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1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
 

1.1.   ANTECEDENTS 
 
 

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Parets del Vallès va ser aprovat definitivament per la 
Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central (CTUCC) el 30 d’abril de 2008 i es va publicar al 
DOGC el 10 de gener de 2013, a l’efecte de l’executivitat del pla. 
 
En primer lloc, l’Ajuntament ha rebut sol·licituds de diverses associacions religioses per ubicar-se a l’edifici 
del carrer Monistrol. Aquest edifici té una configuració arquitectònica singular per assentar-se 
esglaonadament en relació a la pendent del carrer i disposar d’una divisió en petits locals o sales resultant 
un gran nombre d’espais. Aquesta condició extraordinàriament híbrida és singular d’aquest edifici i per 
aquest motiu es proposa també, que la modificació afecti exclusivament aquest solar qualificat amb la clau 
OE per tal de que pugui admetre usos com el religiós, així com també usos d’equipament cultural, docent, 
entre d’altres.  
 
En segon lloc, la necessitat d’ampliació de la deixalleria actual motiva que l’Ajuntament estudiï la possibilitat 
de disposar d’un solar confrontant on es pugui ampliar aquest ús. En aquest sentit, el solar situat al costat 
de la Deixalleria comarcal actual entre el carrer Tenes i el Passeig Fluvial, a l’altra banda del riu Tenes, 
dintre del polígon del Llevant Industrial de Parets del Vallès, està qualificat urbanísticament com a 
equipament comunitari (clau EC) ja té ubicada la deixalleria en funcionament, i properament l’Ajuntament 
té prevista la seva ampliació en continuïtat amb l’existent. Atenent a les característiques de posició de la 
parcel·la cal adaptar els usos admesos per aquesta clau. 
 
En tercer lloc, arrel de diverses consultes tècniques als Serveis tècnics municipals han advertit imprecisions 
i errors de transcripció del planejament sobre la cartografia de la que disposava el planejament general en 
el seu dia. Probablement per una manca de definició de la cartografia s’han prioritzat alguns àmbits del 
plànol d’ordenació urbanístic vigent per tal que contemplin la realitat construïda i consolidada legalment 
implantada i alhora, evitin afectacions urbanístiques que no es poden materialitzar. Aquesta és la raó dels 
àmbits 3 al carrer Migdia en el tram comprès entre el carrer Empordà i l’Avinguda del President Tarradellas, 
de l’àmbit 4 a l’edifici en tester entre el carrer del Raval i l’Avinguda Catalunya; de l’àmbit 5 en el tram inicial 
de l’Avinguda Verge de Montserrat; i de l’àmbit 6 al carrer Bailén núm.4. on s’emplaça l’escola Acesco. 
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Aquestes tres voluntats no pretenen en cap cas alterar el planejament vigent sinó el contrari, pretenen fer-
ho coherent amb les necessitats expressades. És a partir d’aquestes voluntats que es redacta el present 
document de modificació puntual del PGO.  

 
1.2.   MARC JURÍDIC 
 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 

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

 

 

1.3.   INICIATIVA I PROMOCIÓ 
 

El Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix a l’article 96 que la modificació de qualsevol dels elements 

d’una figura de planejament urbanístic està subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la 

formació. Per tant, tan la formulació com la tramitació d’aquesta modificació puntual del planejament 
correspon a la iniciativa pública, en aquest cas l’Ajuntament de Parets del Vallès.  
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 97 es determina el següent: 
 

Article 97 Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic  

1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 

necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 

concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació 

de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.  

2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre 

les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits 

següents:  

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 

dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament 

anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la 

concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar 

part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes 

que objectivament en legitimin la modificació.  
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b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament 

urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic 

sostenible.  

c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament 

territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes 

d'ordenació territorial.  

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 

 
En aquest sentit, la modificació planteja una ordenació que és coherent amb el model d'ordenació establert 

pel planejament urbanístic general vigent i no entra en contradicció amb els seus principis de 

desenvolupament urbanístic sostenible.  
 
D’acord amb la disposició addicional vuitena del mateix TRLU respecte als professionals que intervenen en 
la redacció del planejament urbanístic, es fa constar que el tècnic redactor d’aquest document és l’arquitecte 
Joan Solà Font, col·legiat núm.37505/5, a qui l’Ajuntament de Parets del Vallès ha contractat. 
 
 

1.4.   JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 

El principal objectiu de la present modificació puntual és el d’ajustar el planejament en sis àmbits on es 
manifesten errors en la transcripció gràfica o per ajustos en la definició normativa dels usos. No es tracta 
d’àmbits relacionats entre sí, sinó que són discontinus i amb particularitats pròpies cadascun d’ells, per tant, 
el present document definirà l’objecte concret de cadascun dels sis àmbits i la seva proposta de modificació 
i la justificació que comporta.  
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1.5. OBJECTIUS I ABAST DE LA MODIFICACIÓ EN CADASCUN DELS ÀMBITS 
 
En aquest apartat es defineixen els objectius i l’abast de cadascun dels 6 àmbits on es proposa modificar 
el PGO vigent. S’han ordenat els àmbits en dos grups: els que únicament introdueixen canvis en la 
normativa urbanística del planejament (àmbits 1 i 2), i els àmbits on s’introdueixen canvis en la 
documentació gràfica del PGO (àmbits 3, 4, 5 i 6).  
 

 

 
Àmbit Ubicació Planejament vigent Proposta de modificació 

1 Carrer Monistrol  Clau OE Normativa urbanística 

2 Carrer Tenes / Passeig fluvial Clau EC Normativa urbanística 

3 Carrer Migdia / Av. Lluís Companys Clau EM Plànol d’ordenació 

4 Carrer del Raval / Av. Catalunya Clau EM Plànol d’ordenació 

5 Avinguda Verge de Montserrat Clau EM Plànol d’ordenació 

6 Carrer Bailèn [Escola Asesco] Clau EC Plànol d’ordenació 
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2. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES 
ACTUACIONS I AGENDA 

 

 

2.1. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ 
 
L’anàlisi de la viabilitat econòmica i financera de la MPPGO de Parets del Vallès es detalla en base a cada 
un dels àmbits de sòl urbà consolidat d’acord amb la doble finalitat d’ampliar els usos compatibles en dues 
claus urbanístiques (àmbits 1 i 2) i ajustar la transcripció gràfica del plànol d’ordenació reconeixent la realitat 
construïda i consolidada del teixit urbà (àmbits 3, 4, 5 i 6):  

 
Àmbit 1:  es tracta d’una modificació de la normativa urbanística de la clau OE per tal d’incloure usos 
compatibles amb l’ús principal d’un edifici amb propietats arquitectòniques singulars, en particular 
l’ús assistencial, socio-cultural i associatiu-religiós. Es considera que no hi ha cap impacte econòmic 
substancial. 
 
Àmbit 2:  es tracta d’una modificació de la normativa per admetre l’ús de deixalleria a la clau EC 
atenent que confronta amb un sector industrial. Aquest ús de deixalleria ja està present en aquest 
entorn consolidat i es considera que la modificació no incrementa l’impacte econòmic actual ja 
previst als pressupostos municipals.   
 
Àmbit 3: es tracta d’un ajust del plànol d’ordenació per reconèixer el front edificat plenament 
consolidat, error en la transcripció motivat per una base cartogràfica menys precisa. No genera 
impacte econòmic ans al contrari, elimina una afectació urbanística impossible de materialitzar. 
 
Àmbit 4: es tracta d’un ajust del plànol d’ordenació per reconèixer el tester edificat consolidat, error 
en la transcripció motivat per una base cartogràfica menys precisa. No genera impacte econòmic 
ans al contrari, elimina una afectació urbanística impossible de materialitzar. 
 
Àmbit 5: es tracta d’un ajust del plànol d’ordenació per reconèixer l’amplada del 9 metres del carrer 
existent d’acord amb el front edificat plenament consolidat, error en la transcripció motivat per una 
base cartogràfica menys precisa. No genera impacte econòmic ans al contrari, elimina una afectació 
urbanística impossible de materialitzar. 
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Àmbit 6: es tracta d’un ajust del plànol d’ordenació per reconèixer la realitat parcel·lària de 
l’equipament comunitari existent i la finca residencial veïna, que presenta un error en la transcripció 
motivat per una base cartogràfica menys precisa. No genera impacte econòmic ans al contrari, 
elimina una afectació urbanística impossible de materialitzar. 

 
En aquest sentit, la proposta de modificació en aquests sis àmbits del sòl urbà consolidat no comporta 
variacions en el balanç econòmic del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès.  
  

2.2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
La naturalesa d’aquesta modificació en els àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del sòl urbà consolidat i les seves 
determinacions no té conseqüències sobre el balanç econòmic del PGO ni tampoc sobre les seves 
previsions, i per tant, no generarà un impacte sobre l’administració pública que no hagués previst ja el PGO.  
 
En el cas dels àmbits 1 i 2 la modificació introdueix l’ampliació d’usos compatibles a la clau urbanística que 
regula aquestes parcel·les. En aquest cas no es genera cap impacte sobre la sostenibilitat econòmica 
existent del PGO. 
 
En el cas dels àmbits 3, 4, 5 i 6 en els que s’ajusta la definició gràfica del plànol d’ordenació urbanístic 
vigent, s’eliminen afectacions urbanístiques impossibles de materialitzar que podrien generar un cost 
d’expropiació futur. Per tant, la modificació en aquest cas elimina aquesta possibilitat, ajustant el plànol 
d’ordenació a la realitat construïda i consolidada legalment implantada.  
 
En el cas de l’àmbit 5, es reconeix el carrer existent amb una amplada de 9 metres, i per tant, genera un 
increment en la superfície del sistema viari. No obstant, es tracta d’una superfície sobre la qual l’Ajuntament 
de Parets del Vallès ja està realitzant les tasques de manteniment.  
 
En el cas de l’àmbit 6, es reconeix el límit parcel·lari existent que diferencia el sòl destinat a equipament 
comunitari i la finca residencial, i s’ajusta puntualment el planejament per resoldre aquesta imprecisió sense 
alterar les condicions actuals de la realitat consolidada.  
 

2.3.  AGENDA  
 
La proposta que es formula en el present document serà executiva amb la publicació en el DOGC de 
l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió territorial d’urbanisme.    
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3. INFORME AMBIENTAL 
 

 

3.1. ANTECEDENTS 
 
Per tal de donar compliment als requisits legals i alhora garantir que la modificació de planejament no 
suposa una alteració de les condicions mediambientals del planejament vigent que es modifica.  
 
Aquest informe és preceptiu per a la tramitació de planejament general, d’acord amb la llei d’urbanisme de 
Catalunya, concretament amb l’article 96 on es diu que “la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació”, i per 
tant, és necessària la documentació ambiental adequada fixant com a mínim l’informe mediambiental, 
d’acord amb l’apartat f de l’article 59.1. 
 
Els àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la modificació que es proposa, no planteja canvis en els criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible sota els que es va redactar el POUM vigent, d’acord amb l’article 3 
del TRLUC 1/2010, i tampoc altera els aspectes ambientals amb que es va redactar el POUM vigent, 
fonamentals per determinar la oportunitat i el grau d’impacte ambiental associat a aquesta modificació.  
 
En aquest sentit, la modificació de la normativa per ampliar els usos compatibles a les claus OE i EC (àmbit 
1 i 2) i la modificació de la transcripció gràfica del plànol d’ordenació als àmbits 3, 4, 5 i 6, no modifiquen 
el desenvolupament urbanístic sostenible del planejament general aprovat, i tampoc ocasionen canvis en 
la protecció i la preservació del medi urbà i territorial que no estiguessin ja previstos. Així com tampoc, 
plantegen canvis en el model d’ocupació del planejament general aprovat.  
 

 
 

3.2. NATURALESA DE LA MPGO EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 
En l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(RLUC), les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a 
la finalitat, contingut i abast de la mateixa, havent d’incorporar l’informe ambiental aquelles modificacions 
que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles que tinguin alguna repercussió ambiental.  
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En aquest sentit, pel que fa a la modificació que es planteja en el present document, els sis àmbits es 
corresponen amb un entorn completament urbanitzat en el que es pot afirmar que no hi ha aspectes 
ambientals rellevants que es derivin com a conseqüència dels canvis proposats per cap de les 
modificacions: 

 
Àmbit 1:  es tracta d’una modificació de la normativa urbanística de la clau OE per tal d’incloure usos 
compatibles amb l’ús principal d’un edifici amb propietats arquitectòniques singulars, en particular 
l’ús assistencial, socio-cultural i associatiu-religiós. Es considera que no cap impacte ambiental 
substancial. 
 
Àmbit 2:  es tracta d’una modificació de la normativa per admetre l’ús de deixalleria a la clau EC 
atenent que confronta amb un sector industrial. Aquest ús de deixalleria ja està present en aquest 
entorn consolidat i es considera que la modificació no incrementa l’impacte ambiental actual.   
 
Àmbit 3: es tracta d’un ajust del plànol d’ordenació per reconèixer el front edificat plenament 
consolidat, error en la transcripció motivat per una base cartogràfica menys precisa. 
 
Àmbit 4: es tracta d’un ajust del plànol d’ordenació per reconèixer el tester edificat consolidat, error 
en la transcripció motivat per una base cartogràfica menys precisa. 
 
Àmbit 5: es tracta d’un ajust del plànol d’ordenació per reconèixer l’amplada del 9 metres del carrer 
existent d’acord amb el front edificat plenament consolidat, error en la transcripció motivat per una 
base cartogràfica menys precisa. 
 
Àmbit 6: es tracta d’un ajust del plànol d’ordenació per reconèixer la divisió parcel·lària existent entre 
l’equipament comunitari i la finca residencial, d’acord amb la realitat edificada plenament 
consolidada, error en la transcripció motivat per una base cartogràfica menys precisa. 

 
En la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, determina en la seva 
Disposició addicional Vuitena el següent: 
 

1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 

plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita 

normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la present disposició. 
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En el punt 6 de la Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015 es determina quins casos són objecte 
d’avaluació ambiental estratègica ordinària (lletra a), quins casos són objecte d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada (lletra b) i quins casos no han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica 
(lletra c).  Es transcriu literalment el punt 6, lletra c, de la disposició: 
 

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que 

produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament 

urbanístic general:  

Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es refereix 

només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment.  

Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que 

es refereixen només a sòl urbà. 

 
Per tant, l’objecte de la present modificació puntual no planteja efectes significatius sobre el medi ambient, 
es refereix a un àmbit de sòl urbà ja inclòs en el planejament urbanístic general i no consta que formi part 
del que s’estableix en l’apartat Quart de la lletra a) de la disposició.  

 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització 

de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes 

apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en 

altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

 
En conclusió, per tot el que s’exposa en aquest informe, es considera que la present modificació no han 

d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica. 

 

 

3.3. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 
Donant resposta a les determinacions establertes en l’article 21 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, en relació 
al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental, es conclou el següent: 
 
PRIMER.  
L’objecte de la present modificació es situa sis àmbits del sòl urbà consolidat, amb una doble finalitat: 
ampliar els usos compatibles en dues claus urbanístiques (àmbits 1 i 2) i ajustar la transcripció gràfica del 
plànol d’ordenació reconeixent la realitat construïda i consolidada del teixit urbà (àmbits 3, 4, 5 i 6). Aquesta 
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regularització puntual no modifica el desenvolupament urbanístic sostenible del planejament general 
aprovat, i tampoc ocasiona canvis en la protecció i la preservació del medi urbà i territorial. Així com tampoc, 
planteja canvis en el model d’ocupació del planejament general aprovat. 
 
En aquest sentit, la naturalesa d’aquesta modificació no té una incidència mediambiental en l’estructura 
general del municipi de Parets del Vallès amb la que es va aprovar definitivament el PGO.   
  
SEGON.  
La identificació, descripció i avaluació ambiental dels efectes de la modificació no generen un efecte 
significatiu sobre el medi ambient que no estigués ja contemplat en el planejament urbanístic vigent (PGO).  
 
TERCER.  
Les determinacions de la present modificació no generen en cap cas efectes adversos sobre el medi 
ambient ni en potencien les repercussions favorables.  
 
 
Per tant, es conclou que la modificació puntual de planejament proposada no contradiu els criteris de 
sostenibilitat urbanística amb que es va redactar el Pla General d’Ordenació, així com tampoc altera la 
coherència amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible previst pel Pla General d’Ordenació de 
Parets del Vallès, atès a que no genera un impacte rellevant sobre el medi on s’emplaça. 
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4.  AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 

 
El Reglament de la Llei d'urbanisme, determina en el seu article 118.4, que les modificacions dels plans 

urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la 

modificació. Així com també, s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos 

que així ho estableixi la legislació vigent 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada 
defineix l’àmbit d’aplicació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada a l’article 3.1 que es transcriu 
literalment a continuació:  
 

Article 3 

Àmbit d'aplicació 

3.1  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, 

en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació 

de sòl urbà o urbanitzable. 

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous 

usos o activitats. 

 
La naturalesa d’aquesta modificació no comporta cap nova classificació de sòl urbà o urbanitzable i per 
tant, d’acord amb l’apartat b), no precisa d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  
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5.  MEMÒRIA SOCIAL 
 

 

 

La naturalesa d’aquesta modificació es centra exclusivament en modificacions en relació a l’ampliació dels 
usos admesos a les claus OE i EC (àmbits 1 i 2)  i a correccions en la transcripció del plànol d’ordenació 
(àmbits 3, 4, 5 i 6).  Es tracta de modificacions a la normativa i a la documentació gràfica existent dels que 
no es deriva cap implicació respecte els habitatges.    
 

El sòl privat que es veu afectat per l’ajust en la transcripció del planejament no correspon a cap iniciativa 
de promoció d’habitatge de protecció social, per tant, aquesta modificació no té cap incidència en les 
reserves que la legislació vigent preveu en matèria de promoció d’habitatge per donar resposta a les 
necessitats socials del municipi de Parets del Vallès, amb les que es va aprovar definitivament el Pla 
General d’Ordenació.  
 
En aquest sentit, la modificació no té cap incidència en la memòria social del planejament urbanístic general 
aprovat.   
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6.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 
Núm. Títol Escala [DinA3] 

 
 SITUACIÓ DELS 6 ÀMBITS 

 
1/10.000 
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7.  DOCUMENTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PER ÀMBITS 
 

 
7.1.  LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO EN L’ÀMBIT 1  [Edifici del carrer Monistrol] 
 
7.1.1. OBJECTIUS I ABAST DE LA MODIFICACIÓ EN L’ÀMBIT 1  

 
L’àmbit 1 comprèn la finca amb referència cadastral 5919005DG3051N, amb una superfície de 2.319 m2, 
on s’emplaça l’edifici comercial del carrer Monistrol núm. 1-3.    Aquest edifici és singular per la disposició 
esglaonada respecte a la pendent del carrer, així com també ho és perquè habilita nombrosos espais de 
poca superfície que el converteix en un edifici híbrid quant a la combinació d’usos diversos de naturalesa 
col·lectiva. Segons la Direcció General de Cadastre es tracta d’una parcel·la amb divisió horitzontal amb 
42 entitats amb ús comercial amb superfícies de 47 i 63 m2. 
 
En aquesta edificació qualificada amb la clau urbanística OE Ordenació existent es vol incloure l’ús 
d’equipaments de tipus associatiu i/o religiós. La proposta per tant, és el de modificar l’article 105 de la 
normativa urbanística per incorporar un punt 4, en el que es determini la compatibilitat i complementarietat 
de l’ús associatiu o religiós amb l’ús principal.  
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REFERENCIA CATASTRAL DIRECCIÓN USO SUP. CONSTRUIDA (m2) AÑO 
PARTICIPACIÓN 
DEL INMUEBLE 

5919005DG3051N0001RS CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:01 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0002TD CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:02 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0003YF CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:03 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0004UG CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:04 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0005IH CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:05 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0006OJ CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:06 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0007PK CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:07 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0008AL CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:08 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0009SB CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:09 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0010PK CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:10 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0011AL CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:11 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0012SB CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:12 Comercial             63 1992    2,85 
5919005DG3051N0013DZ CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:13 Comercial             64 1992    2,85 
5919005DG3051N0014FX CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:00 Pt:14 Comercial             64 1992    2,85 
5919005DG3051N0015GM CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:01 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0016HQ CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:02 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0017JW CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:03 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0018KE CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:04 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0019LR CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:05 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0020JW CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:06 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0021KE CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:07 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0022LR CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:08 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0023BT CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:09 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0024ZY CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:10 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0025XU CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:11 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0026MI CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:12 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0027QO CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:13 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0028WP CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:01 Pt:14 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0029EA CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:01 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0030QO CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:02 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0031WP CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:03 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0032EA CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:04 Comercial             47 1992    2,15 
5919005DG3051N0033RS CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:05 Comercial             47 1992    2,14 
5919005DG3051N0034TD CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:06 Comercial             47 1992    2,14 
5919005DG3051N0035YF CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:07 Comercial             47 1992    2,14 
5919005DG3051N0036UG CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:08 Comercial             47 1992    2,14 
5919005DG3051N0037IH CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:09 Comercial             47 1992    2,14 



APROVACIÓ INICIAL 
Febrer 2022 

MODIFICACIÓ PUNTUAL 03 DEL PLA GENERAL d’ORDENACIÓ URBANA [PGO] 
A SIS ÀMBITS DEL MUNICIPI DE PARETS DEL VALLÈS 

 
 
 

18 
 

5919005DG3051N0038OJ CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:10 Comercial             47 1992    2,14 
5919005DG3051N0039PK CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:11 Comercial             47 1992    2,14 
5919005DG3051N0040IH CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:12 Comercial             47 1992    2,14 
5919005DG3051N0041OJ CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:13 Comercial             47 1992    2,14 
5919005DG3051N0042PK CL MONISTROL 1 Es:1 Pl:02 Pt:14 Comercial             47 1992    2,14 

 
Font: Direcció general de Cadastre de Catalunya 

 

7.1.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ A L’ÀMBIT 1  
 
L’objectiu principal en aquest àmbit és el d’ampliar els usos en aquest edifici per tal d’incloure l’ús Associatiu 
religiós principalment, així com també altres usos. És remarcable que aquesta és una característica molt 
particular de la composició arquitectònica d’aquest edifici que li confereix un caràcter híbrid quant a usos 
col·lectius que pot acollir. Per aquest motiu, la proposta de modificació no és extensiva a tots els solars 
qualificats amb aquesta clau sinó que es proposa únicament incidir sobre aquesta finca del carrer Monistrol 
exclusivament. 
 
L’ús Associatiu religiós es descriu a la normativa de la següent manera:  
 

Article 88 Definició d’usos 
(...) 

w) Associatiu o religiós. Comprèn aquelles activitats de tipus social i de promoció o de culte que es 

desenvolupen en centre d’associacions cíviques, polítiques, religioses o similars i que no estiguin 

associades a cap ús complementari de tipus recreatiu, esportiu o educatiu.  

 
Aquest ús pot ser compatible amb les entitats de l’edifici així com també ho poden ser altres usos com les 
oficines de petit format, els usos d’equipament docent, socio-cultural, assistencial, entre d’altres, així com 
també els usos de restauració. És per això que la proposta de modificació contempla tots els usos possibles 
en coherència amb les característiques d’aquest edifici singular. 
 
Per tant, la normativa urbanística actual del PGO té per objecte l’ampliació de l’article 105 i quedaria redactat 
de la següent manera (en gris el text normatiu vigent i en negre la modificació que s’introdueix):  

 
(...) 

SUBSECCIÓ CINQUENA  
Zona d’ordenació existent (Clau OE) 
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Article 105. Paràmetres reguladors 
1. Correspon a aquells sòls que per la seva situació edificatòria existent, requereixen mantenir 

l’ordenació de l’edificació segons els paràmetres del planejament anterior. 

2. En aquestes zones s’aplicaran les següents condicions: 

a) L’edificació es regirà pel que disposen els Plans Parcials, o les ordenacions anteriors. El que no 

quedés especificat en ells, s’aplicaran les Normes d’aquest Pla General, especialment al que fa 

referència a les disposicions comunes als tipus d’ordenació. 

b) La superfície de sostre edificable serà la que resulti de la ordenació establerta. 

c) En el cas de que les alineacions estableres en el planejament anterior no estiguessin en 

concordància amb les que fixés aquest Pla General, prevaldran les d’aquest últim. 

3. Modificació de l’ordenació. Caldrà redactar Estudis de Detall, quan resulti aconsellable la modificació 

de volums o la seva ordenació. En aquests casos, mai es podrà augmentar la superfície de sostre 

edificable, ni alterar el tipus d’ordenació, ni augmentar el nombre d’habitatges fixades en els Plans que 

modifiquin la seva ordenació. 

4. A l’edifici del carrer Monistrol núm. 1-3 qualificat amb la clau OE, per tal de flexibilitzar els seus usos, 

s’admetran els següents usos: comerç al detall (c), oficines i serveis (e), restauració (i) en planta baixa, 

recreatiu (j), docent / educatiu (s), sanitari assistencial (t), socio-cultural (v) i associatiu-religiós (w). 

Queden prohibits els usos hotelers, residencials i d’habitatge. 

 
En aquest àmbit la modificació puntual es concreta exclusivament a la normativa urbanística del Pla general 
d’ordenació i no s’altera la documentació gràfica del planejament general. 
 
 

7.1.3. NORMATIVA URBANÍSTICA RESULTANT DE LA MODIFICACIÓ 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.  Marc legal 
La present modificació es redacta en virtut del que determinen les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) de Parets del Vallès i el Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. L’articulat de la modificació pren com a referència les normes urbanístiques 
vigents en tot allò que no s’especifica i per tant, serà d’aplicació exclusivament en allò que es modifica. 
 
Article 2.  Àmbit d’aplicació 
L’aplicació d’aquesta modificació es concreta en l’àmbit del carrer Monistrol núm.1-3 
Aquest àmbit es descriu gràficament en els plànols 1.1 del document.  
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Article 3.  Vigència 
Aquesta modificació puntual del planejament entrarà en vigor amb la publicació de la seva aprovació 
definitiva al DOGC i tindrà vigència indefinida. 
 
Article 4.  Desenvolupament 
La present modificació no precisa de la tramitació de cap document de planejament derivat i per tant, les 
determinacions del present document seran d’aplicació directa i immediata. 
 

CAPÍTOL 2. NORMATIVA URBANÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  
 
Article 5. Modificació de l’article 105 de la normativa del PGO 
Es redacta l’article 105 corresponent als paràmetres reguladors de la Zona d’Ordenació existent (Clau OE) 
de la Subsecció Cinquena de la normativa urbanística vigent (en gris els punts que no es modifiquen i en 
negre els que s’han adaptat i/o modificat) tal i com segueix: 
 

Article 105. Paràmetres reguladors 
1. Correspon a aquells sòls que per la seva situació edificatòria existent, requereixen mantenir 

l’ordenació de l’edificació segons els paràmetres del planejament anterior. 

2. En aquestes zones s’aplicaran les següents condicions: 

a)  L’edificació es regirà pel que disposen els Plans Parcials, o les ordenacions anteriors. El que 

no quedés especificat en ells, s’aplicaran les Normes d’aquest Pla General, especialment al 

que fa referència a les disposicions comunes als tipus d’ordenació. 

b)  La superfície de sostre edificable serà la que resulti de la ordenació establerta. 

c) En el cas de que les alineacions estableres en el planejament anterior no estiguessin en 

concordància amb les que fixés aquest Pla General, prevaldran les d’aquest últim. 

3. Modificació de l’ordenació. Caldrà redactar Estudis de Detall, quan resulti aconsellable la 

modificació de volums o la seva ordenació. En aquests casos, mai es podrà augmentar la 

superfície de sostre edificable, ni alterar el tipus d’ordenació, ni augmentar el nombre 

d’habitatges fixades en els Plans que modifiquin la seva ordenació. 

4. A l’edifici del carrer Monistrol qualificat amb la clau OE, per tal de flexibilitzar els seus usos, 

s’admetran els següents usos: comerç al detall (c), oficines i serveis (e), restauració (i) en planta 

baixa, recreatiu (j), docent / educatiu (s), sanitari assistencial (t), socio-cultural (v) i associatiu-

religiós (w). Queden prohibits els usos hotelers, residencials i d’habitatge. 
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7.1.4.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

Núm. Títol Escala [DinA3] 
 

1.1. ÀMBIT 1. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA VIGENT (PGO) 
 

1/1.000 
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7.2.  LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO EN L’ÀMBIT 2 [Deixalleria] 
 
7.2.1.  OBJECTIUS I ABAST DE LA MODIFICACIÓ EN L’ÀMBIT 2  
 
Aquest àmbit s’emplaça al costat de la Deixalleria comarcal actual entre el carrer Tenes i el Passeig Fluvial, 
a l’altra banda del riu Tenes, dintre del polígon del Llevant Industrial de Parets del Vallès. Actualment aquest 
àmbit qualificat urbanísticament com a equipament comunitari (clau EC) ja té ubicada la deixalleria en 
funcionament, i properament l’Ajuntament té prevista la seva ampliació en continuïtat amb l’existent. Es 
tracta d’un ús actual en zona d’equipaments del polígon industrial i es proposa per tant, que la normativa 
urbanística del PGO reculli aquesta situació.  
Per tant, l’objectiu i abast de la modificació en aquest cas és modificar l'article 171 de la normativa 
urbanística i ampliar els usos de la clau EC, per incloure l'ús de deixalleria i poder ampliar la deixalleria 
actual. 

 
Font: Google maps 

 
Font: Direcció general de Cadastre de Catalunya 
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7.2.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ A L’ÀMBIT 2 
 
Aquest àmbit de modificació es proposa per incloure l’ús de deixalleria a la clau urbanística EC del PGO 
amb que actualment aquesta parcel·la està qualificada. L’article 170. Sistema d’equipaments comunitaris 
(Clau EC) de la normativa urbanística determina el següent: 

(...) 

SECCIÓ PRIMERA 
Sistema d’equipaments comunitaris (EC) 

 

Art. 170. Definició i règim 
1. Comprèn els sòls que es dediquen a usos públics, col·lectius o comunitaris al servei dels veïns. 

 

2. Els equipaments existents en el moments de l’entrada en vigor d’aquest Pla General revisat 

quedaran afectats al tipus d’equipament existent i podran conservar la titularitat que tinguin 

actualment. Quan hom pretengui canviar l’ús d’equipament actualment existent per un altre ho haurà 

d’efectuar mitjançant un Pla Especial, en el qual, a banda de concretar el nou tipus o ús 

d’equipament, s’haurà de determinar la seva titularitat pública o privada i les específiques condicions 

d’edificació de l’equipament en qüestió.  

3. L’Ajuntament tramitarà, dins l’àmbit de les seves competències, l’esmentat Pla Especial i, cas de 

resultar justificat per les necessitats del municipi, podrà canviar l’ús d’equipament proposat pel 

promotor i àdhuc establir la seva titularitat pública quan la privada resulti incompatible amb aquell 

ús. 

 

Deixalleria Comarcal de 
Parets del Vallès 
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La posició d’aquest solar qualificat amb la clau EC ja té construïda parcialment la deixalleria comarcal de 
Parets en funcionament, dintre de l’àmbit del  polígon del Llevant industrial a la banda dreta del riu Tenes. 
Es proposa per tant, modificar l’article 171 corresponent als usos admesos en el sistema d’equipaments 
comunitaris (Clau EC) introduint l’ús de deixalleria. A continuació es mostra el redactat del text vigent (en 
gris) i de la modificació (en negre). 
 

Article 171. Usos.  (pg. 83) 

El sistema d’equipaments comunitaris comprèn els usos següents: 

a) Administratiu, de titularitat pública. 

b) Educatiu 

c) Sanitari i assistencial 

d) Esportiu 

e) Cultural 

f) Recreatiu 

g) Religiós 

h) Cementiri 

i) Abastament, sempre de titularitat pública. 

j) Deixalleria 

Aquesta modificació no precisa cap modificació en la documentació gràfica del PGO vigent. 
 
 

7.2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA RESULTANT DE LA MODIFICACIÓ 
 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.  Marc legal 
La present modificació es redacta en virtut del que determinen les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) de Parets del Vallès i el Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. L’articulat de la modificació pren com a referència les normes urbanístiques 
vigents en tot allò que no s’especifica i per tant, serà d’aplicació exclusivament en allò que es modifica. 
 
Article 2.  Àmbit d’aplicació 
L’aplicació d’aquesta modificació es concreta en l’àmbit 2 al costat de la Deixalleria comarcal actual entre 
el carrer Tenes i el Passeig Fluvial. 
Aquest àmbit es descriu gràficament en el plànol 2.1 del document.  
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Article 3.  Vigència 
Aquesta modificació puntual del planejament entrarà en vigor amb la publicació de la seva aprovació 
definitiva al DOGC i tindrà vigència indefinida. 
 
Article 4.  Desenvolupament 
La present modificació no precisa de la tramitació de cap document de planejament derivat i per tant, les 
determinacions del present document seran d’aplicació directa i immediata. 
 

CAPÍTOL 2. NORMATIVA URBANÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  
 
Article 5. Modificació de l’article 171 de la normativa del PGO 
Pel que fa a l’article 171 corresponent l’assignació d’usos per la clau EC es redacta de la següent manera 
(en gris els punts que no es modifiquen i en negre els que s’han adaptat i/o modificat):  
 

Article 171. Usos.  (pg. 83) 

El sistema d’equipaments comunitaris comprèn els usos següents: 

a) Administratiu, de titularitat pública. 

b) Educatiu 

c) Sanitari i assistencial 

d) Esportiu 

e) Cultural 

f) Recreatiu 

g) Religiós 

h) Cementiri 

i) Abastament, sempre de titularitat pública. 

j) Deixalleria 
 

 

7.2.4.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

Núm. Títol Escala [DinA3] 
 

2.1.   ÀMBIT 2. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA VIGENT (PGO) 
 

1/500 
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7.3.  LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO EN L’ÀMBIT 3  [C. MIGDIA] 
 

7.3.1. OBJECTIUS I ABAST DE LA MODIFICACIÓ 
 
L’àmbit 3 s’emplaça al front edificat del carrer Migdia entre els carrer Empordà i l’Avinguda Lluís Companys. 
Aquest front està consolidat parcialment amb un conjunt de cases entre mitgeres que tenen la façana 
enretirada respecte l’alineació de carrer deixant un petit pati entre l’habitatge i la via pública.  
Aquesta tipologia edificada conforma un conjunt de 5 volums esglaonats dels quals queda pendent 
d’exhaurir l’edificabilitat el de la cantonada del carrer Migdia amb el carrer Empordà. La coherència 
arquitectònica del conjunt és molt sòlida però la descripció gràfica del plànol d’ordenació urbanística no 
reconeix el petit vestíbul exterior d’accés i la façana principal enretirada. 
 
L’objecte i l’abast d’aquesta modificació és precisament la de recollir aquesta realitat construïda i totalment 
consolidada en el plànol d'ordenació, per tal d’actualitzar el planejament vigent.  
 

 
Font: Google maps 

 
Font: Direcció general de Cadastre de Catalunya 
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7.3.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
En aquest cas, la modificació que es proposa pretén reconèixer la realitat construïda del front edificat amb 
habitatges entre mitgeres que es troba parcialment consolidat. La tipologia existent enretira la façana 
principal respecte el carrer deixant un petit espai exterior com a vestíbul privat d’entrada que confereixen 
una imatge de conjunt coherent.  
 
No obstant, el planejament dibuixa l’alineació sense aquest pati així com també, genera una afectació en 
tot aquest front, motivat probablement per manca d’una cartografia de detall precisa.  
 
La modificació proposa reconèixer la línia de zona urbanística en el límit entre la propietat privada i el carrer 
Migdia, determinar una línia d’alineació obligatòria enretirada del carrer i coincident amb l’edificació 
consolidada, i finalment traslladar la profunditat edificable establerta pel planejament vigent, on resulta 
després d’efectuar aquesta modificació, tal i com es pot observar gràficament en el plànol 3.2 i 3.3 d’aquest 
document. 

 
7.3.3. NORMATIVA URBANÍSTICA RESULTANT DE LA MODIFICACIÓ 
 
La present modificació no té incidència a la normativa urbanística vigent. 

 

 

7.3.4.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

Núm. Títol Escala [DinA3] 
 

3.1. ÀMBIT 3. INFORMACIÓ. PLANEJAMENT VIGENT 
 

1/500 

3.2. 
 

ÀMBIT 3. ORDENACIÓ. PLANEJAMENT PROPOSAT 
 

1/500 

3.3. 
 

ÀMBIT 3. ORDENACIÓ. PLANEJAMENT PROPOSAT. SECCIÓ NORMATIVA 
 

1/250 
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7.4.  LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO EN L’ÀMBIT 4  [C. RAVAL] 
 
7.4.1. OBJECTIUS I ABAST DE LA MODIFICACIÓ  

 
L’àmbit 4 es situa a l’edifici construït en tester del Carrer del Raval  amb l’Avinguda de Catalunya. Aquesta 
és una edificació molt singular consolidada existent abans del PGO vigent que es va regularitzar sense tenir 
en compte la seva particularitat volumètrica que resol l’accessibilitat als habitatges des del tester alhora que 
permet les escales públiques existents.  
Aquesta realitat consolidada presenta diversos volums en el tester que són preexistents i que conjuguen 
l’espai privat amb l’espai públic d’una manera més complexa, realitat que el PGO va obviar i que ara es 
pretén reconèixer com a constitutiva del tester de l’edificació tan singular pel fet de tenir un accés a un local 
en planta semisoterrani i un accés a l’habitatge de la planta primera des del carrer del Raval. Aquest accés 
discorre dintre de la propietat privada i queda delimitat per l’accés públic que connecta el carrer del Raval 
amb l’Avinguda mitjançant les escales. Aquest encaix entre propietats no es veu reflectit al Cadastre actual 
però sí en el cens i probablement per aquest motiu, tampoc es va acabar reflectint en el plànol d’ordenació 
urbanístic vigent. Per tant, l’objectiu i abast de la modificació per tant, és el reflectir aquesta realitat en el 
plànol d’ordenació.  
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Planta primera  [rasant des del carrer del Raval] 

 
Planta baixa [rasant des del carrer del Raval] 

 
Planta semisoterrada [rasant des del carrer del Raval] 
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Font: Google maps 

 
Font: Direcció general de Cadastre de Catalunya 

 

7.4.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ  

 
El canvi de cota entre el carrer del Raval i l’Avinguda de Catalunya va originar un accés mitjançant escales 
públiques que connectés ambdós vies en aquest punt. Des de la rasant del carrer del Raval, la propietat 
privada disposa d’un espai exterior d’accés que permet accedir a l’habitatge de la planta primera a través 
d’unes escales exteriors. Aquest àmbit privat delimitat per una tanca es pot considerar la planta baixa de la 
finca. 
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En la fitxa cadastral del cens es pot comprovar la preexistència i reconeixement d’aquesta volumetria 
consolidada en el tester de l’edifici. 
També en les ortofotos històriques que es mostren a continuació es pot comprovar l’existència d’aquesta 
realitat consolidada abans de la redacció del PGO. 
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Font: ICGC Vissir. Ortofoto any 1994. 

 
Font: ICGC Vissir. Ortofoto any 2000 

 
Font: ICGC Vissir. Ortofoto any 2006 
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Font: ICGC Vissir. Ortofoto any 2010 
 
Per aquest motiu, es proposa reconèixer aquesta realitat consolidada sobre el plànol d’ordenació de manera 
que aquest espai exterior d’accés de titularitat privada tingui la condició de zona urbanística sense 
possibilitat de construir sobre rasant, en aquest cas la del carrer del Raval. Aquesta modificació en la 
delimitació del tester reconeix alhora la trobada entre l’espai privat i l’espai públic existent, sense proposar 
alteracions en la volumetria existent, tal i com es pot veure en el plànol 4.2 i 4.3 d’aquest document, 
admetent un nou pla límit de zona i una zona amb doble clau urbanística per tal de reconèixer el vol de 
l’edifici sobre les escales públiques. Aquesta modificació pretén exclusivament el reconeixement d’aquesta 
realitat consolidada prèvia a l’aprovació del PGO i no suposa en cap cas, cap increment de l’edificabilitat.  

 

7.4.3. NORMATIVA URBANÍSTICA RESULTANT DE LA MODIFICACIÓ 
 
La present modificació no té incidència a la normativa urbanística vigent. 
 

7.4.4.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

Núm. Títol Escala [DinA3] 
 

4.1. ÀMBIT 4. INFORMACIÓ. PLANEJAMENT VIGENT 
 

1/250 

4.2. 
 

ÀMBIT 4. ORDENACIÓ. PLANEJAMENT PROPOSAT 
 

1/250 

4.3. 
 

ÀMBIT 4. ORDENACIÓ. PLANEJAMENT PROPOSAT. 
VOLUMETRIA NORMATIVA 
 

1/500 
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7.5.  LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO EN L’ÀMBIT 5   [AV. VERGE DE MONTSERRAT] 
 
7.5.1. OBJECTIUS I ABAST DE LA MODIFICACIÓ  

 
L’àmbit 5 s’emmarca a la façana dreta de l’Avinguda Verge de Montserrat entre els carrers del tèxtil i la 
travessera Nostra Senyora de Montserrat.  Aquest àmbit de modificació es proposa per tal de transcriure 
l’amplada actual del carrer consolidat amb una amplada d’aproximadament 9 metres, i corregir d’aquesta 
manera l’alineació de la façana que actualment estaria fora d’ordenació perquè el plànol d’ordenació del 
planejament vigent determina en 7 metres. Es tracta d’una correcció de la transcripció que va fer el 
planejament en el seu dia, sobre una base cartogràfica de detall que no tenia el PGO.  
 

 
Font: Google maps 

 
Font: Direcció general de Cadastre de Catalunya 
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7.5.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ A L’ÀMBIT 5  
 

L’alineació de la façana est de l’Avinguda Verge de Montserrat entre els carrers del tèxtil i la travessera 
Nostra Senyora de Montserrat, es va transcriure erròniament com a previsió d’un carrer d’amplada de 7 
metres. La construcció de la façana dreta és molt més homogènia que la façana esquerra i probablement 
respon a una construcció en diferents moments. No obstant, la realitat construïda d’aquest tram inicial de 
l’Avinguda presenta edificacions consolidades conformant una façana relativament contínua i totalment 
alineada a l’Avinguda existent d’amplada de 9 metres.  
 
La condició de l’Avinguda actual per tant, disposa de major superfície que la que determina el plànol 
d’ordenació que contradiu alhora el límit de propietat entre la titularitat pública i les diferents finques privades 
de la via. Aquestes raons condueixen a pensar que una transcripció errònia del plànol d’ordenació i 
probablement de que s’hagi mogut la línia d’ordenació de tota la illa de cases que també és contradictòria 
amb l’alineació de l’Avinguda Catalunya. 
 
La proposta de modificació per tant, és la de reconèixer la realitat construïda de tota la illa de cases i 
traslladar la línia de la zona urbanística (clau EM) i la de profunditat edificable on correspon tal i com es 
mostra en el plànol 5.2 d’aquest document reconeixent l’Avinguda Verge de Montserrat actual de 9 metres 
d’amplada en el seu tram inicial. 
 

7.5.3. NORMATIVA URBANÍSTICA RESULTANT DE LA MODIFICACIÓ 
 
La present modificació no té incidència a la normativa urbanística vigent. 
 

7.5.4.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

Núm. Títol Escala [DinA3] 
 

5.1. ÀMBIT 5. INFORMACIÓ. PLANEJAMENT VIGENT 
 

1/1.000 

5.2. 
 

ÀMBIT 5. ORDENACIÓ. PLANEJAMENT PROPOSAT 
 

1/1.000 
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7.6.  LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO EN L’ÀMBIT 6   [ESCOLA ACESCO] 
 
7.6.1. OBJECTIUS I ABAST DE LA MODIFICACIÓ  

 
L’àmbit 6 s’emmarca en la divisió parcel·lària entre la finca de l’escola Acesco per la façana del carrer 
Bailén núm. 4, i la finca residencial confrontant. La qualificació urbanística de l’equipament (Clau EC, 
equipaments comunitaris) és contradictòria amb la delimitació parcel·lària existent, generant una afectació 
innecessària i de difícil materialització atès que es tracta d’un àmbit urbà plenament consolidat. L’objecte 
d’aquesta modificació gràfica en el plànol d’ordenació del PGO vigent és el d’esmenar aquesta imprecisió, 
atès que es tracta d’un error material en la transcripció que va fer el planejament en el seu dia, per manca 
d’una base cartogràfica de detall com la que d’ara es disposa.  
 

 
Font: Google maps 

 
Font: Direcció general de Cadastre de Catalunya 
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7.6.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ A L’ÀMBIT 6  
 

La delimitació de la qualificació urbanística de l’equipament comunitari (clau EC) on actualment s’ubica 
l’escola Acesco es va transcriure erròniament en el PGO, i presenta una incongruència amb la divisió 
parcel·lària del teixit residencial consolidat que hi confronta a la part de llevant, i sobre el carrer Bailén 
núm.4.  El reconeixement cadastral és molt clar i precís en aquest límit, i també ho és la realitat construïda. 
Mantenir aquesta transcripció genera una afectació molt complicada de materialitzar amb uns resultats molt 
poc significatius. Per aquest motiu també, es considera que es tracta d’una manca de precisió en la 
transcripció que es va fer en el seu dia, sobre una base cartogràfica de menor detall que la que d’ara es 
disposa.  
 
La proposta de modificació per tant, és la de reconèixer la realitat construïda coincident amb la divisió 
parcel·lària existent entre l’escola i la finca residencial privada consolidada i traslladar el límit de la zona 
urbanística (clau EC, equipaments comunitaris) on correspon tal i com es mostra en el plànol 6.2 d’aquest 
document. 
 

7.6.3. NORMATIVA URBANÍSTICA RESULTANT DE LA MODIFICACIÓ 
 
La present modificació no té incidència a la normativa urbanística vigent. 
 

7.6.4.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

Núm. Títol Escala [DinA3] 
 

6.1. ÀMBIT 6. INFORMACIÓ. PLANEJAMENT VIGENT 
 

1/1.000 

6.2. 
 

ÀMBIT 6. ORDENACIÓ. PLANEJAMENT PROPOSAT 
 

1/1.000 
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