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MEMÒRIA D'INFORMACIÓ 

1. ANTECEDENTS 

L’àmbit discontinu de la present modificació puntual està inclòs en la unitat d’actuació del sector PE-5, 

segons determina el Text Refós del Pla General d’Ordenació Municipal de Parets del Vallès, aprovat 

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data de 22 de febrer de 2007.  

L’àmbit est de la unitat d’actuació, ubicat al costat del riu Tenes, es destina en la seva totalitat a la 

ubicació d’equipaments i zones verdes que complementen l’àrea de desenvolupament d’equipaments, 

zones verdes i altres sistemes de l’entorn.  

Mentre que l’àrea oest de la unitat, delimitada pel carrer Barcelona i l’avinguda Lluís Companys, s’ubica 

en una zona estratègica i de gran rellevància pel municipi ja que s’emplaça en l’àrea de continuïtat 

urbana entre les dues trames consolidades i residencials de Parets del Vallès: el casc antic al nord, i 

l’Eixample al sud.  

 

Ortofotomapa Parets del Vallès 
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D’acord amb l’establert en la normativa urbanística del PGO, els objectius específics per aquest sector 

són els següents: 

- Obtenir els terrenys per equipaments públic al costat del poliesportiu actual 

- Resoldre la relació entre el casc antic i el barri de l’Escorxador 

- Implantar usos residencials en l’àmbit oest del sector, amb un tractament unitari del conjunt per 

resoldre la incidència paisatgística a causa de la forta incidència topogràfica.  

Actualment, la cessió dels sòls d’equipaments i zones verdes de l’àmbit est del PE-5, ja s’han executat 

i urbanitzat. Per tant, només resta desenvolupar l’àmbit oest de la unitat d’actuació.  

Per aquest àmbit, la proposta de la present modificació proposa una ampliació dels usos admesos.  

Atenent a la ubicació estratègica de l’àmbit d’aprofitament del sector, entre els casc antic i el barri de 

l’Escorxador i l’Eixample, i la bona accessibilitat des d’un dels eixos viaris principals del municipi, 

l’avinguda Catalunya, es fa susceptible l’oportunitat de plantejar l’admissió de nous usos, com és el cas 

dels usos comercials majors a 300m2.   

2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

La present modificació puntual té per objecte la implantació d’una activitat comercial i la cessió a 

l’ajuntament de la resta de sostre del sector amb la finalitat de crear habitatges de protecció pública. 

També de desenvolupar els objectius establerts pel PGO de Parets del Vallès en l’àmbit de la unitat 

d’actuació PE-5, que a dia d’avui resten per executar, i admetre nous usos comercials, de superfície 

major a 300m2, que restin vinculats a la trama residencial del casc antic i del barri de l’Escorxador, 

l’Eixample i als nous habitatges de protecció oficial.  

Per altra banda, atenent la complexitat topogràfica de l’àmbit, en aquesta modificació també es 

desenvoluparà la proposta d’ordenació detallada del sector per tal d’assegurar la integració 

paisatgística i urbana de les noves edificacions i usos amb les trames urbanes residencials de l’entorn. 

En aquest sentit, s’aposta per la creació de dues plataformes a nivells diferents, on s’ubicaran els usos 

comercials per una banda i residencials, de magatzem i/o aparcament per l’altra, amb l’objecte de 

garantir la continuïtat residencial del casc antic de Parets del Vallès i l’accessibilitat i circulació de la 

mobilitat rodada associada als nous usos comercials sense afectar el funcionament actual.  

Per tant, els objectius específics per aquesta modificació puntual són: 

- Donar continuïtat a la trama urbana residencial del casc antic, a través de la prolongació carrer 

Barcelona, amb la constitució d’un eix cívic que culminarà amb l’ordenació d’una espai lliure a 

mode de plaça-mirador, des de la qual es dóna accés als usos residencials de protecció i 

comercials. 

- Admetre els usos comercials majors a 300 m2, per implantar un gran establiment comercial 

(GEC). 

- Implantar habitatge de protecció oficial. 
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- Implantar usos comercials de petit format, a mode de parades de mercat. 

- Crear un nou espai de referència i trobada entre les dues trames urbanes consolidades del 

casc antic i l’Eixample. 

- Garantir la integració paisatgística del conjunt a partir de l’adaptació de les edificacions segons 

les condicions topogràfiques i la resolució de la forta incidència topogràfica amb la naturalització 

dels espais lliures i l’execució de talussos enjardinats.  

Addicionalment, als objectius d’ordenació definits per l’àmbit del PE-5, en la present modificació es té 

per objecte modificar la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Parets del Vallès per incloure-hi l’àmbit 

oest del PE-5, que acollirà nous usos comercials. 

3. PROMOCIÓ, PROPIETAT I REDACCIÓ 

La promotora de la modificació puntual i propietària és de ARIAL FOMENTO SLU, amb NIF B66115585. 

La redacció de la modificació és a càrrec de l'empresa EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP, amb NIF 

B61122446, amb seu al carrer Calderon, 194 de Sabadell (08221). 

4. MARC LEGAL I TRAMITACIÓ 

4.1. Marc legal 

Planejament territorial i urbanístic: 

- Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data de 20 d’abril de 2010 pel 

Govern de Catalunya. 

- Text Refós del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès, aprovat definitivament per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data de 22 de febrer de 2007. 

Normativa urbanística:  

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

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

Catalunya. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 

- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 

rehabilitació urbana.  

Aquesta modificació es redacta seguint els criteris establerts en l’article 118 del Reglament de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya. D’acord amb aquest article aquest document inclourà com a mínim els 

següents aspectes:  
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- Justificació de la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

s'introdueixen.  

- Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes 

urbanístiques objecte de modificació.  

- Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, les 

determinacions que s‘introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents.  

- Justificar el compliment, si s’escau, de l'increment de les reserves de sòl per a espais lliures 

públics i equipaments públics (article 94 TRLU) 

La modificació ha d'estar integrada per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la 

modificació. Han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics 

que es sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental i un 

estudi d'avaluació de la mobilitat generada quan ho estableixi la legislació urbanística. 

4.2. Tramitació  

L'article 96 del TRLU determina que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 

planejament urbanístic es regula per les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les 

excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats següents: 

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 

sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació 

dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 

100. 

L'article 99 del TRLU determina que les modificacions d’instruments de planejament general que 

comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels 

usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les 

especificacions següents: 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 

públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i 

els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme 

mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions 

pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas 

de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les 

dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la 

concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat. 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 

immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha 

d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 
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c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 

termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la 

nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i 

financera, com a separata. 

5. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ  

L’àmbit de la modificació puntual compren el sòl urbà no consolidat del PE-5, la superfície del qual 

segons fitxa urbanística és de 26.206,00 m2.  

Segons adaptació topografia 1/1.000 i degut a la inclusió d’una petita àrea, al nord de l’àmbit discontinu 

ubicat a l’oest, la superfície actual de l’àmbit d’actuació és de 29.114,63 m2. Dels quals només resten 

per executar 12.646,21 m2, ubicats en l’àmbit oest. 

La propietat de l’àmbit oest resta distribuïda entre tres propietats cadastrals: dues de privades 

(6126008DG3062N i 6126009DG3062N) i la resta és propietat de l’Ajuntament. 

 

Plànol propietats àmbit PE-5 
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6. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ  

6.1. Pla Territorial General de Catalunya   

El Pla Territorial General de Catalunya va ser aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i és l’instrument 

que estableix els objectius d’equilibri territorial de Catalunya tot definint sis àmbits d’aplicació basats en 

la funcionalitat territorial, aquests sis àmbits són els plans territorials parcials. 

La necessitat de gestionar el territori català de forma conjunta, evitant les disfuncionalitats que s’havien 

donat pels creixements extensius, fa que des de la Generalitat de Catalunya s’impulsi el Programa de 

Planejament Territorial. Els objectius principals del qual són assegurar la sostenibilitat ambiental, 

l’eficiència funcional i la cohesió social. 

Sota aquestes premisses es desenvolupen diferents Plans Territorials Parcials (PTP), un per cada àmbit 

territorial de Catalunya, amb uns criteris comuns que regiran les determinacions de dits documents. 

Determinacions que cal entendre com estratègiques i que s’hauran de concretar mitjançant altres 

documents de planejament de caràcter urbanístic. 

Els criteris sota els quals es desenvolupen els PTP són els següents: 

1. Afavorir la biodiversitat del territori i mantenir la matriu biofísica del territori 

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components 

d’ordenació del territori. 

3. Preservar el paisatge com a un valor social i un actiu econòmic del territori. 

4. Moderar el consum de sòl. 

5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 

7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació 

de polígons industrials o terciaris. 

9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 

10. Vetllar pel caràcter continu i compacte dels creixements. 

11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 

12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compactació del sistema assentaments. 

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 

15. Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant 

infraestructures de transport concordants amb la matriu territorial. 

Aquests criteris es refereixen a tres qüestions diferenciades, sobre les que el planejament territorial 

estableix les seves determinacions. Es tracta del sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments i 

les infraestructures de comunicació; aquest són els tres eixos bàsics que es tenen en compte per 

planificar el desenvolupament dels diferents àmbits territorials. 
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6.2. Pla Territorial Metropolità de Barcelona  

En data de 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el PTMB. L’acord de 

Govern i la normativa del Pla van ser publicats en el DOGC núm. 5627, de 15de maig de 2010. 

El PTMB proposa l’establiment de tres subsistemes territorials sobre els quals s’estructuren totes les 

propostes: el sistema d’assentaments, el sistema d’espais oberts i el sistema d’infraestructures de 

mobilitat. 

El Pla estableix pel municipi de Parets del Vallès dos centre urbans: el casc antic i l’Eixample. I per els 

àmbits de la present modificació, els delimita com a: 

- Àrea especialitzada d’equipaments, parcs i altres sistemes, l’àmbit est, pròxim el riu Tenes 

- Àrea de nucli urbà i les seves extensions, per l’àmbit oest 

 

 

Sistema urbà. Estratègies urbanes. Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
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6.3. Pla General d’Ordenació Municipal de Parets del Vallès  

El Text Refós del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès, va ser aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data de 22 de febrer de 2007.  

L’àmbit de la present modificació puntual està classificat com a sòl urbà no consolidat i resta inclòs dins 

del sector PE-5 “Carrer Lluís Companys / Carrer de Barcelona”, i regulat per la següent fitxa normativa:  
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Article 103. Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida (EA2) 

1. Correspon a una tipologia utilitzada en el planejament derivat i a aquelles zones fixades gràficament 

en els plànols d'ordenació a escala 1:2.000, en els quals la morfologia de les edificacions, els 

paràmetres d'ordenació de les quals es determinen amb precisió o es deriven del corresponent 

estudi de detall, són un element substancial en la conformació de la imatge urbana que proposa el 

planejament. 

2. Aquestes zones són incloses, amb escasses excepcions, dins l’àmbit d'unitats d'actuació. Les fitxes 

d'aquests àmbits, que formen part de les presents Normes, determinen els  aspectes no alterables 

de l'ordenació. En el cas que els instruments de planejament inferior o de gestió del Pla proposin 

solucions diferents, aquestes hauran de respectar els paràmetres d'aprofitament, així com els 

objectius morfològics i d'estructura urbana determinats a les fitxes. 

3. Amb caràcter general són admesos els següents usos assenyalats amb els epígrafs següents de 

l'Art. 87 de les presents Normes: a), b), c)  (màxim 300 m2), e), f) , g), i), k), 1), o)  (màxim 300 m2) 

, p)  (màxim 200 m2)  , q), s), t), u), v), i w). 

4. En la zona d'edificació aïllada amb morfologia definida, corresponent a l'antiga unitat d'actuació 

UA29 l'ús serà el docent i el sostre màxim edificable és de 19.791m2 . 

Article 87. Classificació general  

1. En virtut de llur funció urbanística els usos es classifiquen en: 

a) Usos globals, que a la vegada es classifiquen en:  

- Residencial, o d'habitatge . 

- Terciari, és a dir, apte per a acollir activitats del sector econòmic de serveis, en qualsevol 

de les seves modalitats 

- Industrial, és a dir, apte per a acollir activitats  de producció, emmagatzematge i distribució. 

- Rural, és a dir, apte  per a les activitats  agrícoles,  ramaderes, o forestals. 

b) Usos dominants. 

c) Usos compatibles. 

d) Usos incompatibles. 

e) Usos complementaris. 

1bis. En el barri de l’Eixample1, delimitat en els plànols d’ordenació, per raó de la seva funcionalitat els 

usos es classifiquen de la manera següent: 

- Ús global. S'entén per ús global aquell que defineix una zona general (tant en sol urbà, com en 

sol urbanitzable o no urbanitzable) o un sistema. 

- Ús dominant. S'entén per ús dominant aquell específic que caracteritza una zona, sub-zona o 

sistema, que el Pla General estableix com a majoritari respecte als altres usos específics que 

puguin establir-s'hi. 

- Ús compatible. S'entén per ús compatible aquell ús específic que s'admet de conformitat amb 

les disposicions i situacions específiques per a cada zona o subzona. 
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- Ús incompatible. S'entén per ús incompatible aquell ús específic el qual es prohibeix 

explícitament en una zona, subzona o sistema per ser contradictori amb l'ús dominant. 

- Ús complementari. S'entén per ús complementari aquell que sense entrar amb contradicció 

amb els usos dominants o compatibles de la zona o sistema, els complementa en una proporció 

minoritària. 

2. Segons llur funció específica, es classifiquen en: 

a) Habitatges unifamiliar 

b) Habitatge plurifamiliar 

c) Comerç al detall 

d) Comerç a l’engròs  

e) Oficines i serveis 

f) Hoteler 

g) Residencial especial 

h) Residencial mòbil  

i) Restauració 

j) Recreatiu 

k) Indústria artesanal 

l) Indústria urbana 

m) Indústria agrupada 

n) Indústria separada 

o) Magatzem 

p) Taller de reparació de vehicles 

q) Aparcament 

r) Estacions de servei 

s) Educatiu 

t) Sanitari assistencial 

u) Esportiu 

v) Cultural 

w) Associatiu – religiós 

x) Funerari 

y) Agrícola  

z) Ramader 

aa) Forestal  

(Els usos marcats en negreta, són els que s’admeten en les zones d’edificació aïllada amb morfologia 

definida EA2) 
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7. ALTRES INSTRUMENTS   

7.1. Trama Urbana Consolidada de Parets del Vallès   

En els municipis de més de 5.000 habitants, com és el cas de Parets del Vallès, i/o capital de comarca 

han de tenir delimitat gràficament el perímetre de la Trama Urbana Consolidada (TUC), per el qual es 

defineixen les àrees d’implantació de l’ús comercial segons categoria.  

A Parets del Vallès, en data de 22 de juny de 2016 es va aprovar definitivament la Modificació de la 

Trama Urbana Consolidada, que engloba un total de 867.571,04 m2 de sòl. 

Segons aquest document, l’àmbit oest del PE-5, on es vol implantar l’activitat de Gran Establiment 

Comercial (GEC), resta fora del perímetre de la TUC. 

 

Delimitació Trama Urbana Consolidada de Parets del Vallès. Font: Mapa Urbanístic de Catalunya. 
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7.2. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 

El Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, classifica els 

establiments comercials i estableix els condicionants per a la seva implantació. 

Així l'article 6 classifica els establiments comercials per raó de la seva superfície en: 

- Petits establiments comercials (PEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una 

superfície de venda inferior a 800 metres quadrats. 

- Mitjans establiments comercials (MEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una 

superfície de venda igual o superior a 800 i inferior a 1.300 metres quadrats. 

- Grans establiments comercials (GEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una 

superfície de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500 metres quadrats. 

- Grans establiments comercials territorials (GECT): establiments, individuals o col·lectius, amb 

una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats. 

- Establiments comercials singulars (ECS): els establiments de venda a l'engròs, els establiments 

dedicats essencialment a la venda d'automoció i carburants, d'embarcacions i altres vehicles, 

de maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els 

centres de jardineria i els vivers. 

D'acord amb el Decret Llei 1/2009 un supermercat amb superfície de venda de 1.300 m2 es classifica 

com a Gran establiment comercial no singular.  

L'article 9 del citat decret estableix on es poden implantar els diferents establiments comercials. Pel que 

fa als GEC estableix que només es poden implantar a la trama urbana consolidada dels municipis de 

més de 5.000 habitants o assimilables a aquests o que siguin capital de comarca. Estableix també que 

excepcionalment es poden implantar també fora de la trama urbana consolidada quan concorren un 

seguit de circumstàncies, i sempre que es justifiqui la connexió al transport públic urbà: 

a) Que la implantació es produeixi dins les zones d’accés restringit de les estacions de línies 

transfrontereres i transregionals del sistema ferroviari que acullin el tren d’alta velocitat o línies de 

llarg recorregut, dels ports classificats d’interès general i dels aeroports amb categoria d’Aeroports 

comercials, segons el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015. 

b) Que sigui justificada la localització fora de la trama urbana consolidada d’un establiment individual 

i sempre que es compleixin totes i cadascuna de les condicions següents: 

1) L’emplaçament ha d’estar situat en continuïtat física amb el teixit urbà residencial, que 

configura la TUC, sense que pugui estar separat d’aquesta per cap barrera física no permeable 

significativa. 

2) El planejament urbanístic ha d’admetre l’ús comercial amb caràcter dominant o principal en 

la parcel·la on es vol implantar l’establiment comercial. 

3) L’establiment comercial s’ha de localitzar en parcel·la aïllada amb accés principal des del 
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carrer perimetral a la TUC. Aquest carrer ha de donar continuïtat o complementar la xarxa viària 

principal del municipi i facilitar la connexió urbana per a vianants i bicicletes des de la zona 

residencial confrontant. 

4) L’establiment comercial ha d’estar a una distància inferior a 200 metres, respecte de l’entrada 

principal, d’una parada de transport públic urbà integrat en la xarxa municipal o s’ha de preveure 

la instal·lació de parades, terminals o estacions per atendre els fluxos de públic previsibles. 
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MEMÒRIA D'ORDENACIÓ 

1. OPORTUNITAT, CONVENIÈNCIA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ  

L’article 97 del TRLU, “Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic”, obliga a 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos 

públics i privats concurrents. 

La present modificació puntual té per finalitat desenvolupar els objectius establerts pel PGO de Parets 

del Vallès en l’àmbit del sector PE-5, que a dia d’avui resta per executar, i admetre nous usos 

comercials, de superfície major a 300m2, juntament amb l’ordenació de nous habitatges de protecció 

oficial i l’ús de magatzem i/o aparcament.   

Paral·lelament, a la implantació de l’activitat de Grans establiments comercials (superfície de venda 

entre 1.300 i 2.500 m2) es modificarà la Trama Urbana Consolidada de Parets del Vallès amb l’objectiu 

d’incloure el nou l’àmbit del PE-5 i poder donar continuar a l’actual TUC i habilitar la implantació d’un 

GEC.  

Per altra banda, atenent la complexitat topogràfica de l’àmbit, en aquesta modificació també es 

desenvoluparà la proposta d’ordenació detallada del sector per tal d’assegurar la integració 

paisatgística i urbana de les noves edificacions i usos amb les trames urbanes residencials de l’entorn. 

En aquest sentit, s’aposta per la creació de dues plataformes a nivells diferents, on s’ubicaran els usos 

comercials per una banda, i residencials, de magatzem i/o aparcament per l’altra, amb l’objecte de 

garantir la continuïtat residencial del casc antic de Parets del Vallès i l’accessibilitat i circulació de la 

mobilitat rodada associada als nous usos comercials sense afectar el funcionament actual.  

Els objectius específics de la modificació puntual són: 

Per tant, els objectius específics per aquesta modificació puntual són: 

- Donar continuïtat a la trama urbana residencial del casc antic, a través de la prolongació carrer 

Barcelona, amb la constitució d’un eix cívic que culminarà amb l’ordenació d’una espai lliure a 

mode de plaça-mirador, des de la qual es dóna accés als usos residencials de protecció i 

comercials. 

- Admetre els usos comercials majors a 300m2, per implantar un gran establiment comercial 

(GEC). 

- Implantar habitatge de protecció oficial. 

- Implantar usos comercials de petit format, a mode de parades de mercat. 

- Crear un nou espai de referència i trobada entre les dues trames urbanes consolidades del 

casc antic i l’Eixample. 

- Garantir la integració paisatgística del conjunt a partir de l’adaptació de les edificacions segons 

les condicions topogràfiques i la resolució de la forta incidència topogràfica amb la naturalització 

dels espais lliures i l’execució de talussos enjardinats.  
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- Modificar la TUC de Parets del Vallès per incloure l’àmbit oest del PE-5 i donar continuïtat a la 

Trama urbana consolidada existent. 

L'oportunitat i conveniència de la present modificació ve justificada per la necessitat de desenvolupar 

una de les àrees primordials de Parets del Vallès, per assegurar la continuïtat de les trames urbanes 

del casc antic i de l’Eixample, amb la implantació de nous usos comercials que donin servei als teixits 

urbans consolidats i residencials, i s’augmenti l’oferta d’habitatge de protecció oficial. 

L'interès públic d'aquesta modificació ve justificada pel fet que l’ordenació detallada establerta pel sector 

PE-5 permetrà l’obtenció, a part dels sistemes d’equipaments i zones verdes previstos al costat del riu 

Tenes, dels nous espais lliures delimitats en el sector entre el carrer Barcelona i l’avinguda Lluis 

Companys que enllacen la trama urbana del casc antic, a través del carrer Barcelona, fins a la nova 

plaça-mirador. Aquest nou espai de referència quedarà limitat al nord pels edificis residencials i al sud 

pels locals comercials integrats en l’edifici del gran establiment comercial. 
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Plànol proposta indicatiu àmbit PE-5 
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2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

La proposta per l’àmbit oest del PE-5 de Parets del Vallès té per finalitat completar l’ordenació de l’àmbit 

que assegurarà la continuïtat de les dues trames urbanes consolidades del municipi, el casc antic al 

nord i l’Eixample al sud, amb l’objectiu de crear un nou pol d’atracció i trobada pels veïns del municipi, 

amb la creació d’una plaça-mirador que donarà accés als nous usos comercials (petites parades i locals 

comercials i el gran establiment comercial) i residencials del sector (d’habitatge de protecció oficial, i de 

magatzem i/o aparcament) que s’enllaçarà, per mitjà d’un conjunt d’espais lliures i vials cívics, amb el 

carrer Barcelona i el centre de Parets del Vallès.  

L’accidentada topografia de l’àmbit, amb un desnivell de 12 metres entre l’avinguda Catalunya i la part 

superior de l’avinguda Lluis Companys, pren importància a l’hora d’ordenar l’àmbit per tal d’assegurar 

una bona implantació de les edificacions, tot adaptant-se a la topografia, i minimitzar l’impacte visual i 

garantir una bona integració paisatgística del conjunt amb l’adopció de les següents característiques: 

- Aprofitar els desnivells topogràfics per inserir les edificacions 

- Naturalització dels espais lliures 

- Prioritzar l’execució de talussos enjardinats  

D’acord amb els objectius definits i la topografia del sector la proposta d’ordenació es desenvolupa, 

principalment, en dos nivells i/o plataformes: 

- La cota 97,50 

- Entre les cotes 103,00 – 104,50 – 101,00 

Els vials llindants amb el sector ascendeixen des de la cota 93,00, de la rotonda d’enllaç amb l’avinguda 

Catalunya, fins a la cota 105,00 en el cas de l’avinguda Lluís Companys i 99,00 en el carrer Barcelona.  

L’ordenació dels usos i edificacions es delimiten amb dos objectius. Per una banda, donar continuïtat a 

la trama urbana del casc antic, d’ús residencial i comercial, procedent de l’avinguda Lluís Companys i 

el carrer Barcelona. I per l’altra, resoldre la trobada amb l’entorn immediat a l’àmbit, és a dir amb les 

mitgeres dels darreres dels habitatges i patis que confronten amb el carrer Migdia.  

És per això, que es projecten els usos residencials i de magatzem i/o aparcament (clau EA2. Zona 

edificació aïllada amb morfologia definida) en la part superior de l’àmbit, com extensió de la trama 

residencial existent del casc antic, tot donant continuïtat als habitatges del carrer Migdia, amb 

l’ordenació d’unitats d’edificació segons gàlib definit en els plànols d’ordenació i alçada màxima: PB+3 

i PB+2, d’acord amb la topografia dels carrers llindants, pels usos residencials; i PB pels usos de 

magatzem i/o aparcament.  

Les edificacions amb usos residencials donaran front a l’avinguda Lluís Companys, amb un gàlib de 

PB+2 i cota de PB.104,50; i al nou vial local d’ús restringit i de prioritat invertida (clau SV) prolongació 

del carreró que neix des del carrer Barcelona, amb un gàlib de PB+3 i cota de PB.103,00, que juntament 

amb les zones verdes de l’entorn (clau EL1) conformen la nova plaça-mirador.  
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En l’extrem nord del vial local d’ús restringit i de prioritat invertida (clau SV), en l’àrea de connexió amb 

la trama existents del casc antic (carrer Barcelona) i en resposta a les mitgeres dels darreres dels patis 

dels habitatges amb front al carrer Migdia, es limita el gàlib edificable màxim a PB i cota de PB.101,00 

per donar cabuda a usos de magatzem i/o aparcament.   

La totalitat del sostre residencial es destinarà a habitatge de protecció oficial. Es tracta de 3.200,00 

m2st amb cabuda per a 40 habitatges, i amb una planta d’aparcament. 

El vial local d’ús restringit i de prioritat invertida (clau SV) donarà accés rodat als usos residencials i de 

magatzem i/o aparcament. Donada la realitat física i topogràfica del carrer Barcelona es preveu que el 

tram de vial prolongació del carrer Barcelona sigui d’un sol sentit, d’entrada des del carrer Barcelona i 

sortida a l’avinguda Lluís Companys. Mentre que el tram de vial perpendicular a l’avinguda Lluís 

Companys, d’ample constant i connexió amb un via principal, sigui de doble sentit per donar accés i 

sortida als habitatges. 

Pel que fa els usos comercials del gran establiment comercial, s’ordena un gàlib edificable màxim de 

PB i PB+1 (clau EA2*. Zona edificació aïllada amb morfologia definida. Comercial) amb l’objectiu de 

garantir la integració paisatgística de la nova unitat d’edificació, amb l’ordenació d’una edificació 

esglaonada que s’adapta als desnivells topogràfics.  

L’edificació, ubicada a la cota 97,50 i destinada a sala de vendes, dependències i magatzem, s’alinea 

a l’avinguda Lluis Companys amb l’objecte d’integrar l’edificació amb la topografia preexistent del 

terreny. Amb aquesta ordenació s’augmenta l’espai lliure amb front al carrer Barcelona, on hi trobem 

les màximes diferències topogràfiques i es projecten la formació de talussos enjardinats que asseguren 

la integració paisatgística del conjunt i la continuïtat de les zones verdes.  

A la cota 96,50 es realitza l’accés rodat per a vehicles des de l’avinguda Lluís Companys i la rotonda 

amb l’avinguda Catalunya. Mentre que la sortida es projecta pel carrer Barcelona, a la cota 96,80. Amb 

aquesta proposta es té per objecte evitar el pas constant de la nova mobilitat generada de vehicles, 

associada al supermercat, per l’interior del casc antic i l’eixample de Parets del Vallès. 

L’accés de camions per càrrega i descàrrega de mercaderies se segrega del trànsit de vehicles, a través 

del carrer Migdia i Barcelona. 

Degut a l’augment de trànsit de sortida de vehicles des del carrer Barcelona fins a l’avinguda Catalunya 

es preveu l’ampliació del carrer Barcelona, amb una amplada de calçada de 7,00 metres, i la 

urbanització d’un carril d’incorporació que faciliti l’accés a la xarxa viària primària, sense destorbar la 

mobilitat generada actual.  

A l’interior de l’edificació comercial es delimita una superfície de 250m2st, per a la implantació de petits 

establiments comercials, a mode de parades de mercat. Aquestes parades s’ubiquen a la part superior 

de l’edifici comercial (clau EA2*), és a dir a la cotes 103,00,  tot donant front a l’espai lliure, plaça / 

mirador, configurat entre els usos residencials i comercials. Aquests establiments tindran un accés 

independent respecte el gran establiment comercial, a través del vial local d’ús restringit i de prioritat 

invertida. 
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Amb l’ordenació de l’edificació residencial a nord i el gran establiment comercial i les parades 

comercials a sud es delimita i crea una plaça / mirador (cota 103,00) en el punt de trobada de la trama 

urbana del casc antic, a través de la prolongació del carrer Barcelona i l’avinguda Lluís Companys.  

Aquesta plaça esdevindrà un espai públic identitari, de trobada i fàcil accessibilitat pels veïns del 

municipi. La ubicació estratègica del sector pel que fa a la seva situació respecte les trames urbanes 

consolidades, s’aposta per generar un punt de trobada i estada, a mode de plaça-mirador. Els desnivells 

topogràfics de l’àmbit, donen peu a configurar un espai mirador amb vistes sobre el Parc Fluvial del riu 

Tenes i la Serralada Litoral. 

Aquesta plaça, juntament amb el vial d’ús restringit, amb usos comercials, i els espais lliures a mode 

de talussos enjardinats, que donen façana al carrer Barcelona, configuren l’eix cívic que esdevindrà la 

principal via d’accés a la plaça i de comunicació a peu amb la resta de municipi.  
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Plànol proposta d’ordenació àmbit PE-5 
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2.1. Modificació de la Trama Urbana Consolidada  

L'ordenació que planteja la modificació puntual inclou la implantació d'un supermercat amb superfície 

de venda de 1.300 m2, aproximadament. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, segons el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació 

dels equipaments comercials, els supermercats amb una amb superfície de venda de 1.300 m2 es 

classifiquen com a Grans establiments comercials no singulars (GEC).  

I d’acord a l’article 9 de la mateixa llei, aquests establiments només poden ser implantats dins la Trama 

Urbana Consolidada (TUC) dels municipis de més de 5.000 habitants i/o capitals de comarca. Com a 

excepció, si concorren un seguit de circumstàncies també es poden acceptar fora de la TUC 

Tot i que aquest sector queda amb continuïtat amb la TUC, la major part de l’àmbit queda fora de la 

trama urbana de Parets del Vallès, impedint la continuïtat nord-sud de la Trama urbana consolida del 

municipi, entre el casc antic i l’Eixample.  

És per aquesta raó, que es considera necessari tramitar amb el present document la modificació de la 

TUC de Parets del Vallès amb l’objectiu d’incloure l’illa delimitada entre el carrer Barcelona i l’avinguda 

Catalunya. D’aquesta manera s’assegurarà la continuïtat de la trama consolidada del municipi i la 

continuïtat entre les dues àrees, actualment, fragmentades: el casc antic, al nord i l’Eixample, el sud, 

en coherència amb els objectius de la Llei de comerç. 

Amb la nova delimitació, s’incorpora 18.371,04 m2s de sòl a la TUC, que passa a tenir una superfície 

total de 885.942,08 m2 de sòl.  

Tal i com s’especifica en els plànols d’ordenació, la nova Trama incorpora l’àmbit oest del PE-5, més 

l’àmbit de l’avinguda Lluís Companys per l’oest, i la carretera Barcelona i l’avinguda Catalunya per l’est.  
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Proposta de modificació de la delimitació de la Trama Urbana Consolidada de Parets del Vallès 
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2.2. Implantació d'establiments comercials. Aparcament  

El Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 

d’equipaments comercials, en l’article 12.3, es determina la dotació d’aparcament per a les tipologies 

comercials definides a continuació : 

12.3 Segons la tipologia comercial, les dotacions mínimes d'aparcament, per cada 100 m2 de 

superfície de venda, per als grans establiments comercials, són les següents: 

a) Supermercat petit: 8 places. 

b) Supermercat gran: 10 places. 

c) Hipermercat petit: 12 places. 

d) Hipermercat mitjà: 14 places. 

e) Hipermercat gran: 18 places. 

f) Superfícies especialitzades i centres comercials de fabricants: 6 places. 

Segons l’articulat 2 de l’esmentat Decret, l’establiment proposat amb una superfície de venda de 1.300 

m2, resta classificat com a supermercat gran (superfície de venda entre 1.300 m2 i 2.499 m2). 

Per tant, per una superfície de venda de 1.300 m2, la reserva mínima de places d’aparcament és de 

130 places. 

No obstant, d’acord amb l’establert en l’article 12.5 del Decret 378,/2006, es proposa convenir amb 

l’Ajuntament la reducció a 99 places sempre i quan siguin de lliure accés. 

12.5 En l'atorgament de la llicència comercial de la Generalitat o municipal, el departament 

competent en matèria de comerç i els ajuntaments, respectivament, podran revisar a la baixa les 

dotacions d'aparcament previstes en els apartats anteriors quan es consideri justificat per la tipologia 

de l'establiment projectat, la localització prevista per a aquest i la seva accessibilitat a peu o 

mitjançant transport públic. En aquests casos, la resolució d'atorgament de la llicència comercial 

haurà de motivar expressament la justificació de la revisió a la baixa de les dotacions d'aparcament. 

En el cas de la llicència comercial de la Generalitat, aquesta revisió a la baixa només podrà realitzar-

se quan així ho proposi el preceptiu informe municipal, de manera expressa i concreta i en els termes 

concrets expressats per aquest. 

Amb l’objecte de fomentar la mobilitat sostenible i considerant la ubicació estratègica de la instal·lació 

comercial, colindant amb zones residencials i amb fàcil accés al transport públic, es considera oportú 

rebaixar la reserva de places d’aparcament establerta pel Decret. 
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2.3. Habitatges de protecció oficial 

La fitxa normativa del PE-5 del PGO de Parets del Vallès estableix una edificabilitat màxima de 0,44 

m2st/m2sòl i l’admissió d’usos residencials  

La proposta d’ordenació per aquest àmbit preveu la disminució de l’edificabilitat màxima, i per 

conseqüent del sostre residencial, i l’admissió de nous usos, segons els paràmetres següents: 

 Planejament vigent 
(adaptació àmbit) 

Proposta modificació 

Àmbit MP 29.114,63 m2 m2s 29.114,63 m2 m2s 

Edificabilitat bruta màxima 0,44 m2st/m2s 0,23 m2st/m2s 

Sostre edificable màxim 12.810,44 m2st 6.700,00 m2st 

 Sostre edificable residencial 12.810,44 m2st 3.200,00 m2st 

 Sostre edificable comercial  - m2st 3.200,00 m2st 

 Sostre edificable magatzem  / aparcament - m2st 300,00 m2st 

S’ordena una única parcel.la per a desenvolupar usos residencials, ubicada al nord de l’àmbit, a 

continuació de la trama residencial del casc antic, amb alineació a l’avinguda Luís Companys i al nou 

eix cívic de continuïtat amb el carrer Barcelona. Es delimita un gàlib edificable màxim, segons plànol 

d’ordenació, amb una alçada màxima de PB+3 i PB+2, adaptant-se a la topografia existent. 

D’acord amb l’establert en l’article 57.3 del TRLU, com a mínim el 30% del sostre residencial de nova 

implantació s’ha de destinar a altres formes d’habitatge que no sigui el lliure:  

Article 57. 3.Els plans d'ordenació urbanística municipal i les seves modificacions i revisions 

han de reservar per a la construcció d'habitatges de protecció pública sòl suficient per al 

compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 

30 per cent del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la 

venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús. Resten exempts d'aquesta obligació mínima 

els plans d'ordenació urbanística municipal següents, llevat que el planejament territorial o 

director urbanístic determini una altra cosa: 

La present modificació puntual determina que el 100,00% del sostre residencial potencial previst 

(3.200,00 m2st) es destinarà a habitatges de protecció oficial, sobrepassant així, el mínim del 30,00% 

especificat per la Llei.  

El Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, va 

afegir un nou apartat 8 a l'article 57 del TRLUC, que estableix que la qualificació del sòl d'habitatge de 

protecció pública que estableixi el planejament urbanístic ha de concretar si es destina a la qualificació 

genèrica que permet l'accés a l'habitatge en règim de propietat, arrendament o altre règim de cessió de 
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l'ús sense transmissió de la propietat o a la qualificació específica que permet només l'accés en règim 

d'arrendament. 

La disposició transitòria 9a del Decret Llei 17/2019 estableix que 2. En cas que el planejament urbanístic 

no adaptat a aquest Decret llei qualifiqui sòl destinat a la construcció d'habitatges amb un règim 

específic de protecció oficial, és d'aplicació el paràgraf primer de l'apartat 3 de l'article 57 del text refós 

de la Llei d'urbanisme, modificat per aquest Decret llei, sense que els instruments urbanístics que el 

desenvolupin o l'executin, que s'aprovin inicialment a partir del moment que sigui aplicable el sistema 

de determinació dels preus de venda i renda màxims que estableix aquest Decret llei, restin vinculats 

per les determinacions relatives als règims específics esmentats.  

3. Quan el planejament urbanístic no adaptat a aquest Decret llei no determina el règim d'accés de les 

persones usuàries als habitatges de protecció pública, s'entén que aquestes poden accedir-hi de 

conformitat a qualsevol dels règims que es corresponen amb la seva qualificació genèrica. Això no 

obsta perquè, mitjançant el planejament de desenvolupament o la modificació del planejament, se'n 

puguin qualificar per destinar-los específicament al règim d'arrendament. 

Així doncs, aquesta modificació puntual determina que el sostre residencial es destinarà a habitatge de 

protecció de qualificació genèrica de cessió obligatòria i gratuïta a l’ajuntament de Parets segons 

conveni signat. 

2.4. Aprofitament urbanístic  

D'acord amb l'establert en l’article 43 del TRLU, els propietaris del sòl urbà no consolidat estan obligats 

a cedir gratuïtament el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un 

pla de millora urbana o d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa 

referència l’article 70.2.a:  

a) Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model 

urbanístic de l'àmbit de què es tracti o bé la seva reconversió quant a l'estructura fonamental, 

l'edificació existent o els usos principals. 

El 10% d’aprofitament mig es materialitza en la parcel.la destinada a us residencial de protecció que es 

cedeix a l’ajuntament de Parets del Vallés amb un total de 3.200 m² de sostre edificable i un total de 40 

habitatges. 

Amb l’objecte de garantir la cessió de l’aprofitament mig a l’Administració pública, es tramita, 

paral·lelament al present document, un conveni urbanístic de compromisos entre els propietari privat i 

l’Ajuntament de Parets de Vallès pel qual es garanteix la cessió d’un sòl lliure de càrregues per a la 

reserva del 100% del sostre residencial màxim destinat a habitatge de protecció oficial.  
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2.5. Compliment especificacions del TRLU  

D’acord amb l’establert en l’article 98.1 del TRLU el sòl de sistemes de zones verdes i equipaments 

esportius afectats per una modificació no pot implicar la disminució del sòl previst pel planejament 

vigent. 

La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació 

o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats 

pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el 

manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els 

canvis proposats dels terrenys qualificats d'equipaments esportius només poden comportar que 

se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès prevalent de llur destinació a espai lliure o 

zona verda.  

Donant compliment a la Llei d’Urbanisme, la present modificació puntual manté els estàndards de zones 

verdes definits per a l’àmbit del PE-5: 

Planejament vigent (adaptació àmbit) Proposta modificació 

2.923,11 m2 10,04% 3.092,39 m2 10,62% 

3. CONDICIONS DE GESTIÓ 

Dins l'àmbit hi ha dues propietats, dues privades i una pública.  

D'acord amb l'ordenació proposada i les característiques de l'àmbit es considera convenient la 

delimitació d’un sol polígon d’actuació urbanística (PAU) per a desenvolupar la unitat d’actuació PE-5, 

i l’execució d’un únic projecte de reparcel·lació i urbanització unitari. 

Es fixa com a sistema d’actuació d’aquest polígon el de reparcel·lació en la seva modalitat de 

compensació bàsica.  

D’acord amb el que estableix l’article 120 del TRLUC, les despeses d’urbanització a càrrec dels 

propietaris comprenen els següents conceptes: 

a) La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels projectes 

d’urbanització complementaris amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon 

d’actuació urbanística. 

b) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de 

plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a l’execució dels plans, d’acord amb la 

legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions.  

c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats. 

d) El cost dels avantprojectes, dels plans parcials i els plans de millora urbana, dels projectes 

d’urbanització complementaris i dels instruments de gestió urbanística. 
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e) Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels acords i 

les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística. 

f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no-

enriquiment injust.  

g) Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord amb la 

legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions.  

h) Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament, d’acord amb el que disposa 

l’apartat 2 de l’Art.114, de la Llei d’Urbanisme. 

Paral·lelament a la redacció del present document, es tramita un conveni urbanístic pel qual s’assegura 

que el propietari privat minoritari no perdrà els drets que li atorga el planejament vigent, de manera que 

es vetlla per l’adequada equidistribució dels beneficis i les càrregues derivades de l’actuació urbanística. 

4. AGENDA  

El desenvolupament del sector PE-5 amb ordenació detallada s'iniciarà tan bon punt s'aprovi 

definitivament aquesta modificació puntual, amb la redacció i tramitació del projecte d'urbanització i del 

projecte de reparcel·lació. 

Si s'aprova definitivament la modificació puntual a finals de l'any 2022, es podria iniciar la redacció dels 

Projectes d'urbanització i de Reparcel·lació a finals de 2022 i aprovar-los dins el 2023, pel que s'iniciaria 

la urbanització dels sectors a finals de 2023. 

5. PROJECTE D'URBANITZACIÓ 

D'acord amb l'establert en l'article 70.7 del TRLUC s'aplica als plans de millora el que estableixen els 

articles 65 i 66 per als plans parcials urbanístics, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de 

l'article 65 pel que fa a la reserva de sòl. 

L'article 66 del TRLUC determina que entre la documentació que configura el PMU hi ha el pressupost 

de les obres i els serveis i els plànols, i si s'escau, de detall de la urbanització. 

El projecte d’urbanització a redactar per al desenvolupament del PE-5 inclourà les càrregues 

d’urbanitzar el sòl de sistema viari i d’espais lliures inclosos dins l’àmbit oest del PE-5, entre els quals 

s’inclou la nova rotonda entre l’avinguda Catalunya i Lluís Companys. 

Addicionalment, també haurà d’assumir els costos derivats d’urbanitzar el sòl de sistema viari ubicat 

fora l’àmbit de la modificació puntual, tal i com es delimita en els plànols d’ordenació.  

Concretament, es tracta d’urbanitzar tres sectors: 

1. Vorera de l’avinguda Lluís Companys. (185,12 m2s) 

Completar l’àmbit de la vorera Lluís Companys que queda fora l’àmbit del PE-5. 

2. Vorera i calçada del carrer Barcelona. (1.447,75,60 m2s) 
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Urbanitzar la totalitat de la calçada i la vorera oest del carrer Barcelona, degut a la modificació 

de la secció proposada. S’augmenta l’ample de la calçada a 7m, més 1,50m de vorera. 

3. Àmbit rotonda avinguda Catalunya. (267,31 m2s) 

Completar la urbanització de la nova rotonda projectada entre l’avinguda Catalunya i Lluís 

Companys, que resta fora l’àmbit del PE-5.  
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Plànol àmbits de gestió i urbanització 
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6. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

D'acord amb l'establert en l'article 70.7 del TRLUC s'aplica als plans de millora el que estableixen els 

article 65 i 66 per als plans parcials urbanístics, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l'article 

65 pel que fa a la reserva de sòl. 

L'article 66.1.d) del TRLUC determina que entre la documentació que configura el PMU hi ha l’avaluació 

econòmica i financera, que ha de contenir l'estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de 

sostenibilitat econòmica que ponderi  l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques 

de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 

implantació i prestació dels serveis necessàries 

L’article 99  del TRLUC sobre modificació de les figures de planejament urbanístic que comporten un 

increment del sostre edificable o la transformació d’usos, estableix que en la documentació s’ha 

d’incloure també - Apartat 1,c-: “Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació en la qual s’ha 

de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta 

de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document d’avaluació econòmica i 

financera com a separata.” 

6.1. Avaluació econòmica i financera 

Costos urbanització  

En  l’estimació dels costos urbanístics per la implantació de la vialitat i de l’espai lliure s’han aplicat 

mòduls o preus unitaris mitjans, ja que en aquesta fase de modificació puntual no es disposa encara 

dels corresponents projectes d’urbanització i estudis tècnics. És per això, que per determinar els costos 

dels vials i de l’espai lliure assimilable a una plaça d’ús públic, s’ha utilitzat com a base el preu unitari o 

mòdul mitjà que estableix l’Agència Tributària Catalana per l’any 2021. Els costos i preus unitaris o 

mòduls utilitzats inclouen els costos unitaris per moviment de terres és de 16€/m2 però no inclouen IVA 

i despeses per la direcció facultativa ni pels permisos i altres despeses generals. En concret, per la 

construcció i urbanització dels vials primaris, contemplant dotacions de xarxes de subministrament 

elèctric, s’ha considerat  la xifra de 180€/m2, que és el mòdul de qualitat mitjana,  de 170€/m2, amb un 

increment de l’entorn del 10%, atesa la conjuntura actual de creixement de preus dels materials pels 

vials principals i de 130€/m2 pels vials locals. Pels espais lliures urbans que disposaran de zones verdes 

enjardinades, s’ha considerat la xifra de 90 €/m2  que correspon al mòdul  de 84 €/m2 de l’Agència 

Tributària de Catalunya pel 2021, amb un lleuger increment.   

Dins dels costos d’urbanització es contemplen també els costos de depuració de les aigües residuals, 

el cost de l’enderroc de les construccions existents i la indemnització per trasllat de les activitats 

existents. Els costos de depuració -D- de les aigües residuals, l’Agència Catalana d’Aigües (ACA) té 

establertes unes taxes -TES 94/2017-, en funció del nombre estimat d’habitants equivalents (HE), on D 

= 750 x HE, quan HE és inferior a 350. Per l’ús comercial, HE és igual a 50 habitants per hectàrea neta 

de sòl ocupat per aquest ús; o sigui, que tenint en compte que la superfície de sòl que es proposa per 

a ús comercial és de 5.332 m2, el nombre d’HE ve a ser de 27 en números rodons. El resultat  o cost 
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de la depuració de les aigües residuals, aplicant la formula anterior ve a ser d’uns  20 mil euros. Segons 

el mateix TES, els habitatges de protecció oficial no s’han de considerar pel càlcul dels HE. Amb aquests 

costos no s’inclou l’altre taxa que estableix l’ACA que es determina per la distància de la nova xarxa de 

depuració d’aigües residuals a la xarxa del col·lector d’alta existent. Atès que, al tractar-se d’una zona 

relativament cèntrica, aquesta distancia és mínima o pràcticament nul·la.  

Els costos  d’enderroc de les edificacions existents -magatzem/cobert-  s’estimen en uns 85 mil euros, 

resultat de multiplicar els 106,2m2 per un mòdul de 80€/m2. El cost de les indemnitzacions per trasllat 

d’activitats no es calcula, donat l’acord del conveni que acompanya aquesta modificació.  

Les despeses previstes per actuacions d’urbanització fora de l’àmbit del PE-5 sumen 211 mil euros:  22 

mil per la vorera de l’avinguda Lluís Companys,144 mil per la vorera i calçada del carrer Barcelona i 45 

mil per l’àmbit de la rotonda de l’avinguda Catalunya. 

En total, fetes les corresponents operacions aritmètiques, tal com s’especifica en la Taula 1, els costos 

estimats d’urbanització sumen 1.119 milers d’euros, sense incloure IVA, despeses per llicències, 

honoraris professionals i altres despeses generals. 

Taula 1. Costos urbanització. 

Concepte  m² €/m² Milers € 

Vialitat primària   2.076 180 374 

Vialitat local  1.108 130 144 

Espais lliures i zones verdes  2.056 90 185 

Depuració aigües residuals    20 

Enderrocs i indemnitzacions   185 

Cost urbanització fora de l’àmbit   211 

 Total (sense IVA, taxes llicències, despeses honoraris i generals)     1.119 

 

Aprofitaments  

De l’actuació de transformació urbanística que aquí es planteja no se’n deriven càrregues per 

l’Administració actuant i, per tant, l’anàlisi sobre la seva viabilitat econòmica i financera se centra en 

l’estimació dels ingressos i despeses que potencialment podrà generar l’acció prevista de 

desenvolupament urbanístic i immobiliari per part del sector privat i, en concret, sobre el valor residual 

del seu sòl i el rendiment esperat de les inversions i despeses que s’haurà de portar a terme per tal de 

que el desenvolupament immobiliari complert es pugui veure realitzat financerament. 

A destacar que l’anàlisi de viabilitat econòmica i financera en relació a l’actuació immobiliària que es 

presenta és de caràcter orientatiu, no vinculant. La seva utilitat rau, principalment, en la validesa que, 

sota criteris d’estricta prudència econòmica, ofereixen els diferents supòsits i dades utilitzades per 

reflectir les característiques actuals quan a preus de venda i costos de construcció de l’actual mercat 

immobiliari local i la seva dinàmica en un futur més o menys immediat. 
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El preu de venda del m2 de sostre dels locals comercials programats s’ha estimat a partir de la 

capitalització del preu mercat pel lloguer mensual de les grans superfícies comercials, aplicant una 

rendibilitat de la inversió de l’ordre del 6-7% anual, que és un percentatge que acostuma a ser habitual 

en aquest  tipus d’actuacions immobiliàries, com també succeeix en el camp de les inversions per 

lloguer de les naus industrials. El preu de venda del m2 de sostre estimat i, que aquí s’ha considerat 

seguint aquest procediment, és de 2.000 €/m2 de sostre, atès que ve a correspondre a una 

capitalització d’un lloguer mensual situat entre 10€/m2 de sostre, si la rendibilitat anual és del 6%, i els 

12€/m2, si la rendibilitat anual s’eleva al 7%. 

Pel cost de construcció dels m2 de locals comercials, s’ha partit del mòdul de cost unitari PEM de 

800€/m2 que ve a representar un cost final de construcció de 1.025€/m2, un cop incorporat els 

corresponents percentatges de benefici industrial, despeses generals, honoraris professionals i altres  

(veure Taula 2). Aquest valor és un 22% superior a la xifra mitjana de 840€/m2 que estableix l’Agència 

Tributària Catalana, -Valors bàsics immobles urbans, pel 2021-, escreix que incorpora els possibles 

increments de preus que darrerament es produeixen en el sector de la construcció.   

Pel preu de venda i pel preu de cost del m2 de sostre dels 300 m2 destinats a magatzem donada la 

seva relativa reduïda dimensió s’han aplicat les xifres estàndard respectives de 450 i 800€/m2.     

Taula 2. Estimació del valor residual del sòl urbanitzat per m2 de sostre construït. 

Número  Concepte Locals Magatzem  

(1) Preu de mercat  2.000,00 800,00 

(2) Coeficient de ponderació  1,25 1,25 

(3) = (1) x (2) Preu de mercat ponderat  1.600,00 640,00 

(4)  PEM 800,00 450,00 

(5) = 15% (4) Benefici industrial i despeses generals  120,00 67,50 

(6) = (4) + (5) PEC 920,00 517,50 

(7) = 2% (6) Seguretat i Salut  18,40 10,40 

(8) = 9,5% (6) Honoraris i permisos 87,40 49,20 

(9) = (6) + (7) + (8)  Cost de construcció  1.025,80 577,00 

(10) = (3) – (9) Valor del sòl urbanitzat  574,20 63,00 

 

Viabilitat econòmica i financera. Càlcul del valor residual del sòl urbanitzat  

Quan l’operació urbanística es contempla no complerta, o sigui, es limita a la venda del sòl un cop ha 

estat urbanitzat, es pot determinar la viabilitat econòmica de l’actuació comparant el valor dels 

aprofitaments en relació al valor de les càrregues urbanístiques. A aquests efectes a la Taula 2 es 

detalla el càlcul del valor del sòl urbanitzat per m2 de sostre de locals comercials i sostre de magatzem 

a partir del preu de mercat per m2 construït (2.000 i 800 €/m2st respectivament), i del cost de 

construcció PEM (800 i 450 €/m2st respectivament). 
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En base a aquestes xifres de partida i aplicant al preu de venda, el coeficient K que, pondera la totalitat 

de les despeses generals, incloses les despeses financeres, de gestió i promoció i el benefici 

empresarial, en la valoració del sòl urbanitzat no edificat, d’acord amb la fórmula següent del Reial 

Decret 1492/2011 de 24 d’octubre: 

VRS = (Vv / K) - Vc  

On VRS = valor de repercussió del sòl urbanitzat; Vv = valor en venda del habitatge o local; Vc 

= Valor de construcció.  

El Reial Decret estableix, amb caràcter general, un valor de K = 40 com a valor aplicable a casos de  

sòl urbanitzat destinat a usos d’important dinàmica immobiliària com acostuma a ser el mercat 

residencial i que pot reduir-se fins a 30 o 20 pels usos de menor dinàmica immobiliària. En aquest cas 

s’ha considerat un valor moderat de K= 25. 

Com es pot veure per les xifres que es detallen a la Taula 2, la diferència entre els preus de venda i els 

valors de cost un cop aplicats els barems que s’exposen en la primera columna de la mateixa, donen 

uns valors de repercussió del sòl urbanitzat per m2 de sostre de 574,2€ pels  locals comercials i de 63€ 

pels magatzems. A destacar que el valor de repercussió del sostre comercial és lleugerament superior 

al de 546€ que l’Agència Tributària Catalana, Valors bàsics urbana 2021 dóna com a mitjana (categoria 

4), pels municipis A06 on es troba inclòs Parets del Vallès i quelcom inferior al de 681 que dóna per la  

immediata superior (categoria 3). 

La viabilitat econòmica de la venda del sòl urbanitzat ve determinada per la diferència positiva entre el 

valor dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques. Com es pot veure amb les xifres que es detallen 

a la Taula 3,  l’import dels aprofitaments és de 1.856 milions d’euros. Xifra que resulta de multiplicar el 

valor calculat de repercussió del sòl urbanitzat (574,2€/m2st pel sostre comercial i 63€/m2st pel sostre 

de magatzems) pel número de m2 de sostre (3.200m2 de sostre comercial i 300m2 de sostre de 

magatzems). Aquest valor és superior en més 619 mil euros a l’import del total de les despeses de 

1.236 milions d’euros per càrregues urbanístiques. L’import de despeses corresponen als 1.119 milions 

de costos d’urbanització (Taula 1), més les despeses per taxes, honoraris professionals i altres (d’acord 

amb els xifres estimades a la Taula A). 

Taula 3. Viabilitat econòmica de la venda del sòl urbanitzat. 

 Aprofitaments  Càrregues  Diferència  

Proposta PMU  1.856.336 € 1.236.389 € 619.948 € 

 

Viabilitat econòmica i financera. Càlcul del valor residual, operació immobiliària complerta  

Partint de què amb el desenvolupament urbanístic previst, l’activitat immobiliària, directa o 

indirectament, es podrà portar a terme de forma complerta, és a dir fent la urbanització, la construcció 

i venda de tot el sostre previst per locals comercials, s’avalua i determina la seva viabilitat econòmica i 
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financera seguint el procediment de càlcul estàtic que estableix la llei Orden ECO/805/2003 de 27 de 

març, articles 36 a 42, per l’estimació del valor residual del sòl per les actuacions immobiliàries. 

En síntesi, la formula aplicada és la següent: 

F = VM x (1-b) - ∑ C 

On F = valor residual del sòl, VM = Valor de totes les vendes, b = marge o benefici del promotor 

en tant per ú i ∑ C = suma de tots els costos. 

Per obtenir el valor residual del sòl brut s’ha partit de l’objectiu utilitzat freqüentment en les promocions 

immobiliàries de què, al final de tota l’actuació, el resultat brut, és a dir la diferència entre tots els 

ingressos i les despeses de la promoció, sigui com a mínim, igual o superior al valor d’adquisició del 

sòl.  

En la Taula A, venen detallats tots els conceptes i xifres estimades per determinar el valor residual del 

m2 de sòl brut emprant les dades exposades sobre costos d’urbanització, preus de venda i costos per 

m2/construït i incloent totes les despeses estimades de gestió i promoció i les corresponents despeses 

financeres. El valor residual del sòl que s’obté de 29 €/m2 del sòl brut sense urbanitzar és una xifra que 

s’apropa bastant el valor d’adquisició del sòl de tot a l’àmbit, de 841 mil d’euros. Al resultat brut (887 

mil d’euros) amb un marge brut sobre vendes del 13%, és una mostra clara de la viabilitat de l’operació 

immobiliària complerta, tant, en termes econòmics, com financers.  
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Taula A. Promoció complerta. 

 

 

PARETS PMU - PE 5 TAULA A

29 Preu sòl m2

887 Resultat

13

IMPORT

DESPESES (milers €) IVA TOTAL %s/vend. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES 

============================== =========== =========== =========== =========== ================================ =========== =========== ===========

SÒL SUPERFICIE TOTAL DEL SÒL (M2) 29.017

ADQUISICIÓ (1) 841 177 1.018 13 COEFICIENT D'EDIFICABILITAT 0,23

NOTARIA I REGISTRE (2) 17 4 20 0 M2. TOTALS DE SOSTRE EDIFICABLE 6.700

IMPOSTOS PATRIMONIALS 0 0 0 0 M2 SOSTRE RESIDENCIAL 3.200

ALTRES DESPESES (3) 8 2 10 0 M2 SOSTRE COMERCIAL 3.200

M2 SOSTRE MAGATZEM 300

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- DENSITAT HAB./HA 12

TOTAL DESPESES SÒL 867 182 1.049 13 NOMBRE TOTAL HABITATGES 34

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

URBANITZACIÓ TOTAL M2. PERCENT.

LLICÈNCIA I IMPOSTOS (4) 38 0 38 0 -------------------- --------------------

HONORARIS PROJ.I DIR.OBRA (5) 46 10 55 1 SÒL PRIVAT 7.311 25

EQUIPAMENTS 0 0 0 0 SÒL PÚBLIC 21.706 75

VIALITAT PRIMÀRIA 374 78 452 6 EQUIPAMENTS 15.430 53

VIARI LOCAL 144 30 174 2 VIALITAT PRIMÀRIA 2.076 7

ESPAIS LLIURES 185 39 224 3 VIARI LOCAL 1.108

URBANITZACIÓ FORA ÀMBIT(*) 211 44 255 3 ESPAIS LLIURES 2.056

INDEMNITZACIONS(**) 185 39 224 3 ESPAIS LLIURES CONSOLIDATS 1.036

DEPURACIIÓ AIGÜES RESID.(***) 20 4 24 0

ALTRES 34 7 41 1 DEPURACIIÓ AIGÜES RESID.(***) 0 0

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ================================ =========== =========== ===========

TOTAL DESPESES D'URBANITZACIO 1.236 252 1.488 18 Cost urbanit.(sense IVA) M2 SUPERF. Cost m2 € Imp(milers €)

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

CONSTRUCCIÓ EQUIPAMENTS 15.430 0 0

LLICÈNCIES I IMPOSTOS (7) 102 0 102 1 VIALITAT PRIMÀRIA 2.076 180 374

HONORA. DE PROJ. I DIR.OBRA (8) 154 32 186 2 VIARI LOCAL 1.108 130 144

ESPAIS LLIURES 2.056 90 185

Locals comercials 2.560 538 3.098 39 ESPAIS LLIURES CONSOLIDATS 1.036 0 0

Magatzem 135 28 163 2 URBANITZACIÓ FORA ÀMBIT(*) 211

ALTRES DESPESES (9) 77 16 93 1 INDEMNITZACIONS(**) 185

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- DEPURACIIÓ AIGÜES RESID.(***) 20

TOTAL DESPESES CONSTRUCCIÓ 3.028 614 3.642 45 ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- TOTALS 1.119

PROMOCI I VENDES ================================ =========== =========== ===========

GESTIÓ (10) 91 19 110 1 Costos construcció (Sense IVA) COST/M2 IMPORT

COMERCIALITZACIÓ (11) 199 42 241 3 M2.CONST. (euros) (milers €)

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

TOTAL DESPESES PROM. I VENDA 290 61 351 4 Locals comercials 3.200 800 2.560

Magatzem 300 450 135

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

DESPESES FINANCERES (12) 332 0 332 TOTALS 3.500 770 2.695

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ================================ =========== =========== ===========

TOTAL DESPESES 5.753 1.109 6.862 85 Ingressos venda m2 (sense IVA) M2. euros/m2 Imp.(milers €)

============================== =========== =========== =========== =========== ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Locals comercials 3.200 2.000 6.400

INGRESSOS Magatzem 300 800 240

---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Locals comercials 6.400 1.344 7.744 TOTAL 3.500 1.897 6.640

Magatzem 240 50 290 ================================ =========== =========== ===========

INGRESSOS FINANCERS Costos unitaris en euros (Sense IVA) M2. EDIFIC. PERCENT.

------------------------------------------------------ ---------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

TOTAL INGRESSOS 6.640 1.394 8.034 100 SÒL 248 15

============================== =========== =========== =========== =========== URBANITZACIÓ 353 21

IVA RESIDUAL -286 CONSTRUCCIÓ 865 53

============================== =========== =========== =========== =========== PROMOCIÓ 83 5

RESULTAT NET 887 887 FINANCERS 95 6

============================== =========== =========== =========== =========== ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

MARGE SOBRE VENDES 13 11 TOTAL 1.644 100

============================== =========== =========== =========== =========== ================================ =========== =========== ===========

Notes :

(1) Es parteix d'un preu del sòl de 1,09 euros/pm2 sup.bruta sòl

(11) S'estimen en un 3% del ingressos totals per vendes

PROMOCIÓ COMPLERTA

COMPTE PREVISIONAL D'EXPLOTACIÓ marge sobre vendes

(7) S'estimen en un 4% del cost total de la construcció

PROPOSTA 

(3) Es consideren un 1% del preu del sòl. (9) S'estimen en un 3% del cost total de la construcció

(6) S' estimen en un 3% del cost total d' urbanització menys  llicencies i honoraris (12) S'estimen en un 5% dels ingressos totals por vendes.

(4) S'estimen en un 4% del cost total d'urbanització(sense indemnitzacions) (10) S'estimen en un 3% del cost total de la construcció.

(5) S'estimen en un 5% del cost total d'urbanizació(sense indemnitzacions9

(*) Compren els costos de les voreres de l' avda. Luis Companys i carrer de Barcelona i la rotonda de l'avda.Catalunya

(**) Xifres estimades: 85 mil euros per l' enderroc de magatzems i 100 mil euros per indemnitzacions.

(2) Es consideren un 2% del preu del sòl (8) S'estimen en un 6% del cost total de la construcció.

(***) Cost de la depuració fitxat pel TES/94/2017 del ACA.  750 X HE= 750X27= 20.250€, essent HE = 50habitants ha. neta comercial=50X5.332m2/10.000)
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6.2. Informe sostenibilitat econòmica  

Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius  

Les polítiques econòmiques i fiscals per la localització de les activitats productives corresponen 

principalment a àmbits superiors al municipal. Urbanísticament i a nivell local, per tal de facilitar la seva 

implantació i desenvolupament i evitar que es produeixin majors necessitats de mobilitat de la població 

resident per motius de treball o comerç, es considera convenient facilitar que en el municipi es produeixi 

un cert equilibri entre el sostre residencial i el nou sostre per activitats productives, terciàries en aquest 

cas.  

Amb la Modificació puntual que es proposa, s’incorporen 3.200 m2 de sostre per activitats terciàries, 

en el sector comercial, i es redueix de forma significativa el sostre previst per a usos residencials. Per 

tant, es tracta d’una proposta que, respecte al planejament vigent, al augmentar l’oferta potencial de 

llocs de treball  (nous locals comercials) i reduir el sostre destinat usos residencials (es passa de 114 

habitatges a 34 habitatges) no ha de generar majors desequilibris en la relació població / llocs de treball 

en el municipi de Parets del Vallès, sinó, tot el contrari.   

Estimació i ponderació de l’impacte de les modificacions en les finances públiques locals 

La modificació urbanística que es planteja, degut a la seva naturalesa i a les seves dimensions, es 

preveu que pot tenir els impactes sobre les finances públiques de l’Ajuntament de Parets del Vallés que 

a continuació es detallen. 

Ingressos i despeses capitals  

Per la banda de les despeses, no se’n preveuen i per la banda dels ingressos, l'Ajuntament de Parets 

del Vallès, com Administració actuant, podrà tenir ingressos de capital derivats de l’alienació de la 

cessió que per l’aprofitament urbanístic del 10%, que li corresponen dels nous m2 de sostre edificable  

privat. En aquest cas, com a resultat de conveni urbanístic, es concreta en 3.200 m2 de tot el sostre 

residencial en sòl  públic de l’Ajuntament, que s’haurà de destinar a habitatges de protecció oficial. 

Aquesta alienació en el cas del sòl urbanitzat, a preus actuals i pel cap baix, s’estima que podria reportar 

a l’Ajuntament una xifra de l’entorn d’1 milió d’euros, sense incorre en cap major despesa. Aquesta xifra 

d’1 milió d’euros resulta d’aplicar, als 3.200 m2 de sostre, el valor residual de sòl urbanitzat per HPO, 

de 307,5 €/m2, segons s’especifica en la Taula 6. 

Alternativament, l’Ajuntament podria optar per la no alineació del sostre residencial que obtindrà per 

l’aprofitament urbanístic (conveni), i procedir directa o indirectament a la construcció i promoció d’aquest 

sostre via lloguer o concessió de l’explotació a un tercer per un període determinat.  

En qualsevol de les alternatives considerades, la hisenda de l’Ajuntament de Parets del Vallès no  

s’hauria de veure afectada negativament, sinó tot el contrari.   
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Valoracions en les despeses i ingressos corrents municipals  

Per la banda de les despeses, les principals partides de la hisenda municipal que poden quedar 

afectades sense que generin majors ingressos, son les que corresponen a la posta en marxa, 

manteniment i reposició del nou espai públic que es troba programat amb la Modificació puntual en 

matèria de vials i zones verdes.  

A la Taula 5 venen estimats els augments en les despeses corrents anuals de l’Ajuntament pel que fa 

a la conservació, funcionament i manteniment de les noves dotacions que podrà comportar la 

implementació i execució la Modificació que és proposa en l’escenari final en el que es trobin 

executades totes les obres d’urbanització previstes.  

Aplicant els costos unitaris per m2, d’acord amb xifres obtingudes del propi Ajuntament de Parets del 

Vallès, en les noves dotacions de vials i zones verdes que es derivaran de la Modificació, s’obté un 

augment anual de les despeses municipals per aquests conceptes de 6.322 euros. Aquesta estimació 

de 6.322 euros de despeses anuals municipals no inclou les despeses administratives i de gestió que 

la seva provisió també generarà a la hisenda municipal. Habitualment aquest darrer tipus de despeses 

que es denominen indirectes, s’acostumen a situar a l’entorn del 20 al 30% de l’import de les despeses 

directes. Prenent, una mitjana del 25% per despeses indirectes, l’import de les anteriors despeses 

directes de 6.322 euros, es converteix en un import total final de 7.903 euros que s’estima a preus 

actuals, com a import de totes les despeses anuals que es podran derivar per la hisenda municipal, un 

cop s’hagin completat i culminat totes les accions i els desenvolupaments urbanístics previstos amb la 

modificació puntual. 

Taula 5. Increment anual de les despeses municipals per la conservació, funcionament i manteniment 

de les noves infraestructures i serveis.  

Infraestructura o servei (*)  m² €/m² Milers € 

Vials    3.184 1,5 4.776 

Zones verdes  3.092 0,5 1.546 

 Total      6.322 

(*) El cost per m2 dels vials i de les zones verdes inclou el cost derivat de l’enllumenat públic. 

Per la banda dels ingressos municipals anuals, les principals partides que poden experimentar els 

augments més significatius són les que corresponen a l’impost sobre béns immobles (IBI), i a l’augment 

de les transferències corrents derivades de la major població resident en el municipi, amb els 40 nous 

habitatges. Pel que respecte a l’augment d’ingressos de l’IBI, cal contemplar com a mínim una xifra 

superior als 6,4 mil euros anuals. Aquesta xifra d’augment dels ingressos corrents municipals de 

l’Ajuntament de Parets del Vallés es derivarà de l’aplicació de l’IBI sobre els 3.200 m2 de sostre dels 

nous locals comercials amb una quota mitjana que acostuma a ser habitual en els municipis de l’entorn 

de l’AMB de Barcelona de 2 €/m2. Pel que fa a l’augment de les transferències corrents s’estima, que 

la xifra pot fàcilment assolir els 19 mil euros anuals derivats d’un augment de la població resident en 50 

nous habitants que ve a ser el 50% del potencial de 100 habitants que s’estima que podran ocupar els 
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40 nous habitatges, aplicant la mitjana actual de 2,5 habitants per llar i de 379€ de transferències 

corrents per nou habitant. 

L’impacte final anual per la hisenda municipal de l’Ajuntament de Parets del Vallés que podrà generar 

el desenvolupament complert de la Modificació puntual, comparant l’augment estimat de les despeses 

(7.903 euros) i l’augment previsible dels ingressos corrents (superior als 26 mil euros, corresponent a 

7 mil per l’IBI i 19 mil per augment de transferències), és clarament favorable, i per tant, perfectament 

sostenible econòmicament.  

Aquesta estimació, no té en compte els ingressos de caràcter extraordinari i per un sol cop, podrà 

obtenir per l’aplicació de l’impost sobre la construcció i llicències per l’edificació del nou sostre per a 

usos comercials i residencials. 

Conclusió  

Com s'ha posat en evidència, pel que respecta als ingressos i despeses de capital i els ingressos i 

despeses corrents de l'Ajuntament de Parets del Vallés, avui per avui i amb base al que s’ha exposat 

sobre els potencials rendiments dels nous aprofitaments urbanístics i dels nous ingressos per concepte 

d’IBI i transferències corrents per augment de la població resident,  es consideren econòmica i 

financerament sostenibles i no es preveu que se’n puguin derivar conseqüències que en el futur puguin 

afectar negativament a la hisenda municipal.  

6.3. Separata  

A la Taula B es detallen les xifres de rendibilitat econòmica del Planejament vigent, cas de què l’actuació 

immobiliària prevista, es realitzés en forma complerta. 

Comparant amb les xifres de la proposta de la Modificació puntual, Taula A, es pot observar que amb 

aquesta última actuació privada no sols no millora la rendibilitat econòmica i financera sinó que la 

redueix substancialment: passa d’un marge brut del 16 al 13% i un preu residual del sòl brut de 144€ a  

29€, si bé, ambdues actuacions resulten econòmicament viables.  

Si el que es contempla és la venda del sòl urbanitzat, comparant l’import dels aprofitaments amb les 

càrregues urbanístiques, també resulta més viable l’actuació del Planejament vigent que la que es 

deriva de la Modificació puntual, Taula 7.  

Per tant, es pot concloure que de la proposta d’ordenació urbanística de la Modificació puntual no se’n 

deriven majors rendiments econòmics que de la proposta del planejament vigent. 
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Taula 6 Estimació del valor residual del sòl urbanitzat per m2 de sostre construït. 

Número  Concepte Habitatges  Habitatges HPO 

(1) Preu de mercat  2.400,00 1.900,00 

(2) Coeficient de ponderació  1,30 1,30 

(3) = (1) x (2) Preu de mercat ponderat  1.846,20 1.461,50 

(4)  PEM 1.100,00 900,00 

(5) = 15% (4) Benefici industrial i despeses generals  165,00 135,00 

(6) = (4) + (5) PEC 1.265,00 1.035,00 

(7) = 2% (6) Seguretat i Salut  25,30 20,70 

(8) = 9,5% (6) Honoraris i permisos 120,20 98,30 

(9) = (6) + (7) + (8)  Cost de construcció  1.410,50 1.154,00 

(10) = (3) – (9) Valor del sòl urbanitzat  435,70 307,50 

 

Taula 7 . Planejament vigent. Viabilitat econòmica de la venda del sòl urbanitzat 

 Aprofitaments  Càrregues  Diferència  

 HLL HPO Total    

Planejament vigent   3.477.358 € 1.051.890 € 4.529.247 € 1.368.882 € 3.160.366 € 
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PARETS - PLANEJAMENT VIGENT PMU - PE 5 TAULA B

(10% APROF. URB.) 144 Preu sòl m2

(30% HPO) 4.193 Resultat

16

IMPORT

DESPESES (milers €) IVA TOTAL %s/vend. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES 

============================== =========== =========== =========== =========== ================================ =========== =========== ===========

SÒL SUPERFICIE TOTAL DEL SÒL (M2) 29.016

ADQUISICIÓ (1) 4.178 877 5.056 18 COEFICIENT D'EDIFICABILITAT 0,44

NOTARIA I REGISTRE (2) 84 18 101 0 M2. TOTALS DE SOSTRE EDIFICABLE 12.767

IMPOSTOS PATRIMONIALS 0 0 0 0 M2 SOSTRE RESIDENCIAL 12.767

ALTRES DESPESES (3) 42 9 51 0 M2 SOSTRE COMERCIAL 0

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- DENSITAT HAB./HA 40

TOTAL DESPESES SÒL 4.304 904 5.207 18 NOMBRE TOTAL HABITATGES 115

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

URBANITZACIÓ TOTAL M2. PERCENT.

LLICÈNCIA I IMPOSTOS (4) 38 0 38 0 -------------------- --------------------

HONORARIS PROJ.I DIR.OBRA (5) 45 9 54 0 SÒL PRIVAT 7.310 25

EQUIPAMENTS 0 0 0 0 SÒL PÚBLIC 21.706 75

VIARI PRINCIPAL 374 78 452 2 EQUIPAMENTS 15.430 53

VIARI LOCAL 144 30 174 VIARI PRINCIPAL 2.076 7

ESPAIS LLIURES 164 35 199 1 VIARI LOCAL 1.108

URBANITZACIÓ FORA ÀMBIT(*) 211 44 255 ESPAIS LLIURES 2.056

INDEMNITZACIONS(**) 185 39 224 ESPAIS LLIURES CONSOLIDATS 1.036

DEPURACIIÓ AIGÜES RESID.(***) 182 38 220 1 DEPURACIIÓ AIGÜES RESID.(***) 0 0

ALTRES 38 8 46 0 ================================ =========== =========== ===========

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- Cost urbanit.(sense IVA) M2 SUPERF. Cost m2 € Imp(milers €)

TOTAL DESPESES D'URBANITZACIO 1.380 282 1.662 3 ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- EQUIPAMENTS 15.430 0 0

CONSTRUCCIÓ VIARI PRINCIPAL 2.076 180 374

LLICÈNCIES I IMPOSTOS (7) 478 0 478 2 VIARI LOCAL 1.108 130 144

HONORA. DE PROJ. I DIR.OBRA (8) 717 151 868 3 ESPAIS LLIURES 2.056 80 164

Pisos 8.848 885 9.732 34 ESPAIS LLIURES CONSOLIDATS 1.036 0 0

HPO 3.102 310 3.413 12 URBANITZACIÓ FORA ÀMBIT(*) 211

INDEMNITZACIONS(**) 185

ALTRES DESPESES (9) 358 75 434 2 DEPURACIIÓ AIGÜES RESID.(***) 182

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

TOTAL DESPESES CONSTRUCCIÓ 13.503 1.421 14.924 52 TOTALS 1.260

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ================================ =========== =========== ===========

PROMOCI I VENDES Costos construcció (Sense IVA) COST/M2 IMPORT

GESTIÓ (10) 405 85 490 2 M2.CONST. (euros) (milers €)

COMERCIALITZACIÓ (11) 776 163 938 3 ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- Pisos 8.043 1.100 8.848

TOTAL DESPESES PROM. I VENDA 1.181 248 1.429 5 HPO 3.447 900 3.102

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

DESPESES FINANCERES (12) 1.293 0 1.293 TOTALS 11.490 1.040 11.950

------------------------------------------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ================================ =========== =========== ===========

TOTAL DESPESES 21.661 2.855 24.515 86 Ingressos venda m2 (sense IVA) M2. euros/m2 Imp.(milers €)

============================== =========== =========== =========== =========== ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Pisos 8.043 2.400 19.304

INGRESSOS HPO 3.447 1.900 6.549

Pisos 19.304 1.930 21.234 ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

HPO 6.549 655 7.204 TOTAL 11.490 2.250 25.853

================================ =========== =========== ===========

INGRESSOS FINANCERS 0 0 0 Costos unitaris en euros (Sense IVA) M2. EDIFIC. PERCENT.

------------------------------------------------------ ---------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

TOTAL INGRESSOS 25.853 2.585 28.438 100 SÒL 375 20

============================== =========== =========== =========== =========== URBANITZACIÓ 120 6

IVA RESIDUAL 269 CONSTRUCCIÓ 1.175 62

============================== =========== =========== =========== =========== PROMOCIÓ 103 5

RESULTAT NET 4.193 4.193 FINANCERS 113 6

============================== =========== =========== =========== =========== ---------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

MARGE SOBRE VENDES 16 15 TOTAL 1.885 100

============================== =========== =========== =========== =========== ================================ =========== =========== ===========

Notes :

(1) Es parteix d'un preu del sòl de 5,42 euros/pm2 sup.bruta sòl

(*) Compren els costos de les voreres de l' avda. Luis Companys i carrer de Barcelona i la rotonda de l'avda.Catalunya

(7) S'estimen en un 4% del cost total de la construcció

(2) Es consideren un 2% del preu del sòl

(11) S'estimen en un 3% del ingressos totals per vendes

(6) S' estimen en un 3% del cost total d' urbanització menys  llicencies i honoraris (12) S'estimen en un 5% dels ingressos totals por vendes.

(3) Es consideren un 1% del preu del sòl. (9) S'estimen en un 3% del cost total de la construcció

(**) Xifres estimades: 85 mil euros per l' enderroc de magatzems i 100 mil euros per indemnitzacions.

PROMOCIÓ COMPLERTA

COMPTE PREVISIONAL D'EXPLOTACIÓ marge sobre vendes

(***) Cost de la depuració fitxat pel TES/94/2017 del ACA.  750 X HE= 750X243= 182,250€, essent HE =80 habitatges lliures per 3HE per habitatge lliure

(8) S'estimen en un 6% del cost total de la construcció.

(6) S' estimen en un 3% del cost total d' urbanització menys  llicencies i honoraris (12) S'estimen en un 5% dels ingressos totals por vendes.

(4) S'estimen en un 4% del cost total d'urbanització(sense indemnitzacions) (10) S'estimen en un 3% del cost total de la construcció.

(5) S'estimen en un 5% del cost total d'urbanizació(sense indemnitzacions9
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7. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

Segons l'establert a l'article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de 

mobilitat generada, han d'incloure estudis d'avaluació de la mobilitat generada 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. 

Atenent a l'establert a l'apartar c, aquesta modificació puntual s’acompanya d’un estudi d’avaluació de 

la mobilitat generada. 

8. MEMÒRIA SOCIAL 

L’article 96 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 

planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, pel que 

d'acord amb l'article 59.1.h ha d'incorporar una memòria social que ha de contenir la definició dels 

objectius de producció d'habitatge de protecció pública en les modalitats corresponents. 

Al ser una modificació puntual d’inclusió de nous usos comercials, amb reducció del sostre residencial 

lliure previst pel PGO, no es creu necessària incorporació dels estudis sobre els aspectes socials en 

matèria d'habitatge. 

9. INFORME AMBIENTAL  

La Disposició Addicional Vuitena de la 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 d'impuls de 

l'activitat econòmica, en l’apartat 6 estableix les regles pel que fa a l’avaluació ambiental del 

planejament urbanístic.   

Aquesta modificació puntual no constitueix variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 

propostes o de la cronologia del Pla ni produeix diferències en els efectes previstos o en la zona 

d’influència, i es poden encabir en l’apartat c), pel que no ha d’esser objecte d’avaluació ambiental 

estratègica.  

10. PERSPECTIVA DE GÈNERE 

La Disposició addicional vuitena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, especifica que s’ha d’incorporar 

la perspectiva de gènere per tal d'avaluar l'impacte de l'acció urbanística en funció del gènere. 

La proposta de la present modificació puntual té per objecte assolir una major igualtat entre ciutadans, 

per una banda, amb la millora de la mobilitat i l’accessibilitat entre barris, i per conseqüent, de la 
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seguretat ciutadana; i per altra banda, amb l’oportunitat d’incrementar i diversificar el mercat immobiliari 

i comercial del municipi.  

D’acord amb els objectius exposats, aquesta modificació puntual permetrà donar continuïtat al buit urbà 

existent entre les trames urbanes del casc antic i de l’Eixample. Per conseqüent, s’afavoreix a 

transformar un espai insegur, ombrívol i de difícil accessibilitat i comunicació en un espai residencial i 

productiu amb nous espais lliures i de vialitat vinculats als nous usos, que afavoreixi la seguretat 

ciutadana.   

La proposta s’acompanya de l’ordenació i definició dels paràmetres que han de regir el disseny de la 

urbanització dels noves àrees de vialitat i zones verdes amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat a l’espai 

públic de tots els ciutadans i crear un espai de referència i unió de les trames residencials de Parets del 

Vallès. Entre els aspectes previstos per a la urbanització del nou sector, es preveu el condicionament 

de vials interns amb plataforma única i prioritat invertida i la millora de l’ample i urbanització de les 

voreres perimetrals de l’avinguda Catalunya i la carretera Barcelona.  

A nivell d’usos es preveu, per una banda, la implementació d’un nou establiment comercial que aportarà 

una afluència constant de persones 12 hores el dia, i per altra banda, la construcció de 40 habitatges 

de protecció oficial per millorar l’accés a l’habitatge de persones amb menys recursos.  

En conclusió, amb l’aprovació de la modificació puntual i la redacció dels corresponents projectes 

d’urbanització i reparcel·lació es garantirà la connectivitat de les trames residencial de Parets del Vallès 

i l’accessibilitat al nou espai públic de referència del municipi, i la millora de l’oferta d’habitatge de públic, 

per tant, s’afavorirà a la igualtat de condicions i oportunitats entre els col·lectius i ciutadania.  

11. EXECUCIÓ D’UN CONVENI 

a) Objectius del Conveni. 

− Garantir el compliment, davant l’Administració pública actuant, del compromís establert en la 

proposta de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès en l’àmbit del 

sector PE-5 consistent en preveure una reserva del 100% del sostre potencial màxim destinat 

a habitatge, per al seu destí com habitatge amb protecció oficial; així com la cessió d’aquest 

sostre lliure de càrregues a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

− Facilitar la gestió urbanística del sector esmentat, amb la garantia de l’adequada equidistribució 

dels beneficis i les càrregues derivades de l’actuació urbanística proposada. 
 

b) Compromisos de la societat mercantil ARIAL FOMENTO.  

− En virtut d’aquest Conveni, la societat mercantil ARIAL FOMENTO es compromet lliurament, 

dins l’àmbit del sector PE-5, a donar fidel compliment a l’obligació d’establir una reserva del 

100% del sostre potencial màxim de nova implantació destinat a habitatge, per al seu destí com 

habitatge amb protecció oficial, en els termes disposats en la Modificació puntual del Pla 

General d’Ordenació de Parets del Vallès en l’àmbit del sector PE-5 i en la mesura en què 

aquest instrument de planejament urbanístic s’aprovi i esdevingui eficaç.  



Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès en l’àmbit del sector PE-5 

- Aprovació Inicial - 

48 

− Aquesta reserva es materialitzarà en la parcel·la única destinada a habitatge, ubicada al nord 

de l’àmbit, a continuació de la trama residencial del casc antic de Parets del Vallès, amb 

alienació a l’avinguda Luís Companys i al nou eix cívic de continuïtat amb el carrer Barcelona. 

− A més, aquesta reserva de sòl per a habitatge amb protecció oficial serà íntegrament cedida a 

favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, i lliure de càrregues. 

− Així mateix, en compensació per l’aportació de la finca corresponent a la parcel·la cadastral 

6126008DG3062N0001DP, d’una superfície registral de 1.436,42 m2s, titularitat del Sr. JAUME 

SERRA ANFRUNS i del Sr. JOSEP SERRA ANFRUNS, per meitats indivises, dins l’àmbit del 

sector PE-5, ARIAL FOMENTO es compromet a respectar, en el marc del projecte de 

reparcel·lació corresponent, una adjudicació de sòl privatiu amb aprofitament urbanístic lucratiu 

a favor d’aquestes persones propietàries que, com a mínim, equivalgui al valor del sòl no 

urbanitzat aportat per elles al sector. 

12. QUADRES  

  Planejament vigent 
Planejament vigent  
(adaptació àmbit) 

Proposta  

                      

Àmbit    29.206,00    100,00%      29.114,63    100,00%      29.114,63    100,00%   

                      

Sistemes    21.063,37    72,12%      20.997,47    72,12%       21.805,71    74,90%   

  SV. Sistema viari       2.161,24    7,40%         2.154,48    7,40%          3.283,13    11,28%   

  EL. Sistema espais lliures        2.932,28    10,04%         2.923,11    10,04%          3.092,39    10,62%   

  EC. Equipaments comunitaris     15.969,84    54,68%      15.919,88 54,68%        15.430,19   53,00%   

                      

Zones        8.142,63    27,88%         8.117,16    27,88%          7.308,92    25,10%   

  Clau EA2 Residencial       8.142,63    27,88%         8.117,16    27,88%          1.976,45 6,79%   

  Clau EA2* Comercial                    5.332,47 18,32%   

                      

Edificabilitat bruta màxima               0,44    m2st/m2s                 0,44    m2st/m2s                  0,23    m2st/m2s   

Sostre edificable màxim    12.850,64    m2st      12.810,44   m2st          6.700,00    m2st   

  Sostre residencial    12.850,64    m2st      12.810,44    m2st          3.200,00    m2st   

  Sostre comercial                   -      m2st                     -      m2st          3.200,00    m2st   

 Sostre magatzem i/o aparcament                   -      m2st                     -      m2st          300,00    m2st   

                      

  Sostre HPO       3.855,19    m2st 30%       3.843,13    m2st 30%        3.200,00    m2st 100% 

  Número HPO - hab                    32    hab                     40    hab   

                      

  Sostre habit lliure       8.995,45    m2st 70%       8.967,31  m2st 70%                    -      m2st   

  Número habit lliure                117    hab                    84    hab                      -      hab   

                      

Densitat                   40    hab/Ha                    40    hab/Ha                     14    hab/Ha   

Número habitatges màxim                117    hab                  116    hab                     40    hab   

          110,00    m2st/hab         110,00    m2st/hab           80,00    m2st/hab   
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NORMATIVA 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Àmbit de la modificació  

L’àmbit de la modificació puntual compren el sòl urbà no consolidat del PE-5 més una petita àrea annexa 

a l’àmbit, amb una superfície total de 29.114,63 m2.  

Article 2. Vigència i aplicació de la modificació  

D’acord amb el que estableix l'article 106 del TRLU, aquesta modificació entrarà en vigor el dia següent 

a la seva publicació al diari oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva vigència serà indefinida en 

tant no es procedeixi a la seva modificació. 

Article 3. Conveniència i oportunitat  

L'oportunitat i conveniència de la present modificació ve justificada per la necessitat de desenvolupar 

una de les àrees primordials de Parets del Vallès, per assegurar la continuïtat de les trames urbanes 

del casc antic i de l’Eixample, amb la implantació de nous usos comercials que donin servei als teixits 

urbans consolidats i residencials, i s’augmenti l’oferta d’habitatge de protecció oficial. 

Article 4. Objecte de la modificació  

La present modificació puntual té per finalitat desenvolupar els objectius establerts pel PGO de Parets 

del Vallès en l’àmbit del sector PE-5, que a dia d’avui resten per executar, i admetre nous usos 

comercials, de superfície major a 300m2, juntament amb l’ordenació dels nous habitatges de protecció 

oficial de cessió obligatòria i gratuïta. 

Paral·lelament, a la implantació de l’activitat de Grans establiments comercials (superfície de venda 

entre 1.300 i 2.500 m2) es modificarà la Trama Urbana Consolidada de Parets del Vallès amb l’objectiu 

d’incloure el nou l’àmbit del PE-5 i poder donar continuar a l’actual TUC i habilitar la implantació d’un 

GEC.  

Per altra banda, atenent la complexitat topogràfica de l’àmbit, en aquesta modificació també es 

desenvoluparà la proposta d’ordenació detallada del sector per tal d’assegurar la integració 

paisatgística i urbana de les noves edificacions i usos amb les trames urbanes residencials de l’entorn. 

En aquest sentit, s’aposta per la creació de dues plataformes a nivells diferents, on s’ubicaran els usos 

comercials per una banda, i residencials, de magatzem i/o aparcament per l’altra, amb l’objecte de 

garantir la continuïtat residencial del casc antic de Parets del Vallès i l’accessibilitat i circulació de la 

mobilitat rodada associada als nous usos comercials sense afectar el funcionament actual.  
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Els objectius específics de la modificació puntual són: 

- Donar continuïtat a la trama urbana residencial del casc antic, a través de la prolongació carrer 

Barcelona, amb la constitució d’un eix cívic que culminarà amb l’ordenació d’una espai lliure a 

mode de plaça-mirador, des de la qual es dóna accés als usos residencials de protecció i 

comercials. 

- Admetre els usos comercials majors a 300m2, per implantar un gran establiment comercial 

(GEC). 

- Implantar habitatge de protecció de qualificació genèrica de cessió obligatòria i gratuïta. 

- Implantar usos comercials de petit format, a mode de parades de mercat. 

- Crear un nou espai de referència i trobada entre les dues trames urbanes consolidades del 

casc antic i l’Eixample. 

- Garantir la integració paisatgística del conjunt a partir de l’adaptació de les edificacions segons 

les condicions topogràfiques i la resolució de la forta incidència topogràfica amb la naturalització 

dels espais lliures i l’execució de talussos enjardinats.  

- Modificar la TUC de Parets del Vallès per incloure l’àmbit oest del PE-5 i donar continuïtat a la 

Trama urbana consolidada existent. 

Article 5. Marc legal  

Planejament territorial i urbanístic: 

- Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data de 20 d’abril de 2010 pel 

Govern de Catalunya. 

- Text Refós del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès, aprovat definitivament per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data de 22 de febrer de 2007. 

Normativa urbanística:  

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

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

Catalunya. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 

- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 

rehabilitació urbana.  

- Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge 
 

Article 6. Contingut  

Aquesta modificació està integrada pels següents documents: 

1. Memòria d’informació 

2. Memòria d'ordenació 
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3. Normativa 

4. Documentació gràfica 

5. Annexos  

Article 7. Règim urbanístic del sòl  

El règim urbanístic del sòl i, per tant, les facultats urbanístiques que confereix la seva propietat, d’acord 

amb allò que preveu la legislació urbanística vigent, es defineix a través de la classificació del sòl i de 

la qualificació del sòl. 

La modificació, d’acord amb el TRLU, classifica el sòl en urbà, urbanitzable (delimitat o no delimitat) i 

no urbanitzable i qualifica el sòl en zones i sistemes. 

L’àmbit de la present modificació età constituït per sòl classificat d’urbà no consolidat.  

Article 8. Qualificació urbanística del sòl  

El sòl comprès en l'àmbit de la modificació puntual es qualifica en zones i sistemes. S'entén per 

sistemes els terrenys que constitueixen l'estructura del sector i per zones els que constitueixen 

l'aprofitament del sector. 

Les zones i sistemes compresos en aquesta MP són: 

- Sistema viari (clau SV) 

- Sistema d’espais lliures o zones verdes amb arbrat o jardineria (clau EL1) 

- Sistema d’equipaments comunitaris (clau EC) 

- Zona edificació aïllada amb morfologia definida (clau EA2) 

 

Article 9. Quadre de qualificacions  

Àmbit    29.114,63    100,00% 

        

Sistemes     21.805,71    74,90% 

  SV. Sistema viari        3.283,13    11,28% 

  EL. Sistema espais lliures         3.092,39    10,62% 

  EC. Equipaments comunitaris       15.430,19   53,00% 

        

Zones         7.308,92    25,10% 

  Clau EA2 Residencial HPO genèric        1.976,45 6,79% 

  Clau EA2* Comercial        5.332,47 18,32% 
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CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS SISTEMES  

Article 10. Sistema viari  

El sòl de sistema viari queda regulat d’acord amb l’establert a la Secció Primera “Sistema viari”, del 

Capítol Segon “Sistemes generals de comunicació i les seves extensions”, del títol tercer “Regulació 

dels sistemes” de les Normativa Urbanística del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Parets del 

Vallès. 

Article 11. Sistema d’espais lliures  

El sòl de sistema viari queda regular d’acord amb l’establert al Capítol Tercer “Sistema d’espais lliures”, 

del títol tercer “Regulació dels sistemes” de les Normativa Urbanística del Text Refós del Pla General 

d’Ordenació de Parets del Vallès.  

CAPÍTOL 3. REGULACIÓ DE LES ZONES   

Article 12. Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida (EA2) 

Es modifica l’article 103 “Regulació general de la zona EA2”, de la Secció Tercera “Zones”, del Títol 

Segon “Règim urbanístic del Sòl”. 

El text que es modifica o s’afegeix es subratlla en gris.  

L’article resta redactat de la següent manera: 

Article 103. Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida (EA2) 

1. Correspon a una tipologia utilitzada en el planejament derivat i a aquelles zones fixades gràficament 

en els plànols d'ordenació a escala 1:2.000, en els quals la morfologia de les edificacions, els 

paràmetres d'ordenació de les quals es determinen amb precisió o es deriven del corresponent 

estudi de detall, són un element substancial en la conformació de la imatge urbana que proposa el 

planejament. 

2. Aquestes zones són incloses, amb escasses excepcions, dins l’àmbit d'unitats d'actuació. Les fitxes 

d'aquests àmbits, que formen part de les presents Normes, determinen els  aspectes no alterables 

de l'ordenació. En el cas que els instruments de planejament inferior o de gestió del Pla proposin 

solucions diferents, aquestes hauran de respectar els paràmetres d'aprofitament, així com els 

objectius morfològics i d'estructura urbana determinats a les fitxes. 

3. Amb caràcter general són admesos els següents usos assenyalats amb els epígrafs següents de 

l'Art. 87 de les presents Normes: a), b), c)  (màxim 300 m2), e), f) , g), i), k), 1), o)  (màxim 300 m2) 

, p)  (màxim 200 m2)  , q), s), t), u), v), i w). 

4. En la zona d'edificació aïllada amb morfologia definida, corresponent a l'antiga unitat d'actuació 

UA29 l'ús serà el docent i el sostre màxim edificable és de 19.791m2 . 

5. En la subzona EA2*, s’admetrà l’ús de grans establiments comercials (GEC), amb un superfície de 

venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500 metres quadrats. 



Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès en l’àmbit del sector PE-5 

- Aprovació Inicial - 

53 

CAPÍTOL 4. HABITATGE DE PROTECCIÓ    

Article 13. Habitatges de protecció  

El 100% del sostre residencial es destinarà a habitatge de protecció de qualificació genèrica de cessió 

obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Parets del Vallés, i lliure de càrregues. 

CAPÍTOL 5. GESTIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL   

Article 14. Delimitació poligonal i sistema d’actuació  

La modificació puntual delimita un polígon d’actuació urbanística, establint com a sistema d’actuació el 

de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica  

La parcel.la on se situa l’habitatge de protecció de cessió obligatòria i gratuïta estarà lliure de càrregues.  

Article 15. Aprofitaments urbanístics  

S’aplicarà la cessió de tot el sòl de zones destinat a usos residencials.  

Article 16. Transmissió dels sòls per a sistemes 

La transmissió del sòl per a sistemes es produirà en virtut de l’aprovació definitiva del Projecte de 

Reparcel·lació que caldrà tramitar i aprovar en desenvolupament del sector. 

Article 17. Projecte de reparcel·lació i urbanització  

Conforme les determinacions de la Llei d'urbanisme i el seu reglament, caldrà l'aprovació pertinent del 

projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació, i l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de 

ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació.  

Es desenvoluparà un únic projecte d’urbanització. 

El projecte d'urbanització haurà d'assumir la urbanització de tres àmbits ubicats fora de l'àmbit de la 

modificació puntual, corresponent a: 

1. Vorera de l’avinguda Lluís Companys. 

2. Vorera i calçada del carrer Barcelona.  

3. Àmbit rotonda avinguda Catalunya (dintre del sector). 

El polígon d'actuació urbanística participarà en la urbanització i assumirà el cost corresponen a les 

obres d'urbanització dels tres àmbits. 

El projecte d’urbanització s’ajustarà al que disposa l’article 72 del TRLUC i al seu Reglament. 
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Article 18. Conveni urbanístic  

Previ a l’aprovació definitiva d’aquesta modificació el propietari privat majoritari i l’Ajuntament de Parets 

del Vallès signaran el “Conveni urbanístic relatiu a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 

de Parets del Vallès en l’àmbit del sector PE-5”, amb l’objecte de: 

a) Garantir el compliment, davant l’Administració pública, del compromís de cedir un sòl lliure de 

càrregues per a la reserva del 100% del sostre residencial potencial màxim destinat a habitatge 

de protecció oficial, sobrepassant així, al mínim establert per la legislació vigent.  

b) Garantir que el propietari privat minoritari no perdrà els drets que li atorga el planejament vigent, 

de manera que es vetllarà per l’adequada equidistribució dels beneficis i les càrregues 

derivades de l’actuació urbanística proposada. 
 

Article 19. Paràmetres reguladors del sector PE-5 

Es modifica la fitxa del sector PE-5, inclosa en l’annex Fitxes de Planejament.  

El text que es modifica o s’afegeix es subratlla en gris.  

La fitxa resta redactada de la següent manera 

SECTOR PER-5 DENOMINACIÓ: “C.Lluís Companys / C. Barcelona” 
 

DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT: Unitat d’actuació discontínua consistent en una part A, amb aprofitament 
privat, limitada pel c. Lluís Companys, el c. Barcelona i el casc antic, i l’altra part B, de cessió per 
equipaments, al costat del poliesportiu municipal i del riu. 

 

LOCALITACIÓ  

SUPERFÍCIE 29.114,63 m2 

EDIFICABILITAT MÀXIMA 0,23 m2st/m2s 

CESSIONS MÍNIMES  

  VIAL 11,28%    

  VERD  10,62%    

  EQUIPAMENT 53,00%  

ÚS  Residencial i comercial     

DENSITAT 14 hab/Ha (40 habitatges) 

SISTEMA D’ACTUACIÓ  Compensació  
 

SISTEMA D’ACTUACIÓ: Compensació  

OBJECTIUS: Contribuir a resoldre la relació entre els casc antic i el barri de l’Escorxador, amb la 
implantació d’usos residencials i comercials, i obtenir els terrenys per equipament públic del costat del 
poliesportiu actual.  
 
ORDENACIÓ – ZONIFICACIÓ: Edificació aïllada amb morfologia definida. Clau EA2 i EA2* 
 
CONDICIONS D’ORDENACIÓ: Per situar-se en una cota de forta incidència paisatgística, l’edificació 
es fixarà mitjançant un ordenació volumètrica específica, amb tractament unitari de conjunt.  
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Article 20. Criteris per la urbanització del sector PE-5 

Per la urbanització del sector, caldrà tenir en compte els següents criteris: 

- Els elements i materials d’urbanització s’integraran amb l’entorn propi del Barri Antic on se situa. 

- S’haurà de realitzar estudis geotècnics  i els reforços necessaris per controlar l’entorn del carrer 

de Barcelona i de la carretera BV-1604 i els seus murs de contenció dels talussos existents. 

- El aparcament del centre comercial tindrà un paviment drenant. 

- Es col·locaran arbres  a manera de barrera visual al sistema de zones verdes que hi ha entre 

el sector i la carretera de Barcelona.  

Article 21. Criteris per l’edificació del sector PE-5 

Per l’edificació del sector, caldrà tenir en compte els següents criteris: 

- Caldrà tenir en compte la integració paisatgística de la unitat d’edificació del gran comerç. La 

situació estratègica d’aquest edifici prop del barri antic de Parets, implica unes visuals 

importants des de punts rellevants del municipi, per el que serà necessària una integració dins 

el paisatge de la ciutat.  

- Els materials, cromatisme i rètols a emprar en la façana de l’edifici comercial tindran en compte 

la seva integració paisatgística. 

- Tan mateix, la unitat d’edificació d’habitatges també tenen una posició estratègica i s’hauran de 

tenir en compte la seva integració paisatgística. 
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ÀMBITS GESTIÓ. PLÀNOL NORMATIU

PROPOSTA D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ INICATIVA  O 04

Àmbit de la MP

EL. Sistema de zones verdes

EA2. Edificació aïlldada amb

morfologia definida

EC. Sistema d'equipaments

EA2*. Edificació aïlldada amb

morfologia definida. Comercial

SV. Sistema viari

Límit sòl urbà

SISTEMES

SH. Sistema hidràulic

ZONES

EM. Edificació entre mitgeres

Àmbit a urbanitzar fora sector 

Límit gàlib edificable (normatiu)

Edificació proposada (indicatiu)
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morfologia definida
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OE. Ordenació existent

ZI. Zona industrial

VP. Verd privat
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ANNEX 1. FITXES FINQUES CADASTRALS 

 

 

 





 Martes , 5 de Enero de 2021

6125503DG3062N0001YP

CM CAN RIERA  6025902

08150 PARETS DEL VALLES [BARCELONA]

URBANO

 1970

Deportivo

1.618 m2

DEPORTIVO 1.618

9.442 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %
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 Martes , 5 de Enero de 2021

6126008DG3062N0001DP

CL BARCELONA 26

08150 PARETS DEL VALLES [BARCELONA]

URBANO

 1994

Industrial

912 m2

1/00/01INDUSTRIAL 252

1/00/02INDUSTRIAL 52

1/00/03INDUSTRIAL 608

1.448 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %
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 Martes , 5 de Enero de 2021

6126009DG3062N0001XP

CL BARCELONA 28 Suelo

08150 PARETS DEL VALLES [BARCELONA]

URBANO

Suelo sin edif.

8.986 m2

100,00 %

1/2000
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 Martes , 5 de Enero de 2021

6326201DG3062N0001AP

AV CATALUNYA  Suelo

08150 PARETS DEL VALLES [BARCELONA]

URBANO

Suelo sin edif.

15.327 m2

100,00 %
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