correspongui.  

Aquesta Modificació te per objecte adaptar la normativa urbanística municipal a la 

redacció del Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable. A tal efecte, vist que en la modificació proposada no s’adopten nous 

criteris respecte l’estructura general i orgànica del territori, el model d'ordenació o de 

classificació de sòl preestablerts, no es modifiquen els sistemes d’espais lliures o 

equipaments ni s’augmenta la edificabilitat o la densitat,  es considera que s’ajusta als 

requeriments legals establerts per a la seva tramitació.  

La documentació que inclou el document de Modificació és la següent: 

a) Memòria informativa i justificativa de les determinacions de la Modificació puntual, 

així com la seva compatibilitat i adequació als instruments d’ordenació i legislació de 

rang superior, i determinacions ambientals, amb la proposta de modificació de les 

normes urbanístiques 

b) Plànols d’informació i ordenació 

c) Document ambiental estratègic (DAE) 

d) Document comprensiu 
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5. Tramitació del document 

El document de Modificació puntual del PGOU, tramitat per l’Ajuntament de Partes del 

Vallès ha de ser objecte d’aprovació inicial municipal i exposició al públic pel període 

legalment establert i, posteriorment, d’aprovació provisional municipal del text refós 

amb inclusió de les conclusions resultants de la informació pública, segons l’acord 

municipal d’estimació total o parcial de les al·legacions presentades, i dels informes 

sectorials provinents dels organismes oficials i entitats interessades o amb 

competències per a determinar esmenes en el document. 

Una vegada aprovat provisionalment dit text refós, ha de ser enviat a la Comissió 

territorial d’urbanisme  pe a la seva aprovació definitiva i publicació en el butlletí oficial 

a efectes d’executivitat. 

6. Resum de les determinacions  

6.1. Planejament vigent 

El Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Parets del Vallès que es modifica va ser 

aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme amb data de 22 de febrer 

de 2007 i publicat en el DOG, a efectes d’executivitat, amb data de 1 de juny de 2007. 

Constitueix el planejament general municipal vigent en el municipi, tot i que  no ha 

estat encara adaptat al marc legal i territorial actualment vigent. Ha estat modificat amb 

posterioritat, especialment pel que fa a l’aprovada amb data de 21 de juny de 2007,  

relativa a l’àmbit del Pla director de Gallecs, per la qual el sector denominat ACTUR es 

va classificar com a sòl no urbanitzable. 

6.2. Objectiu de la Modificació 

L’objecte del present document de modificació puntual del PGOU de Parets del Vallès 

és l’atorgament de competències al Pla especial de construccions en sòl no 

urbanitzable per a regular totes les determinacions que la legislació urbanística li 

permet, amb l’objectiu de donar més possibilitats d’ús a les masies, cases rurals i 

altres construccions en sòl no urbanitzable que actualment veuen dificultat el seu 

manteniment i conservació degut a la evolució dels usos i activitats en el món rural, 

amb les corresponents implicacions en la economia. Es proposen, en aquest sentit,  

determinades modificacions en les normes urbanístiques, per tal d’adaptar-les a la 

legislació vigent.  

6.3. Solució adoptada 

La solució adoptada consisteix en la modificació de determinats articles de les normes 

urbanístiques del PGOU vigent a Parets del Vallès, per tal de modificar, ampliar o 

adequar a la legislació vigent els articles que han de permetre garantir la competència 

del Pla especial per a regular les condicions d’ordenació i edificació, i definició de 

majors possibilitats d’ús a les masies, cases rurals i construccions en sòl no 

urbanitzable, i que són els següents: 

• Article 8. Modificació 

• Article 14. Desplegament del Pla General en sòl no urbanitzable 
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• Article 123. Zona especial ACTUR. 

• Article 125. Desenvolupament del Pla en sòl no urbanitzable 

• Article 138. Usos (zones de valor agrícola ZVA) 

• Article 143. Usos (zones de valors protegits ZVP) 

• Article 149. Usos (zones d’agrupació rural ZAR) 
 
 

Tècnics responsables de l’elaboració dels documents i plànols 
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Núm. col·legiat COAMB 00297   Núm. col·legiat COAMB 01126 

 

Amador Ferrer i Aixalà 
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